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RESUMO 

Um dos paradoxos da democracia é o fato da igualdade política, alcançada com o 
sufrágio universal, não ter conduzido a profundas transformações sociais. Esse dilema 
democrático é sinal de um déficit de representatividade existente nas democracias. 
Vemos que as condições para alcançar a representatividade não podem ser reduzidas à 
esfera eleitoral, já que esta possui limites próprios (Manin, 1999). Neste trabalho 
buscamos empreender uma análise das teorias e instituições de representação política, 
de sociedade civil e de modelos de democracia. Partindo da tipologia de representação 
política sistematizada por Pitkin (1967), buscamos evidenciar o vínculo teórico entre as 
concepções de representação política e suas estruturas institucionais, analisadas a partir 
da classificação de Lijphart (2003) entre democracias majoritaristas e consociativistas. 
Na maioria das análises a sociedade civil é pensada sob o prisma da participação 
política, porém existe um número crescente de teóricos refletindo sobre o papel da 
representação política exercida pela sociedade civil. Nesse sentido, identificamos no 
conceito de “representação como advocacy” a base teórica mais propícia para a 
estruturação de instituições de representação política que buscam acolher a sociedade 
civil como um ator legítimo de representação política. Dessa forma, entender a 
sociedade civil como um ator de representação política pode ser uma condição 
necessária para se atingir maior representatividade nas democracias contemporâneas. 

Palavras – chaves : Sociedade civil. Representação política. Modelos de democracia. Advocacy. 

ABSTRACT 

One of the paradoxes of democracy is the fact of political equality, achieved with 
universal suffrage, has not led to profound social change. The democratic dilemma is 
the sign of a lack of representativeness in the existing democracies. We see that the 
conditions to achieve representativeness cannot be reduced to the electoral sphere, as 
this has its own limits (Manin, 1999). In this work we seek to undertake a review of 
theories and institutions of political representation, civil society and models of 
democracy. On the typology of political representation systematized by Pitkin (1967), 
we highlight the link between the theoretical concepts of political representation and its 
institutional structures, analyzed from the classification of Lijphart (2003) between 
majoritarian  and “consensus” democracies. In most analyzis civil society is considered 
in the light of political participation, but there is a growing number of theoretical 
reflections on the role of political representation exercised by civil society. Accordingly, 
we identify the concept of "representation as advocacy" as the theoretical basis for an 
organization of institutions of political representation that seek to host the civil society 
as a legitimating actor political representation. Thus, understanding civil society as an 
actor of political representation may be a necessary condition to achieve greater 
representation in contemporary democracies. 

Keywords: Civil society. Political representation. Advocacy. Democracy. 
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Introdução 

Já dizia Hanna Pitkin que existe uma relação entre os conceitos e a realidade empírica. 

Por isso, estudar as ideias nos ajuda a entender o mundo real, já que os conceitos moldam –

limitando ou ampliando –  nossa percepção do mundo. Assim, este é um trabalho teórico que 

busca iluminar novas possibilidades de percepção e interpretação da realidade. 

Nossos conceitos centrais são a sociedade civil e a representação política, sendo nossa 

preocupação a interligação teórica entre essas ideias com o objetivo de construir uma base que 

sustente novas institucionalidades para a ampliação e o aprofundamento democrático. Nossa 

abordagem é teórica, mas nossa motivação é prática no sentido de melhor compreender para 

melhor mudar o mundo. As mediações dessa compreensão buscarão mostrar limites existentes 

entre teorias existentes e como um novo olhar teórico pode subsidiar a transformação 

institucional, visando ao aumento de representatividade das instituições democráticas. 

A ideia de sociedade civil é controversa e demasiadamente plural. Seu significado 

histórico variou enormemente desde os contratualistas até autores como Hegel e Marx. A 

representação política é uma invenção principalmente moderna, buscando readequar a forma de 

participação dos indivíduos nos assuntos políticos, no contexto da ascensão do Estado moderno e 

como respostas à crise das antigas formas de legitimação do ordenamento sociopolítico, como 

por exemplo, a crença abalada no direito divino dos reis. O papel do primeiro capítulo é resgatar 

parte do debate teórico sobre o conceito de sociedade civil e representação política como forma 

de subsidiar teoricamente os capítulos subsequentes. 

O segundo capítulo buscará vincular esses conceitos com o debate central da teoria 

política contemporânea, que é a reflexão sobre a democracia. Este capítulo busca analisar 

tipologias de classificação institucional das democracias contemporâneas, influenciadas, 

principalmente, pela classificação de Arend Lijphart entre democracias majoritárias e 

consociativas.  

A Ciência Política prioriza cada vez mais o tipo de relação causa-efeito como relação 

epistemológica central, buscando apreender os mecanismos pelos quais as variáveis 

independentes determinam as variáveis dependentes. As instituições ganham importância no 

primeiro âmbito - como causa (variáveis independentes) - gerando como efeitos (variáveis 
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dependentes) características democráticas que podem ser interpretadas como critérios de 

qualidade de democracia. Ou seja, o debate central é: qual tipo de democracia seria de maior 

qualidade? A resposta para essa pergunta dependerá dos critérios elencados para se julgar a 

qualidade das democracias que, no nível institucional, podem ser classificadas em dois grandes 

grupos: aquelas que dispersam a autoridade decisória (modelos consociativistas) e outras que 

concentram o poder político (modelos majoritaristas). 

Nesse sentido, o segundo capítulo buscará evidenciar quais são as instituições de 

representação política de cada um desses modelos. Mais do que isso, seu objetivo é vincular essas 

instituições de democracia com os pressupostos teóricos de representação presentes na tipologia 

de representação elaborada por Pitkin e mostrada no primeiro capítulo. Com isso, busca-se 

vincular a discussão teórica e institucional sobre a democracia, com foco especial sobre a 

dimensão da representação política. Há um grande interregno entre pesquisas teóricas e 

institucionais de democracia. Achamos que essa distância é prejudicial e buscamos aproximar 

esses dois grandes corpos de literaturas sublinhando os pressupostos teóricos que embasam a 

constituição institucional de uma democracia.  

Instituições não existem no vácuo, mas são influenciadas por conceitos e teorias ao serem 

desenhadas. Com isso, as instituições de representação política carregam em si visões sobre o que 

é e o que deve ser uma representação política. A dimensão normativa sobre o que ―deve ser‖ uma 

representação política evidencia o pressuposto teórico que influencia a formação institucional. 

Logo, apesar de muitos institucionalistas não reconhecerem o papel normativo subjacente a elas, 

a explicitação de que diferentes tipos de instituição ancoram-se em diferentes pressupostos 

teóricos prova que modelos teóricos de representação política influenciarão a modelagem 

institucional criada. No nosso caso específico, instituições de representação política de modelos 

majoritários ou consociativistas estarão embasadas em pressupostos teóricos diferentes de 

representação política que, por sua vez, serão a base normativa distinta que conduzirá a critérios 

diferentes de julgamento sobre o que é uma representação (e uma democracia) de maior 

qualidade. Nesse sentido, a preocupação central do capítulo dois é explicitar, no âmbito 

específico da representação política, o vínculo existente entre a dimensão teórico-normativa e a 

esfera institucional. 
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A partir disso, buscaremos mostrar que os limites existentes nas instituições consolidadas 

de representação política podem ser mais bem compreendidos como limites da teoria que embasa 

tais instituições. Ou seja, existe um déficit de representatividade nas democracias 

contemporâneas, entendido como uma desvinculação entre o interesse do representado e a ação 

do representante. Um dos dilemas centrais da teoria política é por que o sufrágio universal não 

conduziu a mudanças sociais esperadas. Para resolver esse dilema, diversos teóricos debruçaram-

se sobre as instituições de representação política, especialmente os sistemas eleitorais e 

partidários. Havia uma quebra na corrente de transmissão entre a vontade de uma maioria 

marginalizada de representados e um conjunto de representantes que não agia de acordo com 

esses interesses. E as instituições eleitorais de representação estão justamente entre uma ponta e 

outra. Dessa forma, queremos evidenciar que existe um déficit de representatividade nas 

democracias e que este déficit foi majoritariamente pensado como um problema institucional, 

porém dentro do marco institucional (eleitoral e partidário) e teórico existente. 

Argumentamos que os limites da análise que buscará soluções para esse déficit residem 

no fato de concentrarem-se em instituições ―tradicionais‖ de representação política que, por sua 

vez, embasam-se em apenas alguns dos pressupostos teóricos possíveis. A nosso ver, uma 

resposta mais fértil para esse dilema da democracia, surgiria da análise de outras instituições de 

representação política que, por sua vez, devem estar enraizadas em novas bases teóricas da 

representação política. O que propomos, em resumo, é uma alteração no foco teórico e, com isso 

também uma mudança institucional, que possibilite uma resposta mais fecunda para os déficits de 

representatividade das democracias contemporâneas. 

Nesse sentido, o capítulo três buscará sistematizar a literatura contemporânea que discute 

o processo de reconfiguração do conceito de representação política, no sentido de sua ampliação 

para além dos limites da dimensão eleitoral. Nosso interesse é, especialmente, o debate sobre re-

configuração da representação a partir da sociedade civil. Ou seja, o conceito de sociedade civil, 

como visto no primeiro capítulo, foi majoritariamente enquadrado como um espaço e um ator de 

participação política. Porém, a partir de novas institucionalidades existentes (como exemplo os 

conselhos de direitos e conferências criados no Brasil pós-88), a sociedade civil ocupa cada vez 

mais um papel de representação política, e não apenas de participação.  
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Objetivamos evidenciar que, pelo fato das instituições tradicionais de representação 

estarem focadas em instituições restritamente eleitorais (como os sistemas eleitorais e partidários) 

e por estarem embasadas em pressupostos teóricos limitados (representação formalista e 

descritiva), elas não conseguem explicar adequadamente esses novos fenômenos representativos 

extraeleitorais. Por isso, faz-se necessário pensar em novas instituições de representação política 

para além da sua dimensão eleitoral. O grande dilema dessa ampliação é a ausência de 

instituições e teorias capazes de garantir o valor de legitimidade dessas novas representações. 

Dessa forma discutimos o conceito de representação como advocacy, oriundo da visão pitkiniana 

de representation as acting for, como substrato teórico mais propício para a reflexão sobre as 

novas experiências e instituições representativas surgidas no seio da sociedade civil. 

O enfoque de nossa abordagem premiou a observação teórica em nível bibliográfico e 

comparativo, enfatizando os limites teóricos das perspectivas institucionalistas majoritárias e 

proporcionalistas e as possibilidades teóricas na literatura contemporânea sobre reconfiguração 

da representação política. Apesar, disso tínhamos a reflexão sobre a democracia no Brasil como o 

―pano de fundo‖ que incentivou a união teórica dos conceitos de representação política e 

sociedade civil, justamente pelo fato de o desenho institucional brasileiro pós-88 privilegiar a 

inclusão da sociedade civil em espaços como os conselhos de direitos e conferências, que podem 

ser pensados tanto como esferas de participação quanto de representação política.  

Dessa forma, gostaríamos de salientar que o fator motivador da definição do objeto de 

estudo dessa pesquisa foi a democracia brasileira, mas apesar disso a pesquisa não se concentrará 

sobre a análise de nossas instituições democráticas. O enfoque dessa dissertação será a análise de 

um conjunto de teorias sobre representação política, sociedade civil e desenho institucional 

democrático. O Brasil é mencionado nesse trabalho apenas em algumas breves citações com o 

intuito de exemplificar o contexto geral da discussão, não possuindo nenhum papel central no 

conjunto da análise teórica. Sendo um trabalho teórico, não visa ser um trabalho empírico 

tampouco um estudo de caso, porém os problemas atuais do Brasil, de alguma maneira, 

incentivaram a delimitação do objeto de pesquisa e constituem o pano de fundo da reflexão feita. 

É por esse motivo que o Brasil, mesmo que de maneira rarefeita, é citado em algumas seções da 

pesquisa. 
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Por se tratar de pesquisa teórica, contou com as etapas de revisão do itinerário histórico 

dos conceitos de representação política e sociedade civil e análise minuciosa das teorias, visando 

a redação de um arcabouço analítico e conceitual dos autores e seus comentadores. Buscou-se 

também iluminar as convergências e divergências mais significativas entre alguns autores 

analisados. Dessa forma, entendemos que a análise teórica aqui esboçada pode ser uma base fértil 

para a reflexão sobre novas institucionalidades possíveis de representação política, que tenham 

como objetivo ampliar a qualidade democrática a partir do aprofundamento do ideal normativo da 

representatividade. 
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CAPÍTULO I: O CONCEITO DE SOCIEDADE CIVIL E 

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

 

1. O conceito de sociedade civil 

A ideia de sociedade civil é ampla e controversa. Durante o desenvolvimento do conceito 

alguns significados tomaram sentidos completamente diferentes, quando não opostos. Tentando 

resgatar uma conceituação histórica breve, podemos delimitar alguns autores centrais para esta 

definição. 

Dentro do pensamento político moderno nos remetemos aos contratualistas, para os quais 

sociedade civil era sinônimo de sociedade política, contrapondo-se a ideia de sociedade natural. 

Era uma derivação da ideia de ―civitas‖ e ―pólis‖, germens do conceito de Estado. Nesse sentido, 

sociedade civil era sinônimo de ―estado civil‖, contrapondo-se a ideia de ―estado de natureza‖. 

Essa concepção entende sociedade civil como sociedade política. Essa é a visão, por exemplo, de 

Hobbes e Locke. No entanto, em Rousseau, ―sociedade civil‖ tem o sentido também de sociedade 

civilizada. Para ele, há sociedade civil, civilizada, com e sem Estado. Ou seja, há sociedade civil 

(civilizada) sem sociedade política: 

Esta sociedade civil descrita por Rousseau é tão pouco identificável com a 

sociedade política ou Estado que, em certas passagens, é apresentada como um 
estado em que ‗as usurpações dos ricos, o banditismo dos pobres e as paixões 

desenfreadas de todos‘ geram um estado de ‗guerra permanente‘ que faz pensar 

no Estado de natureza de Hobbes [...] enquanto para Hobbes (e igualmente para 
Locke) a Sociedade civil é a sociedade política e ao mesmo tempo a sociedade 

civilizada (civilizada na medida em que é política), a sociedade civil de 

Rousseau é a sociedade civilizada, mas não necessariamente ainda a sociedade 

política, que surgirá do contrato social e será uma recuperação do estado de 
natureza e uma superação da sociedade civil (Bobbio, p. 1207-1208).  

 

Hegel certamente ocupa papel central na consolidação do conceito de sociedade civil, 

sendo o principal predecessor no século XIX do debate de sociedade civil no século XX.  

Diferentemente de Hobbes e Locke, para ele sociedade civil não coincide plenamente com o 

estado e a sociedade política. A sociedade civil ocuparia um nível intermediário, pois ainda não é 

o Estado, mas já não é mais a família. É um quase Estado, mas ainda não alcançou este grau 
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porque lhe falta organicidade, limitando-se a uma forma preliminar e insuficiente de Estado.  

Segundo Arato e Cohen 

the hegelian theory is crucial because it reconstructs civil society in terms of the 
three levels of legality, plurality and association, and publicity and because 

Hegel sees the link between civil society and state in terms of mediation and 

interpenetration (Arato e Cohen, p. xiv)
1
. 

 

Porém, Hegel inclui a dimensão da economia como um dos níveis da sociedade civil, o 

que Arato e Cohen procuram demonstrar como um limite em sua teoria, que poderia tornar-se 

mais fértil diferenciando-se sociedade civil do reino das necessidades de forma mais aguda do 

que ele fez. 

Seguindo o processo de diferenciação iniciado por Hegel, Marx mudará substancialmente 

o entendimento consolidado sobre sociedade civil. Para ele, sociedade civil relaciona-se com 

sociedade burguesa. Ele a localiza na estrutura material e econômica, o nível sobre o qual se 

levanta a superestrutura jurídica e política.  

Ao contrário dos contratualistas que a identificavam no nível político (o que para Marx 

seria o nível superestrutural), ele a localizará num nível material-econômico, passando a 

significar a sociedade pré-estatal. Vemos que o conceito em Marx passa a significar o oposto do 

que significava para os contratualistas, já que Marx identifica sociedade civil com o que, para 

estes, seria o estado de natureza. Ou seja, a esfera (privada) das relações econômicas e não a 

esfera (pública) das relações políticas. Vemos que, neste sentido, os adjetivos privado e civil são 

intercambiáveis, assim com nas expressões direito privado e direito civil. Para Marx, a sociedade 

civil relaciona-se com a própria sociedade burguesa. 

Gramsci é outro autor central para o conceito de sociedade civil e, apesar de estar ligado à 

tradição marxista, introduzirá mudanças substanciais na conceituação de Marx. Assim como 

                                                             
1 Devido ao fato de esta ser uma dissertação teórica e a língua utilizada em parte das citações ser de fácil acesso 

(inglês), optamos por não realizar uma tradução livre das citações porque, principalmente em uma discussão de 

teorias, é  melhor recorrer às nuances lingüísticas originais utilizadas pelo autor. Ao mostrar o termo no idioma 

original, acreditamos possibilitar para o leitor o acesso a interpretações secundárias dos termos que ficariam de fora 

em uma tradução livre nossa. 
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Hegel e Marx, Gramsci em sua visão mais divulgada
2
 sobre este ponto também distingue 

sociedade civil e Estado. Para ele, 

Pode-se por enquanto fixar dois grandes planos superestruturais, o que se pode 
chamar da sociedade civil, ou seja, do conjunto de organismos vulgarmente 

denominados privados, e o da sociedade política ou Estado, que correspondem à 

função de hegemonia que o grupo dominante exerce em toda a sociedade, e ao 
do domínio direto ou de comando que se expressa no estado ou no governo 

jurídico (Gramsci apud Bobbio, p. 1209) 

 

Enquanto Marx localiza a sociedade civil no nível estrutural das relações econômicas, 

Gramsci a situa no nível superestrutural das relações políticas. Em Gramsci, devemos ligar o 

debate sobre sociedade civil ao seu entendimento sobre hegemonia. A hegemonia, garantidora da 

coesão e do domínio, se apóia na força e no consenso, nos aparelhos coercivos, mas também na 

legitimidade. A função de hegemonia corresponde à sociedade civil, enquanto a função de 

dominação vincula-se ao Estado. Nesse sentido, a sociedade civil é um espaço superestrutural de 

transmissão de valores que cumpre o papel de construir a hegemonia das classes dominantes, 

sendo composta pelos ―aparelhos privados de hegemonia‖ como os partidos, os sindicatos, a 

mídia, as escolas, as igrejas, dentre outros, que constituem as organizações privadas fora do 

aparelho político do Estado.  

Para Marx e Gramsci, a sociedade civil é o fator chave na compreensão do 

desenvolvimento capitalista, mas para Marx a sociedade civil é estrutura 

(relações de produção). Para Gramsci, ao contrário, ela é superestrutura, que 

representa o fator ativo e positivo no desenvolvimento histórico; é o complexo 
das relações ideológicas e culturais, a vida espiritual e intelectual, e a expressão 

política dessas relações torna-se o centro da análise, e não a estrutura. (Carnoy, 

2004, p.93) 

 

O Estado pode ser entendido em uma dimensão restrita ou ampliada e Gramsci contribui 

para expandir a visão de Estado incluindo nele a dimensão da sociedade civil. De forma 

ampliada, o Estado é composto pela sociedade política (esfera de coerção estatal) e pela 

                                                             
2 O conceito de sociedade civil gramsciniano vincula-se ao seu debate sobre hegemonia. Anderson (1977) mostra que 

existem diversas definições de hegemonia em ―Cadernos do Cárcere‖. Na primeira há uma oposição entre Estado e 

sociedade civil, sendo que a hegemonia vincula-se a esta última. Em outra definição, o Estado inclui e abrange a 

sociedade civil. Em uma terceira perspectiva, a sociedade civil e o Estado são similares. O foco mais consolidado da 

visão de sociedade civil para Gramsci é o primeiro que vincula a ideia de hegemonia com esta e será sob este foco 

que nos concentraremos. 
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sociedade civil (esfera da hegemonia cultural, de algumas entidades privadas). De forma restrita, 

o Estado é reduzido à dimensão de sua esfera de coerção como, por exemplo, a polícia, o exército 

e a burocracia. Assim, o Estado ampliado para Gramsci seria composto pela sociedade civil e 

política. Uma das diferenças existentes com uma visão mais contemporânea de sociedade civil é 

que Gramsci inclui os próprios partidos como elementos da sociedade civil, ao passo que no 

debate desta dissertação se compreenderá os partidos políticos como elementos ligados à esfera 

do Estado. Arato e Cohen reconhecerão a centralidade do pensamento de Gramsci ao afirmarem 

que 

The importance of Gramsci and Parsons (…) is their demonstration that the 

basic hegelian conception can be improved by introducing a three-part model 
differentiating civil society from both economy and state (Arato e Cohen, p. xiv) 

 

Porém, a crítica de Arato e Cohen tanto a Gramsci quanto a Parsons é que ambas as 

análises sofrem de um excesso de elementos funcionalistas em suas teorias. No caso de Gramsci, 

isso leva a uma profunda ambivalência entre sua noção de sociedade civil presente e o papel 

desta sociedade civil numa organização social futura, socialista e liberta. Ou seja, é contraditório 

pensar em uma sociedade liberta das contradições de classe convivendo com uma sociedade civil 

que mantenha o papel de assegurar uma hegemonia que não mais se necessita.  

Para Habermas, a sociedade civil envolve as conexões entre as esferas não 

governamentais e não econômicas. Este debate estará ligado à sua discussão sobre o surgimento 

da esfera pública que o autor faz em sua obra ―Mudança Estrutural da Esfera Pública‖. Nesta 

obra, Habermas abordará o conceito de esfera pública, entendendo-o como espaço onde existe a 

possibilidade de conciliação política e formação da opinião pública. Dirá ele que 

A esfera pública burguesa surgiu historicamente no contexto de uma sociedade 

separada do Estado: o ‗social‘ podia constituir-se numa esfera própria à medida 
que a reprodução da vida assumia, por um lado, formas privadas, mas, por outro, 

como setor privado em seu conjunto, passou a ter relevância pública. As leis 

gerais do intercâmbio das pessoas privadas entre si tornaram-se agora uma 
questão pública. Na discussão que as pessoas privadas logo passaram a ter em 

torno dessa questão com o poder público, a esfera pública burguesa chegou à sua 

função política: as pessoas privadas reunidas num público transformaram 

publicamente em tema a sanção da sociedade como uma esfera privada. 
(Habermas, 2003: 152-153). 
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Para ele, existe o ―sistema‖ e o ―mundo da vida‖. O primeiro estaria ligado a uma 

racionalidade instrumental que foca nos meios necessários para se atingir os fins colocados, ao 

passo que o segundo vincular-se-ia à dimensão normativa e valorativa da vida. Assim, no mundo 

―sistêmico‖ prevalece uma racionalidade instrumental e no mundo da ―vida‖ uma racionalidade 

comunicativa, fazendo com que no capitalismo em fase tardia houvesse uma compressão da 

segunda racionalidade pela primeira. Isso seria a sua concepção de ideologia, que manteria sua 

conotação de uma consciência falsa da realidade, ou seja, uma não percepção dessa compressão 

de racionalidades, uma ―ideologia como técnica e ciência‖. (Habermas, 1975). Nesse contexto, 

sociedade civil se relacionaria com o mundo da vida e com uma racionalidade de tipo 

comunicativa.  

A sociedade civil é composta de associações, organizações e movimentos que 

emergem mais ou menos, espontaneamente, e que concordam sobre como os 

problemas no nível societal ressoam nas esferas da vida privada e transmitem 
tais reações de forma amplificada para a esfera pública. O cerne da sociedade 

civil abrange uma rede de associações que institucionalizam discursos sobre a 

solução de problemas em questões de interesse geral dentro da estrutura das 

esferas públicas organizadas, [...]. Emergindo mais ou menos da esfera privada, 
este público é feito de cidadãos que buscam interpretações aceitáveis para seus 

interesses sociais e experiências e que querem ter uma influência na opinião 

institucionalizada e na formação da decisão. (HABERMAS apud Brelaz, 1996, 
p. 367). 

 

A obra de Habermas influenciou boa parte da produção contemporânea sobre sociedade 

civil, principalmente a obra paradigmática de Arato e Cohen (1990), e por vincular este conceito 

a uma dimensão normativa, sustentou uma esperança emergente de reforma social oriunda desse 

novo espaço. Já que a sociedade civil estava ligada a um novo espaço normativo (o mundo da 

vida permeado por uma racionalidade comunicativa) ele poderia se constituir como o novo ator 

capaz de ser o ―motor‖ das mudanças, já que os atores tradicionais de ação política, como os 

partidos políticos, estavam em crise justamente por reduzirem sua atuação ao mundo sistêmico e 

sua razão instrumentalista. É bom lembrar que a crítica de Habermas a Marx é o fato deste 

segundo autor ter reduzido a totalidade do processo racional à dimensão unilateral da razão 

instrumental, não percebendo a existência de uma nova razão, ancorada em valores, como é a 

razão comunicativa.  
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Dessa forma, as instituições tradicionais de ação política (no caso dessa dissertação, 

especialmente as instituições e atores de representação política) teriam como causa maior de sua 

crise, essa sua irredutibilidade à dimensão instrumental da razão. Pelo fato de Habermas abrir as 

portas para uma nova vertente de razão (a comunicativa), ele abre as possibilidades para um novo 

conjunto de atores (ONGs, movimentos sociais, associações de bairro) identificados dentro do 

mundo social da ―sociedade civil‖, substituírem os antigos atores tradicionais (partidos políticos, 

instituições tradicionais de representação política) identificados no mundo da ―sociedade 

política‖.  Isso porque, enquanto os primeiros ancoravam-se em um modelo de racionalidade 

mais normativo e promissor, os segundos manteriam-se presos aos limites da racionalidade 

instrumental de meios e fins. Na divisão entre sociedade e Estado, mundo social e político, 

Habermas possibilitou que o social prevalecesse sobre o político, na medida em que legitimou 

atores sociais como atores também dotados de racionalidade política. Isso porque ele ampliou a 

visão de racionalidade política para além da sua leitura instrumentalista. 

Bobbio também refletirá sobre a relação entre sociedade e Estado e o papel da sociedade 

civil nessa intermediação. Focando a contraposição de sociedade civil e Estado, definirá 

sociedade civil contemporaneamente da seguinte forma: 

Na contraposição Sociedade civil-Estado, entende-se por sociedade civil a esfera 
das relações entre indivíduos, entre grupos, entre classes sociais, que se 

desenvolvem a margem das relações de poder que caracterizam as instituições 

estatais (Bobbio, p. 1210)  

 

Para Bobbio, a sociedade civil está fora do espaço tradicional do Estado, fazendo com que 

as relações em seu interior não sejam permeadas pela institucionalidade e lógica do Estado 

Moderno. Porém, em Bobbio a economia é entendida como esfera inserida na sociedade civil.  

Podemos identificar uma especificação maior na ideia de sociedade civil em seu 

desenvolvimento conceitual.  Antes, de acordo com os contratualistas, sociedade civil significava 

a totalidade da vida social, política e econômica da sociedade oriunda de um ex-estado de 

natureza superado pelo contrato social. A partir de Hegel e dos teóricos que o sucederam começa 

um constante processo de desagregação da sociedade civil, tornando esse conceito representativo 

de realidades cada vez mais específicas. Assim, sociedade civil passa a ser identificada cada vez 
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mais com a dimensão do social, enquanto que o Estado fica reduzido à dimensão do político e o 

mercado abrange a dimensão da vida econômica. 

 

ESTADO MERCADO SOCIEDADE 

Esfera do Político Esfera do econômico Esfera do social 

(sociedade civil) 

Fonte: elaboração própria. 

 

Essa divisão tripartite do mundo social ajuda a pensar as funções básicas do mundo social, 

político e econômico e ajuda a sistematizar o tipo de relação existente entre cada um dos atores 

dessas esferas e a relação que podem ter entre eles. Pensar a sociedade civil significa refletir 

sobre o papel que este segmento social possui na redefinição das fronteiras do Estado e do 

redimensionamento da relação deste com o mercado. Para nós, pensar a sociedade civil significa 

pensar sua relação tanto com o Estado quanto com o mercado. Essa reflexão relacional subsidiará 

o entendimento sobre o papel que a sociedade civil deve ter nas democracias contemporâneas. 

Entendemos nessa dissertação que a sociedade civil acaba cumprindo um papel de representação 

política (que é um tipo de intermediação entre a sociedade e o Estado) que, porém, carece de 

institucionalização na esfera do Estado. Fica reduzido a uma dimensão não institucional e não 

estatal. A sociedade civil, nesse sentido, pode ser resgatada como um conceito que traga 

subsídios para a reflexão sobre representação política porque, contemporaneamente, ela é um ator 

relevante no processo de intermediação entre representantes e representados. O melhor 

entendimento, dentro do debate teórico, da posição da sociedade civil em relação ao Estado e ao 

mercado, subsidiará nossa reflexão sobre os limites e possibilidades institucionais da sociedade 

civil ocupar um espaço político dentro do Estado de representação política. 

Para Arato e Cohen (1990), o ressurgimento contemporâneo da sociedade civil tornou-se 

evidente nas lutas da oposição democrática no Leste Europeu contra o autoritarismo estatal dos 

partidos socialistas. Apesar das diferenças econômicas e geopolíticas, o conceito de sociedade 

civil ajuda a compreender o papel que movimentos sociais, ONGs e organizações da sociedade 
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civil
3
 desempenharam, tanto nas transições autoritárias do leste europeu quanto nos regimes 

militares da América Latina e no sul da Europa.  

As diferenças principais constituem-se no fato de que o conceito de sociedade civil poder 

ser enquadrado como um espaço de formação de solidariedade contra o Estado, podendo 

confundir-se com uma visão negativa do Estado e favorecendo o avanço do mercado. 

Contrariamente, a sociedade civil também pode ser entendida como mecanismo de ampliação dos 

direitos não ofertados pelo Estado, constituindo-se como um meio de democracia participativa e 

de ampliação do Estado.  

Mesmo no Oeste Europeu, observa-se uma visão da sociedade civil como um 
contrapeso capaz de checar os excessos do Estado intervencionista considerado 

como prejudicial ao desenvolvimento dos laços de solidariedade social. Ênfase é 

posta na autonomia da sociedade civil em relação ao Estado ou nas virtudes da 
sociedade civil em contraposição aos vícios do Estado. Outras abordagens 

diferem daquelas acima mencionadas uma vez que não enfatizam a autonomia 

da sociedade civil, ou o caráter de ―sociedade-civil contra o Estado‖. Ao 

contrário, elas defendem justamente os efeitos positivos da maior participação 
da sociedade civil ou de associações civis nas decisões de políticas públicas para 

a governança democrática a partir de propostas de ―democracias associativas‖, 

de ―teorias democráticas participatórias‖, do ―aprofundamento da democracia‖, 
da ―cogestão‖ e/ou da ―accountability transversal‖, entre outras (KOSLINSKI, 

p.11). 

 

Arato e Cohen foram os autores contemporâneos que empreenderam a análise teórica 

mais sistemática sobre o tema, tentando analisá-la sob este prisma tripartite que relacione 

sociedade civil, Estado e mercado. Para eles, faz-se necessário resgatar a ideia de sociedade civil 

como uma terceira dimensão que nos ajude a fugir do dualismo do Estado x Mercado. Os autores 

buscam demonstrar a relevância do conceito de sociedade civil para a teoria política moderna e 

desenvolver as bases de uma teoria sobre a sociedade civil adequada para as condições 

contemporâneas. Jogando seu olhar para o Ocidente, acreditam que a sociedade civil pode ser um 

terreno fértil para a democratização das instituições, assim como da cultura política dos países. O 

conceito de sociedade civil resgata um novo tipo de utopia no pensamento político, que 

possibilita a inclusão de novas formas de exercício da democracia. Nesse sentido, faz-se 

                                                             
3 Devido à amplitude de significados que o termo ―sociedade civil‖ nos remete no nível teórico, é importante 

ressaltar que ao nos referirmos à ―sociedade civil‖ estamos nos referindo não a especificações do conceito para este 

ou aquele autor, mas para o conjunto de atores (ex: ONGs, movimentos sociais, associações diversas, etc) que atuam 

fora do âmbito do Estado (ex.: partidos) e do mercado (ex.: empresas privadas). 
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necessária a reconstrução da teoria democrática levando em consideração uma divisão tripartite 

entre Estado, mercado e sociedade civil. 

O potencial teórico do conceito de sociedade civil toma relevo tanto ao observar-se a 

oposição que esta exerceu diante de regimes autoritários (o papel que esta possuiu na transição 

democrática em países do Leste Europeu e da América Latina), como por renovar o potencial 

crítico diante das democracias liberais consolidadas. Desta forma, o conceito de sociedade civil 

ganha relevo em duas dimensões centrais: i) sua contraposição ao Estado; e ii) sua contraposição 

ao mercado. 

A democracia liberal vai acreditar que a sociedade civil pode ser ampliada como uma 

forma de contrapor-se ao Estado, já que a preocupação central do liberalismo é como proteger o 

indivíduo da opressão do Estado. É justamente essa esfera privada dos indivíduos (que reunidos 

formam a esfera pública, para Habermas) que formará a sociedade civil. Já a democracia 

participacionista, acentuará o papel de participação e controle da sociedade civil, buscando a 

ampliação do estado representativo. Influenciados, principalmente por Rousseau (que defende a 

participação, mas não a representação), os teóricos participacionistas buscarão agregar à 

dimensão da representação política que defendem uma maior participação política dos cidadãos. 

Essa ampliação do espaço político influenciando uma ampliação do Estado, que soma 

representação e participação, buscará contrapor-se ao mercado como esfera de crescente 

influência. Nesse sentido, enquanto a democracia liberal enxergará a sociedade civil como uma 

forma de balancear o poder do Estado, os participacionistas centrarão sua análise no papel que 

esta, ao ampliar a dimensão do político, pode ter para equilibrar o poder do mercado.  

Levando-se em consideração a dificuldade de conceituação de sociedade civil, devido à 

imensa heterogeneidade semântica que tal conceito nos remete, Arato e Cohen trabalharão com 

uma ―definição de trabalho‖: 

We understand ―civil society‖ as a sphere of social interaction between economy 

and state, composed above all of the intimate sphere (especially the family), the 
sphere of associations (especially voluntary associations), social movements and 

forms of public communication. Modern civil society is created through forms 

of self-constitution and self-mobilization. It‘s institutionalized and generalized 
through laws, and especially subjective rights, that stabilize social differentiation 

(Arato e Cohen, p. ix) 
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A sociedade civil, no entanto, não deve ser confundida com tudo o que é vida social fora 

da administração do Estado e do processo econômico. Pois, tanto a sociedade política como 

econômica emergem a partir da sociedade civil.  Em suma, é necessário diferenciar sociedade 

civil do Estado e do mercado, porém esta separação não pode ser rígida já que as barreiras entre 

um conceito e outro se misturam facilmente.  

Arato e Cohen (1990), que se situam mais no horizonte da teoria crítica do que no 

relativismo dos desconstrutivistas, tentarão demonstrar que a análise da sociedade civil deve ser 

feita para além de qualquer modelo funcionalista ou pluralista. Desta forma, esta deixará de ser 

entendida passivamente apenas como uma rede de instituições e passará a ser vista como ente 

ativo e constituidor de atores na busca de novas formas de ação coletiva. A sociedade civil 

agregaria a esperança de constituir-se como uma nova chave hermenêutica. Busca-se um novo 

paradigma teórico que ultrapasse os limites do pluralismo e do neomarxismo que se vinculam às 

antigas categorias do mercado e do Estado. 

Segundo Arato e Cohen, existem limites na idealização da sociedade civil contra o Estado 

(liberais) ou contra o mercado (participacionistas). Por isso, a partir da categoria de sociedade 

civil, eles buscam construir uma alternativa teórica que fuja dos dilemas da contraposição simples 

entre Estado e mercado. 

Beyond the antinomies of state and market, public and private, gesellschaft and 
gemeinschaft, and, as we shall show, reform and revolution, the idea of the 

defense and the democratization of civil society is the best way to characterize 

the really new, common strand of contemporary forms of self-organization and 
self-constitution (…) modern civil society capable of preserving its autonomy 

and forms of solidarity in face of the modern economy as well as the 

state―(Arato e Cohen, p. 30) 

 

O objetivo da teoria de sociedade civil dos autores é: 

―develop and systematically justify the Idea of civil society, reconceived in part 

a round a notion of self-limiting democratizating movements seeking to expand 
and protect spaces for both negative liberty and positive freedom and to recreate 

egalitarian forms of solidarity without impairing economic self-regulation‖ 

(Arato e Cohen, p.17-18) 
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No Brasil, alguns autores procuraram contribuir para este debate. Evelina Dagnino 

estudando sociedade civil e espaços públicos no Brasil, faz referência à sociedade civil como um 

importante espaço de oposição ao regime militar instaurado em 1964.  Para Avritzer, a 

consolidação da sociedade civil com a redemocratização, foi passo efetivo para a consolidação 

desta, pois previamente não havia autonomia da sociedade civil em relação ao Estado. Para ele 

 

A sociedade civil no Brasil está associada a esforços para a expansão do terreno 

institucional através do qual cidadãos competem por recursos políticos, [...]. As 

estratégias políticas específicas desenvolvidas pelas organizações da sociedade 

civil durante a transição democrática no Brasil subsidiaram a criação de 
instituições deliberativas na produção de políticas públicas, [...]. Organizações 

da sociedade civil têm promovido reformulações institucionais como meio para 

desafiar o legado das relações sociais hierárquicas, que gerou uma agenda 
pública confinada e o controle patrimonial do Estado, os quais têm caracterizado 

o processo histórico de construção da nação (nation building) e modernização 

(no Brasil). (AVRITZER apud Breláz, 2004). 

 

Para Lavalle, o debate sobre sociedade civil revigorado no fim do século XX entendia esta 

como um ente que comparece ao Estado como portadora de racionalização da ação pública e 

democratização das decisões políticas, introduzindo-se uma continuidade natural entre sociedade 

civil e sociedade, o que faz que ambas sejam consideradas como sinônimos. 

Vemos que sociedade civil pode ser usada com um conceito teórico para embasar uma 

outra teoria da democracia, que resolva os limites das teorias baseadas na ideia do Estado e do 

mercado. O interessante do resgate conceitual e teórico da sociedade civil é que ele subsidia de 

forma diferente a reflexão sobre aprofundamento da democracia, justamente por ampliar o escopo 

da análise para além das instituições do Estado e do mercado. 

Esta teorização sobre o conceito de sociedade civil é importante na medida em que nos 

situa frente à pluralidade semântica do conceito. É importante destacar que tomamos como objeto 

de estudo desta dissertação um tipo específico de organização da sociedade civil, qual seja, as 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e os movimentos sociais e populares. 

Em um nível mais empírico, o IBGE e IPEA sistematizaram a sociedade civil como 

fundações privadas e associações sem fins lucrativos (Fasfil), no que é a maior pesquisa empírica 
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classificatória sobre o estado da sociedade civil atual no Brasil. As organizações da sociedade 

civil analisadas seriam organizações privadas, mas sem fins lucrativos. A pesquisa irá criar cinco 

critérios que devem ser atendidos simultaneamente para que uma organização social seja 

considerada dentro do âmbito das Fasfil:  

a) privadas, não integrantes, portanto, do aparelho de Estado 

b) sem fins lucrativos (podem até gerar lucros, desde que aplicados nas atividades-fins da 

entidade). 

c) institucionalizadas, ou seja, legalmente constituídas e reconhecidas. 

d) autoadministradas (capazes de gerenciar suas próprias atividades). 

e) voluntárias, ou seja, que podem ser formadas livremente por qualquer grupo de pessoas. 

Fonte: elaboração própria a partir de Fasfil (2005). 

 

No caso brasileiro, esses cinco critérios correspondem a três figuras jurídicas do código 

civil, a saber: as associações, fundações e organizações religiosas. A partir desses critérios, o 

estudo considerará as seguintes organizações
4
 como incluídas na categoria de Fasfil: 

1) Organização social. 

2) Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. 

3) Outras fundações mantidas com recursos privados. 

4) Estabelecimento, no Brasil, de fundação ou associação estrangeira. 

5) Organização religiosa. 

6) Comunidade indígena. 

                                                             
4 Essas organizações foram retiradas dentre as organizações incluídas no código de natureza jurídica 3, ou seja, 

entidades sem fins lucrativos do cadastro do CEMPRE (Cadastro Central de Empresas) do IBGE, que é o cadastro 

existente de organizações inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica (CNPJ). O total de organizações sem fins 
lucrativos (código 3) está classificado em 16 categorias que são: 303-4: Serviço Notarial e Registral (Cartório); 304-

2: Organização Social; 305-0: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP; 306-9: Outras 

Fundações Mantidas com Recursos Privados; 307-7: Serviço Social Autônomo; 308-5: Condomínio em Edifícios; 

309-3: Unidade Executora (Programa Dinheiro Direto na Escola); 310-7: Comissão de Conciliação Prévia; 311-5: 

Entidade de Mediação e Arbitragem; 312-3: Partido Político; 313-1: Entidade Sindical; 320-4: Estabelecimento, no 

Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeira; 3212: Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior; 322-0 

Organização Religiosa; 323-9 Comunidade Indígena; e 399-9: Outras formas de associação 3. 
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7) Outras formas de associação. 

 

Cabe ressaltar, que os partidos políticos, apesar de serem considerados organizações sem 

fins lucrativos segundo a classificação do CEMPRE,  não foram considerados como Fasfil,  pelo 

fato de não atenderem ao quinto  critério: o de organização voluntária. Isso porque os partidos 

políticos são regidos por um ordenamento jurídico específico regulado pelo TSE, pois um sistema 

de partidos está ancorado no direito público. Ou seja, um grupo voluntário de indivíduos não 

pode funcionar como partido sem o reconhecimento do TSE. 

No Brasil, em 2005, existiam 338 162 entidades classificadas como fundações privadas e 

associações sem fins lucrativos (Fasfil), ou o que costumamos chamar genericamente de 

sociedade civil. Essas organizações estão situadas tematicamente e geograficamente da seguinte 

forma: 

CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA 

Classificação das entidades sem fins lucrativos 

(área de atuação) 

Número de associações privadas e associações 

sem fins lucrativos (Fasfil) 

1) Habitação 456 

2) Saúde 4 464 

3) Cultura e recreação 46 999 

4) Educação e Pesquisa 19 940 

5) Assistência Social 39 395 

6) Religião 83 775 

7) Associações patronais e profissionais 58 796 

8) Meio ambiente e proteção animal 2 562 

9) Desenvolvimento e defesa de direitos 60 259 

10) Outras instituições privadas sem fins 

lucrativos 
21 516 

TOTAL 338 162 

Fonte: elaboração própria a partir de Fasfil (2005) 
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

REGIÕES DA FEDERAÇÃO 

Fasfil POPULAÇÃO DA REGIÃO 

Quantidade 

absoluta 

Quantidade 

relativa (%) 
Absoluta 

Relativa 

(%) 

NORTE 16 164 4,8 14 698 878 8,0 

NORDESTE 79 998 23,7 51 019 091 27,7 

SUDESTE 143 444 42,4 78 472 017 42,6 

SUL 76 888 22,7 26 973 511 14,6 

CENTRO-OESTE 21 668 6,4 13 020 767 7,1 

TOTAL 338 162 100 184 184 264 100 

Fonte: elaboração própria a partir de Fasfil (2005) 

 

Esse é um retrato das fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil, o 

que o IBGE/IPEA classificou como Fasfil. O estudo do IBGE/IPEA buscará entender a situação 

geral desse setor no Brasil usando diversas variáveis em vários níveis de desagregação,  

classificando-o por regiões, áreas temáticas, recursos movimento dos, número de empregados, 

etc. 

Nosso objetivo nessa dissertação é teórico, mas achamos importante situar a realidade 

empírica brasileira para observarmos claramente o pano de fundo real sobre o qual estamos 

refletindo. Diversos autores evitam o termo ―sociedade civil‖ pela amplitude e ambigüidade que 

o termo suscita. Lavalle et all (2006 b) prefere usar o termo ―organizações civis‖ para se referir às 

entidades incluídas no âmbito da sociedade civil, e o próprio IBGE e IPEA evitarão o termo, 

rebatizando-o como Fasfil.  

Nessa dissertação, achamos por bem manter o termo sociedade civil por já termos feito 

um breve histórico do que ele representa, além de termos uma preocupação teórica de 

interligação desse conceito com o de representação política. Devido ao fato de estarmos buscando 
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iluminar limites das teorias sobre sociedade civil, representação política e desenhos institucionais 

(além de apontar novas formas teóricas para a superação desses limites), acreditamos que a 

manutenção do termo ―sociedade civil‖ pode nos ajudar a vincular dois corpos de teorias que, 

normalmente, são colocados em extremidades diferentes: as teorias sobre sociedade civil e sobre 

representação política. Achamos que a teoria sobre desenho institucional das democracias 

exemplificam um ponto onde é possível que essas teorias convirjam para um ponto comum. 

Nesse sentido, a manutenção da ideia de ―sociedade civil‖ pode ser fértil por evidenciar as 

possibilidades representativas contidas neste conceito, majoritariamente pensado no âmbito da 

participação política. 

Achamos por bem evidenciar que, ao olharmos para a realidade e sugerirmos um 

redesenho institucional levando em conta atores da sociedade civil, estamos pensando 

basicamente no que o IBGE classificou como Fasfil. Nosso foco principal são as organizações 

não governamentais (ONGs), movimentos sociais e populares. Essa classificação genérica está 

incluída na tipologia das Fasfil, principalmente nos pontos: 1) Organização social; 2) 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP; 5) Organização religiosa; 6) 

Comunidade indígena; e 7) Outras formas de associação. Dessa forma, manteremos o termo 

―sociedade civil‖, ressaltando essa especificidade dele a partir da classificação do IBGE/IPEA. 

Nas democracias contemporâneas costumou-se convencionar o momento da participação 

política e da representação política. A sociedade civil, por sua vez, ficou reduzida nas análises a 

um ator presente na esfera da participação política, já que os atores por excelência da 

representação eram os partidos. Ou seja, as entidades da sociedade civil participavam entre as 

eleições, mas não no processo eleitoral em si já que o monopólio da representação é dos partidos 

políticos. Buscamos nesta dissertação vincular o conceito de sociedade civil com o conceito de 

representação política, buscando iluminar as possibilidades promissoras entre tais conceitos. O 

âmbito dessa aproximação é a teoria sobre modelos de desenhos institucionais democráticos. 

2. O conceito de representação política 

A ―representação política‖, em suas diferentes formas, é um recurso crucial da atividade 

política. Percebemos que a ideia de representação política passou por profundas transformações 

ao longo de seu desenvolvimento. Não somente a representação política, mas a própria concepção 
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acerca do que é a representação muda ao longo da História. Dessa forma, estudar a mudança do 

significado do conceito de representação nos ajuda a entender melhor os processos de 

representação em si, pois ―knowing how the word is used is a vital element in knowing what the 

thing is‖ (Pitkin, 1967, p.11). 

Pitkin (1967) analisará o desenvolvimento do conceito de representação, por entender que 

o estudo sobre os conceitos afetam diretamente o mundo. Na língua inglesa, existe apenas uma 

palavra (representation, onde representação política e representação teatral se confundem), para o 

alemão existem três palavras diferentes para representação (vertreten, darstellen e 

repräsentieren) e no idioma francês houve um desenvolvimento parecido ao do inglês (primeiro, 

para objetos inanimados que encarnam abstrações, e depois uma pessoa agindo por outras). 

Em termos históricos, podemos dizer que os gregos não tinham a palavra representação 

(que é de origem latina), mas tinham situações (fatos) de representação. No latim, o uso da 

palavra repraesentare referia-se para seres inanimados. Representar era igual a ―tornar-se 

presente‖. Ainda não existia a menor relação com a ideia de representação política, onde pessoas 

representariam outras pessoas por meio do governo e das instituições políticas. Já na Idade 

Média, a palavra representação é usada no contexto da cristandade, de encarnação mística (o papa 

representa a pessoa de Cristo e dos apóstolos). Mas ainda não há a conotação de agência ou de 

delegação. Além disso, juristas medievais também usavam o termo para expressar a 

personificação da vida coletiva e, em meados do século XIII, surge a ideia do ―magistrado‖ como 

alguém que representa a imagem de todo o Estado. 

Vemos que a ideia de representação, na antiguidade clássica denotava um sentido 

diferente do qual estamos acostumados hoje. Era fundamentalmente ligada à ideia de 

representação de objetos inanimados, e a palavra latina repraesentare denotava tornar algo 

presente ou manifesto. A ideia de representação de pessoas, em um sentido público e político, é 

uma ideia tipicamente moderna. A representação política também não possui uma origem comum 

com a ideia de democracia. Tal relação surgiu com a ascensão da revolução francesa e americana 

como forma de efetivar o autogoverno dos cidadãos.  

A ideia de representação especificamente política surge com a ideia da delegação política, 

que viabilizava a outro agir em nome do indivíduo no século XVI: ―Até o século XVI não se 
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encontra um exemplo de ‗representar‘ com o significado de ‗tomar ou ocupar o lugar de outra 

pessoa, substituir‘; e até 1595 não há um exemplo de representar como ‗atuar para alguém como 

seu agente autorizado ou deputado‘‖(Pitkin, p.20). 

Tanto é que no início do parlamento inglês, a Câmara dos Comuns era menos uma 

questão de representação política e mais uma questão de conveniência administrativa que 

ajudasse a manter a legitimidade do sistema político para o Rei. O representante possuía deveres 

para com o rei (garantir o pagamento de tributos da sua comunidade), e aos poucos também 

passou a ser visto como um porta-voz dos interesses de sua comunidade (dever com a 

comunidade). 

Na história da representação, vemos que esta era inicialmente um conceito do direito 

privado e civil e somente depois entrou para a discussão de um espaço público. Entendida como 

ligada à esfera privada, a representação embasou a visão de mandato imperativo, para o qual o 

representante pode ser juridicamente responsabilizado pela quebra do mandato. Dessa forma ―os 

dilemas da representatividade não afetam a representação no mundo privado‖ (Lavalle et all, p. 

54). Essa visão de representação contrasta com a ideia de representação política inerente a ideia 

moderna do governo representativo, para a qual a relação entre representante e representado 

assume uma tensão de conexão-desconexão permanente. Ou seja, há uma tensão entre o mandato 

imperativo do direito privado e o mandato delegativo e livre que garante a autonomia de ação do 

representante.  

Assim, o que caracterizou uma representação especificamente política foi este translado 

ocorrido da representação da esfera privada para a esfera pública. Uma representação é política se 

sair dos limites da esfera privada entre indivíduos e agregar uma dimensão política a partir da sua 

realização na esfera pública. Uma representação, para ser política não pode estar presa nos limites 

da esfera privada dos indivíduos. Com isso queremos dizer que uma representação privada não é 

necessariamente uma representação política. Quando o cidadão estabelece um procurador para 

representá-lo em assuntos privados de venda de imóveis, por exemplo, este procurador esta 

representando o cidadão, porém esta não é uma representação política porque esta limitada à 

esfera privada. É uma representação altamente imperativa porque o representante (procurador) 

não possui nenhuma autonomia para fugir dos termos da procuração. 
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Dessa forma, o que nos interessa nesta dissertação é pensar a representação em sua 

dimensão política, posto que é na representação política (e não na privada) que se encontram os 

dilemas normativos de déficits de representatividade
5
 nas democracias contemporâneas. Além 

disso, a representação política, a nosso entender, não está reduzida a critérios minimalisticamente 

institucionais como, por exemplo, estar presente nas instituições tradicionais do Estado.  

Ampliamos os critérios definidores do que faz uma representação ser especificamente 

política. Para nós, uma representação é política se ela se insere no contexto de uma esfera 

pública. Na esfera pública encontra-se não apenas a institucionalidade do Estado, mas também a 

presença de uma sociedade civil atuante. Nesse sentido, não nos apegamos a uma perspectiva 

minimalista de democracia que reduz os critérios de uma democracia a uma dimensão formal-

institucional-eleitoral. Acreditamos que critérios mais amplos são necessários, como, por 

exemplo, a existência de uma sociedade civil livre e atuante. 

Nesse sentido, entendemos que a representação exercida no meio da sociedade civil pode 

ser uma representação política, já que o tamanho do ―político‖ que estamos trabalhando é mais 

amplo que a esfera institucional do Estado, sendo a próprio esfera pública da sociedade, ai 

incluída o estado e a sociedade civil. 

Outra evidência no debate sobre representação política é a contribuição burkeana. A 

representação seria uma representação de interesses ―não fixados‖ (unattached), ou seja, a 

representação do interesse maior do conjunto da nação. Em Burke (1942), não há sentido falar de 

controle democrático e accountability sobre os representantes, já que eles estão imbuídos com um 

sentido superior do que é mais levado para o conjunto da nação. 

Para Burke, o lógico é pensar na dimensão de mandato livre, pois a representação é 

restrita a este ou aquele interesse menor, mas é uma representação do conjunto da nação. Burke 

também trabalha como a ideia de representação virtual, que seria uma espécie de agir no lugar de 

outro, tomando como implícito o fato de que os interesses e objetos da representação seriam os 

mesmos. Partindo do pressuposto de que i) existe algo objetivo a ser representado; e ii) o 

interesse da nação, por ser geral, representa o conjunto verdadeiro dos interesses dos indivíduos, 

Burke abrirá portas para a suposição de que aqueles indivíduos eleitos por poucos devem acabar 

                                                             
5 A representatividade é entendida como a conexão entre a ação do representante e o interesse do representado. 
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representando o interesse de todos. Este pressuposto torna desnecessária a existência de eleições, 

porque torna irrelevante ouvir os representados. Para ele, representação virtual é uma relação na 

qual ―there is a communion of interest and sympathy in feelings sand desires between those who 

act in the name of any description of people and the people in whose name they act, though the 

trustees are not actually chosen by them‖ (Burke apud Pitkin, p. 173) 

Esta concepção de representação virtual é perigosa na medida em que exclui dos 

representados todos seus mecanismos institucionais de sanção (voto) que incentivam o 

representante a agir de acordo com os seus interesses. Ou seja, exclui qualquer possibilidade de 

se entender representação como accountability. Lavalle, Castello e Houtzager (2006a) chegam a 

identificar no conceito de representação virtual de Burke um campo teórico fértil para se analisar 

os processos contemporâneos de representação via sociedade civil. Avritzer (2007), porém, 

critica essa aproximação por identificar os pressupostos elitistas e excludentes nos quais Burke 

construiu seu conceito de representação virtual. Por este motivo não seria fértil transpor o 

conceito de representação virtual para explicar os processos representativos da sociedade civil, já 

que a sociedade civil busca ampliar processos de inclusão e democratização o que pressupõe 

maior (e não menor) participação.  

Dentro desse contexto de surgimento de uma representação especificamente política, 

vemos que a ideia de representação de entidades alegóricas presente na noção de unidade do 

corpo político foi substituída pela tradição liberal de representação de indivíduos. Percebemos, 

então, como essa transição na noção de representação em direção a uma perspectiva liberal, está 

em correlação com a ―revolução copernicana‖ em termos de perspectiva na análise política, 

ocorrida a partir do contratualismo, onde o problema do Estado passou a ser visto a partir do 

indivíduo (individualismo) e não a partir do conjunto do corpo político (organicismo). Ou seja, só 

foi possível pensar numa ideia de representação de interesses particulares de indivíduos quando 

estes passam a ser o ponto de partida da teoria política moderna contratualista.  

Para Bobbio (2006), o individualismo (visão atomizada do processo político a partir do 

indivíduo) foi o pressuposto necessário para o desenvolvimento do liberalismo e, como vimos, a 

ascensão do liberalismo reforçou a ideia de representação de interesses particulares e individuais, 

substituindo a noção de representação do conjunto do corpo político. Em suas palavras:  
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a concepção individualista da sociedade, a concepção segundo a qual primeiro 

existe o indivíduo singular com seus interesses e com suas carências, que tomam a 

forma de direitos em virtude da assunção de uma hipotética lei da natureza, e 
depois a sociedade, e não vice-versa como sustenta o organicismo em todas as 

suas formas, segundo o qual a sociedade é anterior aos indivíduos ou, conforme a 

fórmula aristotélica destinada a ter êxito ao longo dos séculos, o todo é anterior às 

partes[...] O contratualismo moderno representa uma verdadeira reviravolta na 
história do pensamento político dominado pelo organicismo.‖ (Bobbio, 2006: 15) 

 

Bobbio (2000), partindo das diferenças da palavra ―representação‖ (rappresentanza e 

rappresentazione) sistematizará as duas formas de entendê-la: 

―Representar‖ significa tanto, em sentido técnico-jurídico, ‗agir em nome e por 
conta de um outro‘, quanto, na linguagem comum e na linguagem filosófica, 

‗reproduzir‘ ou ‗espelhar‘ ou ‗refletir‘, simbolicamente, metaforicamente, 

mentalmente, ou de inúmeros outros modos, uma realidade objetiva, 
independentemente do fato de que essa realidade só possa ser ‗representada‘, ou 

possa também dar-se em si (Bobbio, 2000: 457). 

 

A partir disto, ele irá analisar o desenvolvimento a contraposição entre ―representação dos 

interesses‖ e ―representação política‖. Devido à amplitude do conceito ―interesses‖, ambas serão 

de alguma forma, um tipo de representação de interesses: particulares ou gerais. A ―representação 

de interesses‖ será a representação de interesses particulares de grupos, ao passo que a 

―representação política‖ seria uma representação mais ampla do conjunto do corpo político. 

 

o pluralismo afetou também a sua forma de representação[...] A prática 

representativa das democracias vigentes é mais e mais pautada pela 

representação de "interesses", e não pela representação política. Em 
consequência, o mandato livre tem sido progressivamente deslocado em razão 

do avanço do mandato imperativo. Há um vínculo muito estreito entre a 

representação política e o mandato livre e entre a representação de "interesses" e 
o mandato imperativo (Reis, 2001, p.156). 

 

Partindo das diferenças entre rappresentanza e rappresentazione, irá contrapor 

―representação de interesses― e ―representação política‖. A primeira estaria relacionada com a 
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ideia de mandato imperativo, pois já que se representa ―interesses específicos‖ o representante 

deve ficar o mais sujeito possível ao controle de seu representado. A segunda, que por ser uma 

representação do ―interesse geral‖ do conjunto da nação (Burke, 1942), se aproximará da noção 

de mandato livre, pois o representante de um interesse geral deve ter autonomia e não ficar preso 

a nenhum controle de grupo ou indivíduo específico
6
. Vemos que tanto Burke, como Stuart Mill e 

Sieyés irão defender esta noção de representação política, onde se busca a satisfação de interesses 

gerais da nação e não interesses corporativos e particularistas. 

Stuart Mill (1981) envolvido com a clássica pergunta sobre qual seria a melhor forma de 

governo, responderá que esta seria o governo ―representativo‖. Pelo fato do indivíduo ser o 

melhor conhecedor do seu interesse, um governo que seja representativo dos interesses do 

conjunto da sua população (uma democracia) será o melhor governo.  

O melhor governo seria o governo representativo que tivesse  a capacidade para canalizar 

e  promover as virtudes morais e intelectuais de seus membros, além de organizar as melhores 

instituições para o alcance dos fins desejados. Deve haver uma adaptação das instituições para o 

melhor aproveitamento das boas qualidades existentes no indivíduo e na sociedade, fazendo com 

que as instituições sejam um instrumento para se alcançar os objetivos desejados. Nesse sentido, 

as condições para um bom governo seriam tanto a dimensão da virtude presente no substrato 

cultural da sociedade, como instituições capazes de organizar e potencializar tais virtudes 

individuais para o interesse público. O governo representativo seria o que melhor atenderia essas 

condições, pois teria as melhores instituições capazes de promover as qualidades morais e 

intelectuais dos indivíduos. Porém, Mill reconhece que níveis distintos de desenvolvimento das 

civilizações exigirão tipos diferentes de governo preocupando-se com o debate sobre a qualidade 

dos governos. 

O mais importante mérito que pode possuir uma forma de governo é o de 

promover a virtude e inteligência do próprio povo [...] Podemos considerar, 
então, como um critério de aferição da qualidade de um governo, o grau em que 

ele tende a aumentar a soma de boas qualidades dos governados, coletiva e 

individualmente [...] Isto faz da qualidade da própria máquina o outro elemento 
constitutivo do mérito de um bom governo; isto é, o grau em que ele está 

                                                             
6  Segundo Miguel (2005, p.28) o conceito de accountability ―apresenta um modelo mais sofisticado e atraente das 

relações entre representantes e representados do que as visões antitéticas do ‗mandato livre‘ e ‗mandato 

imperativo‘‖.  
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adaptado a usufruir das boas qualidades existentes e fazer delas instrumento para 

fins úteis (Mill, p. 19). 

 

Mill será um defensor do mandato livre e reconhecerá o governo representativo como o 

modelo ideal de governo também pelo fato da participação direta dos cidadãos ser impossível 

devido ao imenso tamanho dos Estados.  Em sua visão, a representação deve ser política e não de 

interesses (na separação tipológica feita por Bobbio). Aqui está uma das grandes limitações do 

pensamento de Mill, que ao partir de sua formação utilitarista, supõe que o indivíduo age 

autointeressadamente. Porém, deduz que após a entrada deste indivíduo ―auto-interessado‖ na 

―arena política‖, como se passasse por uma verdadeira escola cívica, passaria a agir 

altruisticamente, pensando no bem público. O difícil é explicar, a partir do autor, como e por que 

ocorreria essa mudança de comportamento.  

Mill defende a ampliação do sufrágio, já que um dos benefícios do governo livre e 

representativo é levar para as camadas mais baixas um processo de ―educação da inteligência e da 

moral‖ (p.87). Porém, o acento do seu pensamento estará na ideia de voto plural, que seria uma 

espécie de ―voto ponderado‖, onde os mais instruídos e capazes deveriam possuir um tipo de voto 

mais valioso do que os outros
7
. Outras características de seu pensamento são sua defesa do 

modelo de representação proporcional e a defesa do voto feminino.  

 Percebemos que a reflexão sobre representação política foi profundamente influenciada 

pelo ideário liberal que foi forjado no contexto da luta contra o Estado absolutista. O liberalismo 

político surge como doutrina do Estado limitado, tanto em relação aos seus poderes quanto às 

suas atribuições. É sobre essa base que emergirá a noção de Estado de Direito (um Estado que 

protege os indivíduos da opressão do estado, garantindo-lhes direitos) e de Estado mínimo (um 

Estado reduzido em relação às suas funções). Nesse sentido, o liberalismo e sua preocupação com 

a proteção da liberdade do indivíduo subsidiará a reflexão sobre representação política, 

concebendo o indivíduo como fonte primária dos interesses a serem representados. 

                                                             
7 O dilema institucional ao se tentar criar mecanismos nos quais se atribua pesos diversos para diferentes atores (para 

o de intensidade de preferência mais forte, para o mais pobre, para o mais sábio, etc) é que se cria um forte incentivo 

para a manipulação estratégica dos votos. Por exemplo, caso um indivíduo X seja fortemente contrário à aprovação 

da reforma A porque será mais afetado por ela e o indivíduo Y seja apenas indiferente, a princípio, não haveria 

problema moral sem e atribuir maior peso para o voto de X. Porém, ao se instituir uma regra desta natureza, cria-se 

um incentivo para que todos os indivíduos se declarem fortemente interessados e afetados. 
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A pergunta central é: qual seria a representação de base? O que se representa? Prevaleceu, 

por influência liberal, a ideia que o ―representável‖ são os interesses de indivíduos. Mas há 

problematizações desse conceito quando, por exemplo, Young fala de uma possibilidade de 

representação não apenas de interesses.  Íris Marion Young (2006), preocupada com a inclusão 

de minorias, alarga a compreensão de representação quanto àquilo que é possível de ser 

representado. Ou seja, representação não apenas de interesses, mas também de opiniões e 

perspectivas.  

Qual seria a ―base da representação‖ ou o que, de fato, se representa?  Já vimos que 

Bobbio ajuda nesta reflexão quando separa a noção de ―representação de interesses‖ e 

―representação política‖. Porém, inclusive nesta separação, existe a noção implícita de interesses 

(particulares ou gerais) presente em ambos os casos. Seria, então, possível pensar a representação 

de algo que não fossem os interesses? Poderíamos falar de uma representação de valores? E de 

uma representação da vontade?  

Pitkin, analisando a perspectiva de Rousseau, dirá que, para ele, uma representação 

significativa seria impossível, posto que ele não pensa a partir da noção de interesses, mas sim a 

partir da ideia de ―vontade‖, que é estritamente subjetiva. Dirá ela que: 

 

Rousseau não argumenta em termos de interesse, mas de vontade, e a vontade é 

verdadeiramente pessoal. Uma pessoa pode ter vontade no lugar de outras, mas 
não há garantia de que essa vontade de um coincidirá com as vontades dos 

outros. Assim, as pessoas são livres apenas quando se autogovernam‖ (Pitkin, 

2006: 41). 

 

Os críticos pós-modernos da representação entendem que esta seria inviável, justamente 

porque as identidades pós-modernas seriam fluidas a ponto de impedirem uma conexão estável 

entre representante e representado. A crise dos partidos, desse ponto de vista, simplesmente 

refletiria a falta de clivagens sociais nítidas nas sociedades pós-modernas. 

 A perspectiva pós-moderna assemelha-se a visão rousseauniana, na medida em que 

acredita na impossibilidade de qualquer representação política. Em um contexto pós-moderno de 

fragmentação crescente das identidades, qual seria a ―menor unidade de análise‖ (o 
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―denominador comum‖) que unifica o processo de representação? Na tradição liberal, com a 

visão atomizada de mundo, o indivíduo era esse ―átomo social‖ e a consolidação da representação 

liberal teve como denominador comum o ―indivíduo‖. Tanto é que a fórmula liberal clássica de 

representação é ―um indivíduo = um voto‖, por entender que a unidade de base do sistema 

representativo é o indivíduo (e não a classe, ou casta, ou corporação de interesse, etc). Assim, a 

representação política entra em crise em uma pós-modernidade carente de identidade e de 

unidade mínima de análise social.  

Da perspectiva pós-moderna, a representação é interpretada como uma ficção 
em crise devido a causas acolhidas de modo entusiasta. Para dizê-lo com a 

semântica dessa literatura, a relação entre representante e representado foi 

sempre uma metáfora, uma metanarração verossimilhante de notável eficiência 

na geração de legitimidade política (Abal apud Lavalle, 1996). A metáfora teria 
hoje perdido qualquer eficácia como dispositivo legitimador - daí a crise -, pois a 

homologia entre as instituições políticas e os grandes grupos de interesse 

próprios das sociedades fordistas fora irreversivelmente fraturada pela 
pluralização e diferenciação infrene do mundo social; diferenciação 

produtora de indivíduos escorregadios, inclassificáveis e dificilmente 

administráveis pelas velhas estruturas do monopólio da política (Lipovetski 
apud Lavalle, 1986). Assim, a sociedade teria acabado por se tornar 

irrepresentável, inaugurando a era da política e da democracia pós-

representativa. Se a perda de verossimilhança na relação entre representante e 

representado erodiu os pressupostos da democracia representativa, o pluralismo 

e a crescente proliferação de sentidos multívocos no mundo social 
apontariam como única alternativa para a representação da diferença. (Lavalle, 

2006: 64; grifo meu) 

 

A crítica à noção de representação política como legitimadora e estabilizadora do sistema 

social (com suas desigualdades e opressões de classe) pode também ser encontrada em boa parte 

da produção marxista. Aqui, o conceito de ideologia em Marx, entendido como falsa consciência, 

pode ajudar a explicar a estabilização de opressões sociais a partir da legitimação proporcionada 

pelo sistema representativo. Essa visão baseada no conceito de ideologia, pode nos ajudar a 

entender o porquê a instituição de um mecanismo revolucionário (o sufrágio universal) - e sendo 

a maioria da população formada por excluídos -, não reverteu em mudanças sociais de mesma 

envergadura. A adoção do sufrágio universal não conduziu às mudanças sociais esperadas. Nesse 

sentido, resgatar o conceito de ideologia como consciência falsa da realidade, pode ajudar a 

compreender esta distância entre ―igualdade formal do voto‖ e ―desigualdade material profunda‖ 

que permanece. 
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Vemos, portanto, que o conceito de representação política perpassa boa parte da teoria 

política moderna e contemporânea conectando-se com a reflexão central na Ciência Política sobre 

democracia e qualidade da democracia. Percebemos nesta conexão de temáticas uma 

oportunidade ímpar para ampliar a discussão sobre a representatividade das democracias, valor 

este presente em todas as teorias, inclusive minimalistas, da democracia. 

 

2.1. Uma tipologia da representação 

Hanna Pitkin (1967) desenvolverá um trabalho sistemático sobre o conceito de 

representação. Para ela, não existirá um conceito único, mas diferentes conceitos aplicáveis em 

diversos contextos.  

Pitkin sistematizará sua tipologia em três grandes frentes do conceito de representação. A 

visão formalista (formalistic view), visão de semelhança de posição (standing for) e visão de 

―advocacy‖
 8

 (acting for). A visão formalista de representação concentra a dimensão da 

autorização e da accountability, a visão de semelhança agrega a dimensão da representação 

descritiva e simbólica e a visão de ―advocacy‖ contém a dimensão da substância da representação 

de agir por outrem. 

Dentro da visão formalista, a representação como autorização está na obra do 

contratualista Thomas Hobbes, principalmente no capítulo XVI de seu livro Leviatã. É uma visão 

formalista porque está baseada nos arranjos formais que precedem a representação, que seriam os 

processos de autorização do súdito para o soberano, o repasse de autoridade de um para o outro. 

Seria delegada a autoridade de um para outro. Neste contexto, as eleições ocupam papel central 

nesta visão, por serem um mecanismo de delegação de autoridade. 

Dentro ainda da visão formalista está a visão de representação como accountability, 

porém com sentido diametralmente oposto a visão de representação como autorização. Na 

perspectiva da accountability, o foco muda do representante para o representado. O que interessa, 

                                                             
8  A palavra que Pitkin usa para descrever esse tipo de representação é acting for. Pelo fato dela explicar esse 

conceito como ―agir e atuar por outro‖, sintetizaremos essa terceira visão de representação como ―representação 

como advocacy‖, pela semelhança conceitual existente com o conceito de advocacy, que é um conceito mais 

contemporâneo e que ganhou relevo na literatura política somente em um período mais recente. 
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nesta visão, é manter o representante prestando contas de sua atuação para o representado, 

mesmo que ainda através de alguns arranjos formais. A representação é definida a partir de um 

momento posterior (e não anterior como na visão de autorização). Seria a perspectiva 

retrospectiva (de capacidade de sanção) da accountability. A representação como accountability 

será a visão de representação política dos modelos majoritaristas de desenho institucional 

democrático (Lijphart). 

 O que é semelhante em ambas as visões formalistas (como autorização ou accountability) 

é que a representação deve ser feita por seres-humanos, não suportando a  ideia de uma 

representação de seres inanimados, como a que é possível na ideia de representação simbólica. 

Vemos que apesar de ambas as vertentes serem formalistas no procedimento, elas diferem na 

centralidade que dão à dimensão da delegação da autoridade (Hobbes e Burke) ou ao controle 

sobre o representado (accountability). Para Pitkin, ambas são formalistas porque ―their defining 

criterion for representation lies outside the activity of representing itself-before it begins or after 

it ends‖ (Pitkin, p.59). É o que Manin, Przeworski e Stokes (1999) chamarão de perspectiva 

prospectiva ou retrospectiva de representação. 

No âmbito de representação como semelhança, Pitkin (1967) diferenciará representação 

em duas vertentes: descritiva e simbólica. A representação descritiva é tornar presente, algo ou 

alguém, que está ausente. É a ideia do corpo de representantes como um reflexo do corpo de 

representados. As metáforas do espelho, do mapa e da miniatura ilustram bem a representação 

descritiva porque o critério de qualidade desta representação é o grau de distorção entre 

representantes e representados. 

Os defensores das políticas de ação afirmativa e cotas partem desse pressuposto 

conceitual de representação, pois acreditam que a inclusão de representantes das diversas 

minorias aumentará a qualidade da representação e da congruência representacional. A dimensão 

descritiva de representação é completamente diferente da vertente formalista, porque não 

interessa tanto se o representante vai agir com autoridade (autorização) ou se vai estar sujeito a 

controle (accountability), mas sim se as características do representante são parecidas com as do 

representado. Importa mais quem ele é e menos o que ele faz. Ou seja, a preocupação maior é 

quem formará a legislatura ao invés do que os legisladores irão fazer. Lógico que eles se 
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interessam pela ação do representante, mas possuem como pressuposto a expectativa de que a 

composição dos eleitos determina as atividades destes.   

―Quem são os representantes‖ é entendido como uma variável independente geradora de 

uma variável dependente que seriam os tipos de ações desses representantes. ―We tend to assume 

that people‘s characteristics are a guide to the actions they will take, and we are concerned with 

the characteristics of our legislators for just this reason. But it is no simple correlation.‖(Pitkin, 

p.89). A representação descritiva será central nos desenhos institucionais proporcionalistas 

(Lijphart) e será a tipo de representação defendida pelos advogados dos sistemas eleitorais de 

representação proporcional. 

Já a representação simbólica não exige necessariamente um reflexo simétrico, pois sua 

conexão é de outro tipo. É o vínculo de um símbolo com seu objeto representado resgatado, 

mesmo não estando este presente. Aproxima-se da ideia dos sacramentos religiosos, como a 

eucaristia ou o peixe sendo símbolos do Cristo. O exemplo clássico na ciência política seria a 

figura simbólica do rei representando uma monarquia constitucional ou uma bandeira 

representando uma nação.  A ênfase pode também recair em uma dimensão mais carismática e 

menos racional, por isso que a representação fascista pode ser entendida como simbólica, no 

sentido de que o Fuhrer é o símbolo do consenso e da representação da nação. A representação é 

este consenso imposto, não abrindo espaço para os conflitos naturais presentes em uma 

democracia plural e eleitoral. 

Há também a visão de ―representação como ação por outros‖, prática difundida mais 

contemporaneamente como advocacy. Para Pitkin, neste tipo de representação, diferentemente do 

que em todas as outras perspectivas, o foco está na ação, o que ressalta a dimensão do conteúdo e 

da substância da representação. Segundo ela ―the reason for labeling their job as ‗representing‘, is 

to speak for, act for, look after the interests of their respective groups. Here again the substance 

of representing is activity‖ (Pitkin, p.116). O representante age pelo interesse do outro, como se 

tivesse um tipo de conexão e corrente de comunicação que vinculasse os dois. Há uma ação 

substantiva pelo interesse do outro. O problema é que esta vinculação entre representante e 

representado ficaria no âmbito dos pressupostos.  
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Para Pitkin, a representação as acting for (para nós, advocacy), ao contrário das outras 

visões de representação, é definida em termos da natureza da representação em si, ou seja, a 

substância e o conteúdo do agir pelos outros. O limite de ambas as perspectivas formalistas 

(hobbesiana e accountability) e de semelhança (descritiva e simbólica) é que não levam em 

consideração a predisposição de um indivíduo para agir em nome de outro. Não partem do 

conteúdo substancioso (da natureza da representação) de o que seria agir em nome de outro. Ou 

seja, ―What neither of these activities can give us, however, is representation as an acting for 

others, an activity in behalf of, in the interest of, as agent of, someone else‖ (p.113). 

Ela interpreta esse tipo de representação como uma atividade com substância (conteúdo). 

Vários teóricos da representação refletiram sobre a necessidade de se vincular o representante e o 

representado, para que haja alguma ―correspondência‖ e ―cadeia de comunicação‖ entre os dois. 

Mas o vínculo entre eles não pode ignorar a natureza desse vínculo que é pautada pelo conteúdo 

da representação. Ou seja, não se pode permanecer preso ao mero debate sobre como vincular 

eleitos e eleitores, ignorando que existe um conteúdo objetivo a ser representado. 

Only such view will allow us to discuss the obligations of the representative as 

agent or actor-for-others, to judge his actions. And only such a view can account 

for certain ordinary ways of speaking about representation where activity for 
others is involved, but activity without the formal arrangements of authorization 

or accountability (Pitkin, p. 115) 

 

Esta noção de representação está presente nas ações de lobby e advocacy
9
, já que os 

―lobistas‖ ou defensores de interesses de organizações da sociedade civil (advocacy) não são 

pessoas eleitas para representar aqueles interesses. Também está presente ao falarmos que os 

juízes
10

 são representativos da sociedade, já que juízes (no caso brasileiro) não são eleitos pela 

sociedade.  

                                                             
9 O que diferenciaria a expressão lobby de advocacy seria o objeto de atuação. Lobby indicaria ações de defesa de 

interesses presentes do mundo corporativo e empresarial. Já as ações visando modificar a agenda política ―social-

ambiental‖ existente, seriam ações de advocacy por serem praticadas por atores da sociedade civil. Pode-se também 

dizer que o advocacy é a busca mais ampla de influenciar no processo de formulação e implementação das políticas 

públicas, sendo o lobby apenas uma de suas fases. 
10 Nesse sentido, essa discussão relaciona-se com o debate sobre judicialização da política onde, por exemplo, no 

Brasil pós-88, o judiciário ocupa uma crescente influência nas decisões políticos (Vianna, 1999). A crítica principal a 

essa literatura é que o judiciário não está submetido a nenhum mecanismo de controle (accountability) por parte dos 
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Their role, the reason for labeling their job as ―representing‖, I sto speak for, act 

for, look after the interest of their respective groups. Here again the substance of 

representing is activity (…) This sense of representing may be illustrated by 
considering the question of whether judges are representative (…) What we have 

here is representation as the substance, or content, or guiding principle of action 

(p. 116-118) 

 

No âmbito do Legislativo a atuação de diversas ONGs da sociedade civil que se 

identificam sob a noção de advocacy e ―advocacy popular‖ podem também trazer novos 

elementos para esta reflexão, posto que tais atores julgam-se como ―porta-vozes‖ que vocalizam 

um conjunto de demandas sociais de segmentos excluídos da sociedade. No caso da sociedade 

civil, o perigo, segundo Przeworski (2006), seria a inexistência formal de mecanismos de 

controle e sanção, assim como o voto é numa perspectiva de representação como accountability.  

Pitkin percebe o grande desafio teórico que é formular uma justificativa plausível para 

esse tipo de representação as acting for. Ela perceberá a enorme variedade de analogias que essa 

interpretação da representação pode formar e será crítica acerca das possibilidades deste conceito, 

sozinho, dar resposta para os desafios da representação política. 

 

From the chaos of the many analogies and adverbial  expressions, and the many 

implications of each, three major ideas emerge: the idea of substitution or acting 

instead of, the idea of taking care of or acting in the interest of, and the idea of 
acting as subordinate, on instructions, in accord with the wishes of another. 

None of the three, by itself, turns out to be a satisfactory equivalent of the idea 

of representing‖ (Pitkin, p. 139). 

 

Para ela, existem limites nessa visão de representação que não podem ser negligenciados. 

Um dos limites, para a representação especificamente política, é a ausência de mecanismos 

formais de controle e accountability sobre o representante. Outra crítica mais geral seria que esse 

modelo não seria aplicável a tipos de representação onde o representante é um objeto inanimado, 

como na representação da arte ou simbólica. O mérito desse viés de representação as acting for  é 

justamente ressaltar a dimensão substantiva da representação em contraposição a dimensão 

focada apenas nas formas/formalidades. Nesse sentido, ela complementa os limites das visões 

                                                                                                                                                                                                     
eleitores, já que não está submetido ao crivo das eleições. Essa mesma crítica poderia ser aplicada para as situações 

de ―representação como advocacy‖, já que se estruturam por fora dos mecanismos eleitorais. 
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anteriores de representação. Ao pensarmos em representação especificamente política, o seu 

mérito torna-se também seu grande desafio, justamente pela política necessitar de formalidades 

mínimas que garantam a legitimidade da representação. 

 

This substantive concept is the ―something‖ that was missing from the 
authorization view- something having to do with limits on the representative, or 

standards to which he must conform. In descriptive and symbolic representation 

we saw hints of what that something might be, but we saw also that those views 
could not be directly applied in the realm of actions. The fact that a man or an 

assembly is a very good descriptive representation does not automatically 

guarantee that they will be good representatives in the sense of acting for, that 

their activity will really be representing. In the realm of action, the 
representative‘s characteristics are relevant only insofar as they affect what he 

does (Pitkin, p 142). 

 

Para resumir, percebemos que enquanto a representação formalista aproxima-se de uma 

visão minimalista de representação em sua dimensão formal-eleitoral, a representação descritiva 

focará na composição do corpo de representantes e a representação como as acting for 

(advocacy) estará focada no conteúdo da representação. Ou seja, a visão formalista preocupa-se 

em COMO se dá o processo de representação, a visão descritiva em QUEM é o representante e a 

visão de advocacy em O QUÊ está sendo representado. Sob nosso entender, a visão de 

representação como advocacy abre maiores possibilidades teóricas para se entender a atuação da 

sociedade civil no processo representativo.  

No entanto, o desafio colocado ao priorizar-se o foco no conteúdo da representação é que 

quando alguém diz que representa, em termos de conteúdo, a vontade de outro, isso não garante 

nenhum mecanismo de controle sobre o representante (foco no ―como‖ da visão formalista) nem 

que esse dito representante será parecido com seu representado (foco na congruência da visão 

descritiva). 

Para Pitkin, este conceito substantivo de representação (as acting for) complementaria 

algumas lacunas deixadas pela visão formalista (autorização e accountability) e visão de 

semelhança (descritiva e simbólica), já que ―the activity of representing as acting for others must 
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be defined in terms of what the representative does and how he does it, or in some combination of 

these two considerations‖ (Pitkin, p. 143) 

No quadro abaixo buscamos resumir e sistematizar a tipologia sobre representação 

encontrada na obra de Hanna Pitkin.  

TIPOLOGIA DE  

REPRESENTAÇÃO 
VARIAÇÕES RESUMO TEÓRICO 

 

Representação Formalista 

Representação como 

autorização (Hobbes) 

O súdito transfere sua 

soberania para o soberano, 

autorizando-o a agir. 

Representação como 

accountability 

O representado passa a ser o 

―principal‖ e o representante 

seu ―agente‖, devendo o 

último prestar contas de suas 

ações e podendo ser punido 

caso se desvie do interesse do 

seu eleitor. 

Representação como 

semelhança 

Representação descritiva 

O corpo de representantes 

deve ser congruente (uma 

miniatura, um reflexo) com a 

realidade dos representados. 

Representação simbólica 
Um símbolo que representa 

outro que não está presente. 

 

Representação como 

―advocacy‖ 

―agir no lugar de‖ 
Agir como se fosse o 

representado 

―cuidar do interesse de 

outrem‖ 

Atuar defendendo o interesse 

de seu representado 

―agir como subordinado de 

outro‖ 

Agir como uma espécie de 

―procurador‖ do representado. 

Fonte: elaboração própria a partir de Pitkin (1967). 

 

Dessa forma, a tipologia feita por Pitkin entre representação como formalistic view 

(representação formalista), standing for (representação como semelhança) e acting for 

(representação como advocacy, em nossas palavras) embasará a maioria dos trabalhos sobre 

representação política.  
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A representação política será um complemento dessas diversas formas de representação já 

que está entre uma visão ―objetivista‖
11

 de representação (sendo os interesses representáveis 

objetivos, logo a representação seria assunto de especialistas) e ―subjetivista‖ (que amplia o 

relativismo, focando apenas na dimensão individual e subjetiva). Onde estaria o ―político‖ da 

representação? 

 

Political issues, by and large, are found in the intermediate range, where the 

ideas of representing as a substantive acting for others does apply. Political 

questions are not likely to be as arbitrary as a choice between two foods; nor are 
they likely to be questions of knowledge to which an expert can supply the one 

correct answer. They are questions about action, about what should be done; 

consequently they involve both facts and value commitments, both ends and 
means (Pitkin, p. 212) 

 

Modelos institucionais de representação política estarão vinculados a cada uma dessas 

―frentes‖ de conceitos de representação. Por estarem baseados em pressupostos teóricos distintos, 

possuirão diferentes critérios para julgar a qualidade de uma representação. 

O limite de diversas análises institucionais é que não vinculam as discussões sobre 

modelos institucionais de democracia aos pressupostos teóricos nos quais tais análises estão 

vinculadas. Assim, os dilemas de representatividade de uma democracia aparecem como meros 

problemas de ―desenho‖ institucional. Dessa forma, queremos ressaltar que pressupostos teóricos 

embasam normativamente os modelos institucionais de representação política. Ou seja, modelos 

de democracia majoritários ou proporcionalistas, por exemplo, julgarão a qualidade de sua 

representação política a partir de diferentes critérios justamente por estarem embasados em 

pressupostos teóricos diferentes (o primeiro ressalta a representação formalista e o segundo a 

representação por semelhança).  

                                                             
11 Ao nos referirmos à dimensão objetivista de representação, gostaríamos de ressaltar que existem interesses 

concretos e objetivos existentes, mesmo que não expressos/autorizados pelos indivíduos interessados. Essa dimensão 

objetivista subsidiará não só a visão tecnicista de política, mas também a ideia de uma representação política para 

além da dimensão da autorização como, por exemplo, a representação da sociedade civil. Ao citarmos uma 

representação subjetivista estamos nos referindo à crença liberal de que o indivíduo é o melhor conhecedor do seu 

próprio interesse e apenas esse sujeito pode autorizar alguém a representar seu interesse, já que o interesse é 

subjetivo (ligado ao indivíduo) e não objetivo (concretamente existente independente do indivíduo). 
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Assim, os dilemas da representatividade política não podem ser pensados somente a partir 

do tipo de desenho institucional existente, mas a partir de uma vinculação constante entre os 

desenhos institucionais de representação política e os pressupostos teóricos nos quais estes se 

embasam. Vincular ―teoria‖ e ―instituições‖ ajuda, assim, a melhor superar os limites de 

representatividade das instituições porque ressalta a base teórica (que é diferente) para cada 

modelo institucional de representação política. 

Desse modo, vemos que a tipologia elaborada por Pitkin é útil na medida em que 

sistematiza ―modelos teóricos‖ de representação política que são a base de onde emergem os 

critérios de julgamento da qualidade dos modelos institucionais de representação política. Vemos, 

também, que a ideia de ―representação como advocacy‖ (acting for) foi marginalizada do debate 

institucional tradicional de representação política, ficando este concentrado nas duas primeiras 

visões de representação. Ao resgatar este conceito teórico, queremos problematizar os limites e 

possibilidades de uma nova institucionalidade de representação política pensada a partir dos 

atores e espaços da sociedade civil. 
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CAPÍTULO II 

MODELOS DE DEMOCRACIA, DESENHO INSTITUCIONAL 

E QUALIDADE DEMOCRÁTICA 
 

 

1. Desenho institucional e qualidade democrática 

O foco deste capítulo será a preocupação madisoniana da relação existente entre desenho 

institucional e qualidade da democracia. James Madison (1982) temia o surgimento e domínio de 

facções no governo representativo. Por isso, notabilizou-se por defender que as instituições 

democráticas pudessem equilibrar-se entre si (checks and balances), de forma que viessem a 

minimizar as chances de superposição de um grupo (uma facção) a outros. Com isso, além de 

incentivar a formação de pesos e contrapesos que se autoequilibram no desenho das instituições 

democráticas, explicitou a relação causal entre o tipo de desenho institucional existente e as 

características da democracia.  

Dessa forma, diferentes características da democracia passam a ser entendidas como 

consequência de arranjos institucionais distintos. Ou seja, a qualidade de uma democracia será 

julgada a partir de diferentes critérios, mas sempre levando em conta seu pressuposto 

institucional
12

. Nesse contexto, as instituições de representação política serão de nosso interesse 

central porque procuram diminuir o déficit de representatividade das democracias, ou seja, 

procuram aproximar eleitores e eleitos.  

O desenho institucional também pode ser entendido como desenho constitucional, o que 

torna o debate sobre tipos de desenho constitucional o pressuposto necessário para embasar as 

tentativas de reforma política existentes em diversos países atualmente. Powell define desenho 

constitucional assim: 

Stable democracies work under a set of rules that specify how policy-makers are 

to be chosen and how authoritative policies are to be made. These rules, whether 

embodied in a single document, a body of legislation, or just accepted practices, 

shape both the context and consequence of democratic elections. I refer to these 

                                                             
12 Em uma linguagem estatística, poderíamos dizer que as instituições ocupam cada vez um lugar explicativo mais 

central como variável independente e os modelos e tipos de democracia (e sua qualidade), ao ser efeito do tipo de 

desenho institucional, constituiriam-se como variável dependente. 
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rules as the constitutional design of a democratic political system (Powell, p. 

20). 

 

A literatura preocupada em entender os determinantes institucionais de características 

democráticas (que podem ser consideradas como critérios de qualidade democrática) pode ser 

agrupada em duas grandes correntes de política comparada: a corrente majoritária e a 

proporcionalista-consensualista (Lijphart, 2003; Powell, 2002, p. 20-43). 

O foco de nossa análise será: a) a divisão institucional entre sistemas majoritários 

(concentradores de poder) e proporcionalistas (dispersores de poder) e a sua relação com modelos 

de representação política. Os sistemas eleitorais (que podem ter métodos de maioria
13

 -onde o 

vencedor leva tudo - ou métodos proporcionais) constituem-se como uma das instituições mais 

importantes de cada modelo de democracia para os objetivos dessa análise. Nos regimes 

concentradores da autoridade (majoritários
14

), as ideias de ―accountability‖ e ―regra da maioria‖ 

são centrais, ao passo que, nos sistemas consensualistas, o princípio central é a ―inclusividade‖ (e 

congruência representacional).  

Em relação a accountability
15

, nós a entendemos como sendo o mecanismo de 

responsabilização do político (agente) por parte dos seus eleitores (principal), que possuem um 

instrumento de sanção retrospectivo (voto) para ―incentivar‖ (positivamente ou negativamente
16

) 

seu representante a não se desviar dos seus interesses. Com isso, o mecanismo institucional da 

accountability é um meio para se alcançar a representatividade e responsividade
17

 (entendida 

                                                             
13 Maioria simples ou absoluta. 
14 Melo (2007) ressalta que a dimensão da accountability está enraizada no ideal normativo majoritário mais do que 

no proporcionalista. A redução do debate sobre qualidade de democracia à dimensão da accountability seria uma 

evidência da força do viés majoritário na literatura comparada. 
15 Para Melo (2007), o debate acerca dos efeitos dos arranjos institucionais sobre a accountability foi beneficiada 

pelas contribuições a) dos modelos de principal-agente e b) das análises a partir de pontos de veto (veto players/veto 

points). 
16 O incentivo positivo constitui-se na reeleição do representante, e o negativo, na sanção dele ao não receber o voto 

do eleitor para ser reeleito. 
17 Accountability e responsividade são conceitos diferentes. O primeiro pode ser entendido como o mecanismo que 

garante ao eleitor (principal) a capacidade de responsabilizar os representantes (agentes) por seus atos políticos e lhe 

garante o poder de punição (voto). Isso faz com que o representante seja incentivado/obrigado a ―prestar contas‖ de 

suas ações para o eleitor, promovendo uma conexão entre ambos. Já essa conexão entre ação do representante 

(decisão política tomada, política pública formulada, etc) e interesse do representado é a responsividade ou 

representatividade. Esses dois conceitos não são necessariamente interdependentes. Um ditador político pode ser 

responsivo sem estar sujeito a nenhum mecanismo de responsabilização (accountability). Contudo, em regimes 

democráticos, o cidadão não pode contar com a sorte de ter um governante responsivo com seus interesses e, por 
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como a conexão entre a decisão do representante e o interesse do representado) das políticas. A 

accountability é influenciada pelo tipo de desenho institucional e, portanto, é também seu reflexo.  

Accountability, nesse sentido, é entendida em sua dimensão vertical. Para Shugart, 

Moreno e Crisp (2000), a ideia de accountability só pode ser pensada em sua dimensão vertical, 

posto que pressupõe a relação entre um principal (eleitor) e um agente (eleito). Não existiria 

accountability horizontal, simplesmente, por não haver nenhum tipo de hierarquia nesse tipo de 

relação. A teoria do principal-agente embasa essa perspectiva, pois o ―principal‖ é o ator político 

hierarquicamente relevante do qual parte a delegação de autoridade (accountability como 

delegação). No nível horizontal, haveria uma relação de troca, porém não de hierarquia.  

Guillermo O'Donnell, que desenvolveu o importante conceito de accountability 

horizontal, define esse como 

the existence of state agencies that are legally enabled and empowered and 

factually willing and able to take actions that span from routine oversight to 
minimal sanctions or impeachment in relation to actions or omissions by other 

agents or agencies of the state that may be qualified as unlawful. (O‘Donnell 

1999, 38) 

 

 Shugart, Moreno e Crisp discordam de O´Donnell em relação à dimensão horizontal da 

accountability ao afirmarem que o máximo que existiria seriam mecanismos de ―trocas 

horizontais‖. O dilema enfrentado é que ―agentes‖ no mesmo nível de horizontalidade não 

estabelecem uma relação de accountability entre eles porque ninguém possui a autoridade de um 

―principal‖. Por isso que a relação entre agências horizontais não seria uma relação de 

accountability. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
isso, deve ter o mecanismo da accountability como um meio de garantir o ideal normativo da responsividade. 

Para uma definição de accountability vertical, contrapondo-se à noção de accountability horizontal de O'Donnell 

(1999), vide Shugart (2000, p.3). Sobre o conceito de responsividade vide Powell (2005, p.62). Para uma 

diferenciação de ambos vide Manin (1999, p.9-10) e Miguel (2005, p. 27-28). 
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2. Modelos de democracia: Lijphart e Powell 

Arend Lijphart (2003) buscará elaborar um trabalho de política comparada com 36 

democracias contemporâneas, onde conclui que é possível classificá-las sob um continuum 

bidimensional de acordo com o quadro de suas instituições. Essas duas dimensões gerariam dois 

grandes modelos de democracia existentes: as majoritárias e as consensuais/proporcionalistas. As 

primeiras caracterizariam-se pela concentração de poder e autoridade e as segundas pela 

dispersão do poder, buscando equilibrá-lo e contrabalançá-lo por meio das diversas instituições 

políticas. Com isso, Lijphart nos oferece diferentes critérios para o julgamento de qualidade de 

uma democracia. 

O modelo majoritário de democracia, também conhecido como modelo Westminster, 

devido ao palácio parlamentar inglês, possui como característica central a concentração da 

autoridade para decidir e implementar políticas. Lijphart toma como ―tipos-ideais‖ desse modelo 

o Reino Unido, Barbados e Nova Zelândia. Neste modelo, o critério da maioria é um requisito 

suficiente como garantia da legitimidade nas decisões políticas tomadas. 

Já o modelo proporcionalista ou consensual
18

, possui na Suíça, Bélgica e União Européia 

(se entendida como uma nação federativa incipiente) seus melhores exemplos. Esse modelo busca 

dispersar, limitar e compartilhar o poder de diversas maneiras. Para ele, o critério da maioria é 

válido, mas apenas como uma condição mínima e longe de ser suficiente. Os proporcionalistas 

defendem a inclusão do maior número possível de cidadãos na formulação de decisões políticas e 

preocupam-se com a ampliação da participação como forma de ampliar a legitimidade das 

decisões tomadas. Com isso, acaba também criando diversos pontos de veto a partir da 

distribuição de poder, que dificultam a tomada de decisão. Para Lijphart ―o modelo majoritário de 

democracia é exclusivo, competitivo e combativo, enquanto o modelo consensual se caracteriza 

pela abrangência, a negociação e a concessão‖ (Lijphart, p. 18). O modelo consensualista não 

quer que a política se torne um jogo de soma zero onde existam os que ganham e os que perdem, 

mas vislumbra, a partir da negociação, alcançar um jogo de soma positivo, onde todos deveriam 

sair ganhando. 

                                                             
18 Utilizaremos, nessa dissertação, os termos proporcionalista, consensualista e consociativista como sinônimos do 

mesmo modelo de democracia. 
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A análise de Lijphart baseia-se mais em diferenças institucionais do que culturais. Com 

isso, faz uma análise institucionalista, entendendo que as instituições ocupam um papel central no 

debate sobre os tipos de democracia existentes. Seu grande mérito foi selecionar instituições com 

capacidade explicativa central e situá-las em duas grandes dimensões: i) dimensão executivos-

partidos e ii) dimensão federal unitária. Para ele a questão central é: para quais interesses o 

governo deve ser responsivo quando as pessoas estiverem em desacordo? Os majoritaristas 

responderiam para a maioria das pessoas, ao passo que os proporcionalistas para o maior número 

de pessoas possível. O quadro abaixo resume as principais instituições analisadas pelo autor: 

Dimensão executivos – partidos 

A = Majoritário  B = Consensual 

A) Concentração de Poder Executivo em gabinetes 

monopartidários de maioria  

B) Distribuição do Poder Executivo em 

amplas coalizões multipartidárias;  

A) Relações entre Executivo e Legislativo em que 

o Executivo é dominante  

B) Relações equilibradas entre ambos os 

poderes  

 A) Sistemas bipartidários  B) Sistemas multipartidários  

A) Sistemas eleitorais majoritários e 

desproporcionais  

B) Representação proporcional  

A) Sistemas de grupos de interesses pluralistas, 

com livre concorrência entre grupos  

B) Sistemas coordenados e ―corporativistas‖ 

visando ao compromisso e à concertação.    

Dimensão federal – unitária 

A = Majoritário  B = Consensual 

A) Governo unitário  B) Governo federal e descentralizado  

A) Concentração do Poder Legislativo numa 

legislatura unicameral  

B) Divisão do Poder Legislativo entre duas 

casas igualmente fortes, porém diferentemente 

constituídas  
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A) Constituições flexíveis, que podem receber 

emendas por simples maioria  

B) Constituições rígidas, que só podem ser 

modificadas por maiorias extraordinárias  

A) Sistemas em que as legislaturas têm a palavra 

final sobre a constitucionalidade da legislação  

 B) Sistemas nos quais as leis estão sujeitas à 

revisão judicial de sua constitucionalidade, 

por uma corte suprema ou constitucional  

A) Bancos centrais dependentes do Executivo  B) Bancos centrais independentes.   

Fonte: Elaboração própria a partir de Lijphart (2003). 

Tais dimensões foram assim definidas porque as cinco instituições que compõem cada 

dimensão possuem forte correlação estatística entre si. Além disso, a dimensão executivos-

partidos mostrará ser mais significativa nas diferenças quando se compara os países majoritários 

com os consensuais. 

Bingham Powell (2002) também está preocupado nesse tema, principalmente em entender 

como as eleições podem ser um instrumento de democratização. Sua preocupação normativa é a 

valorização da participação dos cidadãos no processo de formulação política dos governos 

democráticos. Powell, dentro do arcabouço de política comparada, também cria uma tipologia de 

classificação das democracias dentro do espectro majoritário-proporcional. Para ele, essa 

classificação enquadra diversos tipos de desenhos constitucionais das democracias atuais e é uma 

adaptação contemporânea  do que Tocqueville chamou de ―two opinions which are as old as the 

world and which are perpetually to be met with, under different forms and various names, in all 

free communities, the one tending to limit, the other to extend indefinitely, the power of the 

people‖ (Tocqueville apud Powell, p. 3). 

Para Powell,  

Majoritarianism tries to use elections to bring the power of the people 

directly to bear on policymakers. Proportionalism establishes an 

alternative, positive democratic ideal, rather than just ―limiting‖ 

majorities, a goal which can be (and has been) espoused by those who are 

opposed to democracy as well as by those sympathetic to its fundamental 

aims (Powell, 2002, p. 4). 
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No viés majoritário, a concentração da capacidade (poder) de formulação política é 

valorizada. Já no viés proporcionalista, a dispersão é valorada como forma de ampliar a inclusão 

de minorias na formulação política.  

Sob o viés majoritário, a concentração
19

 da autoridade garante uma maior 

identificabilidade da responsabilidade da ação, o que é um pressuposto necessário para o controle 

do representante e para a accountability. Isto está em consonância com a visão de representação 

política deste viés que entende a representação, principalmente, como uma relação de capacidade 

de responsabilização (accountability vertical).  

Já o viés proporcionalista não possui como preocupação principal a dimensão do controle 

do representado sobre o representante , mas sim a congruência representacional entre um e outro, 

pressupondo que tal similitude gerará um controle indireto sobre a formulação das políticas. 

Assim, sua visão é consoante com a concepção de representação política desse viés que a 

entende, principalmente, como representação descritiva. Ou seja, os proporcionalistas querem 

incluir na arena decisória da formulação política representantes das diversas facções e grupos da 

sociedade. 

Os defensores do majoritarismo desconfiam mais da autonomia dos representantes (por 

isso querem controlá-los mais) e estão mais preocupados em fazer com que as elites políticas 

―prestem contas‖ de seus atos para seus eleitores. Além disso, preocupam-se menos com a 

questão da inclusão política das minorias. Já os proporcionalistas desconfiam mais das maiorias e 

das regras de escolha dessas maiorias (eleições) e preocupam-se menos com a questão da 

autonomia dos representantes, desde que estes sejam similares ao conjunto da sociedade. 

 Nesse sentido, vemos que o viés majoritarista aproxima-se de uma visão de mandato 

imperativo, onde o representante é constantemente controlado e a partir desse ponto de vista se 

julga a qualidade da representação política. Já os proporcionalistas aproximam-se de uma visão 

                                                             
19 A literatura que analisa a relação entre a accountability e os regimes de governo, tenderão a conceber o sistema 

parlamentarista como condição mais propícia para a efetivação da dimensão do controle e da accountability. Isso 

porque este pressupõe uma maior capacidade de identificação do responsável pela decisão política. Como no 

parlamentarismo há uma concentração de poder e uma consonância necessária entre Executivo e Legislativo, esta 

―identificabilidade‖ seria mais propícia neste regime do que no presidencialismo. Esta é a posição de Shugart, 

Moreno e Crisp (2000) e  Cox e McCubbins (2001). Já para Powell (2007), Lijphart (2003) e Samuels (2007) 

sistemas proporcionalistas não perdem para os majoritários em relação à sua capacidade de accountability. 
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de mandato livre (que remonta a Burke, mantidas as devidas diferenças) onde o controle e a 

desconfiança sobre o representante deixam de ser os elementos centrais.  

Para os majoritaristas, as eleições são o elemento central e devem ser aperfeiçoadas como 

forma de garantir a conexão entre interesse do eleitor e ação do eleito. Já os proporcionalistas 

focam mais nos limites das eleições como elementos suficientes para garantir representatividade 

e, por isso, mudam o foco da visão de representação como accountability para a dimensão de 

representação descritiva. 

 Resgatando o primeiro capítulo vemos que o conceito de accountability sistematizado 

dentro do quadro de ―representação formalista‖ (Pitkin, 1967) será a base teórica sobre a qual se 

desenvolverão as instituições de representação política do modelo majoritarista. Já a ideia de 

representação descritiva presente no quadro de ―representação como semelhança‖ sustentará 

teoricamente as instituições do modelo proporcionalista. 

Segundo Powell, há dois argumentos centrais para a desconfiança com as eleições por 

parte dos proporcionalistas e seu foco maior na dimensão da similitude (congruência) 

representacional: 

a) Eleições são difíceis de controlar e a articulação eleitoral entre ofertas políticas e 

demandas dos cidadãos é muito complexa. Assim, ―it‘s safer to elect a legislature representatives 

and let these representatives bargain to find the most preferred policy‖ (Powell, p. 6). Percebemos 

que essa visão ressalta os limites das eleições para efetivar a conexão entre a ação dos 

representantes e o interesse dos representados. 

b) Em uma democracia, a preferências de todos os cidadãos (e não apenas da maioria 

destes) deve ser levada em conta. 

 Para Powell, existem dois critérios para o julgamento da representação política. A ideia de 

responsividade às eleições seria mais ligado aos modelos majoritaristas, por acreditarem que o 

voto expressa as preferências dos cidadãos às quais se pode ter acesso. Já a congruência 

representacional é mais valorizada pelos proporcionalistas. 
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Toda a discussão sobre desenho institucional de uma democracia, aqui trabalhada a partir 

de Lijphart e Powell, busca encontrar as melhores formas de desenho constitucional que ampliam 

o grau de qualidade de uma democracia, especialmente sua representatividade.  

O ideal de representatividade constitui-se como critério principal no julgamento da 

qualidade de uma democracia sob o viés da representação política e, por isso, a discussão 

específica sobre sistemas eleitorais nos interessará. Isso porque sistemas eleitorais são os 

instrumentos e instituições pensadas para alcançar a representatividade. 

Um sistema eleitoral tenta converter votos obtidos em ―cadeiras parlamentares‖ (políticos 

eleitos) efetivando um primeiro momento da representatividade que faz com que os políticos 

eleitos sejam expressão dos votos daqueles que os elegeram. Num segundo momento, outro 

conjunto de regras de decisão buscarão fazer com que a ação dos políticos representem a vontade 

dos eleitores, mas esse segundo momento decisório já não está tão diretamente ligado à dimensão 

do sistema eleitoral. 

 

3. Modelos de democracia e sistemas eleitorais 

De todas as instituições selecionadas por Lijphart e Powell para definir um sistema como 

majoritário ou proporcional, a que ocupará um papel central em nossa análise serão os tipos de 

sistema eleitoral predominante em cada modelo, por estarem diretamente relacionados com a 

dimensão da representação política. O sistema eleitoral é uma forma institucional de se efetivar a 

representação política. É o meio pelo qual os eleitores expressam e agregam suas preferências na 

escolha de seus representantes, efetivando o que Manin, Przeworski e Stokes (1999) definem 

como a perspectiva prospectiva do voto. Para Lijphart, ―sistemas eleitorais constituem métodos 

para a tradução de votos em cadeiras parlamentares‖ (Lijphart, p.179). 

Para o IDEA, sistemas eleitorais traduzem os votos obtidos nas eleições em cadeiras 

ganhas pelos partidos ou candidatos. O instituto resume em três as características principais dos 

sistemas eleitorais que terão influência central: a) a fórmula eleitoral; b) a estrutura da 

cédula/escolha (ballot structure: se o eleitor vota em um candidato ou no partido e se faz uma 

escolha simples ou lista diversas preferências); c) a magnitude do distrito eleitoral (quantos 
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representantes são eleitos em cada distrito, o que é diferente da quantidade de eleitores viventes 

no distrito).  

Nos sistemas majoritaristas, prevalece os sistemas eleitorais por maioria simples e 

absoluta em distritos uninominais, ao passo que, nos proporcionalistas, como o próprio nome 

sugere, prevalece os sistemas de representação proporcional. 

Simplificadamente, no método majoritário, os candidatos ou partidos com maior número 

de votos são declarados vencedores. Neste modelo, cada membro do parlamento é eleito em um 

único distrito, segundo o método da maioria, ou seja, vence o candidato com mais de 50 por 

cento dos votos (maioria absoluta), ou, caso não houver maioria, com a maior minoria (maioria 

simples). Tende-se, nesse modelo, a resultados extremamente desproporcionais, gerando, 

também, ―maiorias fabricadas‖, ou seja,  maiorias absolutas artificialmente criadas pelo sistema 

eleitoral. Uma de suas vertentes é o First Past the Post (FPTP): 

 

First Past the Post is the simplest form of plurality/majority electoral system. 

The winning candidate is the one who gains more votes than any other 

candidate, even if this is not an absolute majority of valid votes. (Handbook 

Electoral System Design - IDEA, p.35) 

 

Já o método proporcional busca ter um número de ―cadeiras de representantes‖ 

diretamente proporcional ao número de votos obtidos pelo partido. Ele requer o uso de distritos 

eleitorais com mais de um membro (plurinominais). 

Apesar de nenhum sistema eleitoral ser perfeitamente proporcional
20

, no método 

majoritário haverá maior distorção da representação, com maior probabilidade de haver uma sub-

representação dos partidos menores e uma sobrerrepresentação dos maiores partidos. Já o sistema 

proporcional diminuirá essa tendência por buscar representar tanto as maiorias quanto as 

minorias. 

embora nenhum sistema de RP seja absolutamente proporcional, os sistemas de 

RP tendem de fato a ser consideravelmente menos desproporcionais que os 

sistemas de maioria simples e de maioria absoluta, a não ser nas democracias 

                                                             
20 Por ―perfeitamente proporcional‖ entendemos um sistema no qual a porcentagem de cadeiras ganhas seja 

diretamente proporcional à porcentagem de votos obtidos. 
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presidencialistas. Os sistemas eleitorais constituem também um determinante 

decisivo dos sistemas partidários, embora de nenhuma maneira o único 

(Lijphart, p.170) 

 

A relação entre sistemas eleitorais e sistemas partidários é conhecida. Maurice Duverger 

explicitou bem essa relação ao perceber como uma verdadeira ―lei sociológica‖ a tendência de 

sistemas eleitorais influenciarem o tipo de sistema partidário existente. Sistemas eleitorais 

majoritários tendem a conduzir à formação de sistemas bipartidários, ao passo que sistemas de 

representação proporcional (e sistemas de dois turnos de votação) conduziriam a consolidação de 

sistemas multipartidários. Todos os sistemas tendem a sub-representarem partidos menores, e 

sobre-representarem os maiores. Porém, tal tendência se verifica com força mais expressiva nos 

sistemas de maioria simples e absoluta que, por excluírem diversas minorias, tendem a incentivar 

a consolidação de poucos partidos. Já o sistema proporcional, ao incluir as minorias, permite o 

desenvolvimento de um número maior de partidos que buscam ser representativos das diferenças 

sociais existentes. 

Segundo Lijphart há uma correlação estatística negativa entre o número de partidos e o 

grau de desproporcionalidade eleitoral. Ou seja, quando se aumenta a desproporcionalidade das 

eleições, diminui-se o número efetivo de partidos. Porém, existem exceções e outros fatores que 

influenciam o número de partidos políticos, como a dimensão cultural. Por exemplo, uma 

sociedade culturalmente plural como a Índia, apesar de possuir um sistema eleitoral 

extremamente desproporcional (que deveria incentivar a formação de poucos partidos), possuirá 

um sistema com maior número de partidos que buscam incluir as diversas realidades étnico-

culturais existentes.  

Como vimos, os sistemas eleitorais podem ser analisados sob diversos aspectos, dentre os 

quais Lijphart ressalta sete que agrupamos no quadro
21

 abaixo. É importante ressaltar que cada 

uma das características dos sistemas eleitorais abaixo pode ser manipulada com o objetivo de 

aumentar ou diminuir a proporcionalidade e desproporcionalidade do sistema eleitoral. Isso, por 

sua vez, influenciará o critério de qualidade da representação política aqui trabalhado que é a 

                                                             
21 A função deste quadro é dar uma visão resumida da amplitude que é o debate sobre sistemas eleitorais. Para uma 

análise mais detalhada, vide IDEA (2005). 
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capacidade desta gerar maior ou menor representatividade. As características abaixo se vinculam, 

principalmente, às eleições legislativas. 

ASPECTOS DO SISTEMA ELEITORAL CARACTERÍSTICAS 

1) Fórmula eleitoral 

 

Sistema Majoritário: fórmulas de maioria 

simples
22

 (first past the post), de maioria 

absoluta (uma das formas de se atingir esta 

pode ser pela inclusão de um 2
o 

turno), voto 

alternativo
23

. 

Sistema Proporcional: sistema de listas
24

, 

onde os partidos indicam seus candidatos para 

os distritos plurinominais, DMP
25

(distritos 

mistos com fórmula proporcional), VUT 
26

(Voto único transferível). 

 

2) Magnitude dos distritos eleitorais A magnitude
27

 de um distrito eleitoral é 

diferente da área geográfica deste ou do seu 

                                                             
22

Maioria Simples: é o método de decisão eleitoral no qual o candidato vencedor é aquele que recebe a preferência 

do maior número de votantes. Ou seja, tem mais votos que os outros e deve obter algum tipo maioria, mesmo que 

seja uma maior minoria. Por exemplo, se houver uma divisão de votos a=40%, b= 25%, c= 35%, ―a‖ é a maioria 

simples porque possui o maior número de votos dentre os três. 

Maioria Absoluta: se numa votação específica, o candidato vencedor obtiver mais de 50% dos votos, diz-se que é 

um vencedor por maioria absoluta.Ou seja, deve obter, no mínimo, 50% mais 1 dos eleitores. 

Maioria qualificada: as maiorias  qualificadas são  uma espécie de ―supermaiorias‖, situando-se entre a maioria 

absoluta e a unanimidade. Uma exigência de 3/5 dos votos para se aprovar uma emenda constitucional no Brasil é 

um exemplo de maioria qualificada. As maiorias qualificadas (supermaiorias) serão um exemplo de características de 

modelos proporcionais que ampliam o critério da maioria simples nos processos de tomada de decisão. 
23 O voto alternativo, usado na Austrália e na Irlanda, consiste no seguinte: os eleitores indicam seus candidatos por 

ordem de preferências (1o, 2o, 3o, etc). Caso algum candidato receba a maioria absoluta das primeiras preferências, é 

eleito. Caso isso não ocorra, é retirado da competição o candidato com o menor número de primeiras preferências e 

transfere-se os votos desta cédula para a segunda escolha dela. Assim se segue sucessivamente até algum candidato 

alcançar a maioria absoluta. 
24 As listas, por sua vez, podem ser abertas, parcialmente abertas ou fechadas. Nas listas fechadas (ex: Espanha, 

Israel) os eleitores só podem votar no conjunto da lista, sem poderem manifestar sua preferência no interior dela, 

prevalecendo a ordem que foi definida pelo partido. Nas listas abertas (ex: Brasil, Finlândia), os eleitores votam  nos 

candidatos da lista, determinando a ordem em que são eleitos de acordo com o número de votos recebidos 

individualmente. Nas listas semi-abertas (ex: Belgica, Holanda), há uma tendência a prevalecer a ordem da lista 

proposta pelos partidos, apesar dos eleitores poderem expressar suas preferências por candidatos individuais. 
25 O DMP é uma mistura de métodos de maioria simples e proporcional, dando para o eleitor dois votos, um para seu 
candidato distrital e outro para a lista do partido. 
26 NO VUT, os eleitores ordenam os candidatos de sua preferência na cédula em um procedimento semelhante, 

porém um pouco mais complexo, que o do voto alternativo. 
27 A magnitude ampla de um distrito eleitoral, nos sistemas de maioria simples ou absoluta, aumenta a 

desproporcionalidade do sistema e favorece aos grandes partidos (porque dificulta as minorias de se tornarem uma 

maioria possível de ser eleita). Já seu aumento nos sistemas de RP, favorece a proporcionalidade e os pequenos 

partidos (porque garante que minorias de 1,3 eleitos se transformem em 13 eleitos, por exemplo. Isso quer dizer que 

caso hajam mais vagas, a probabilidade da minoria estar incluída sobe). 
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 número de eleitores. Significa o número de 

candidatos que podem ser eleitos no distrito
28

 

eleitoral. O distrito pode ser uninomial, 

binomial ou plurinomial. Além disso, a 

manipulação geográfica (gerrymandering
29

) 

também pode afetar a desproporcionalidade 

eleitoral. 

 

3) Barreira eleitoral 

É o número mínimo de votos (ou cadeiras) 

necessários que um partido deve ultrapassar 

para poder conseguir uma cadeira no 

parlamento. A barreira eleitoral possui como 

objetivo evitar uma excessiva fragmentação 

partidária no legislativo e acaba impondo 

maiores desafios aos partidos pequenos.  

 

4) Número total dos membros de uma 

assembléia eleita 

 

O número total de membros a serem eleitos. 

Na Câmara dos Deputados brasileiros, seriam 

513, por exemplo. Isso influencia o resultado 

eleitoral principalmente em países com 

legislaturas pequenas. Normalmente, o 

tamanho da legislatura tende a ser de, 

aproximadamente, a raiz cúbica da população 

de um país. 

 

5) Influência das eleições presidenciais sobre 

as eleições legislativas 

 

O presidencialismo influencia indiretamente na 

diminuição do número de partidos políticos, 

pois favorece os partidos maiores com 

melhores chances de alcançarem a presidência. 

 

6) Grau de desproporcionalidade 

 

O grau de desproporcionalidade é 

simplesmente a diferença entre a percentagem 

de votos recebida por cada partido e a 

percentagem de cadeiras obtidas. Como vimos, 

as diversas características do sistema eleitoral 

influenciam no grau de desproporcionalidade 

deste.  

 

7) Vínculos eleitorais interpartidários 

 

Há um vínculo entre sistemas eleitorais e 

partidários, os primeiros podendo ser 

entendidos como variável independente 

(causadora) e os segundos como variável 

                                                             
28 As vantagens de um distrito pequeno seriam a maior proximidade entre eleitor e eleito. Já a vantagem de um 

distrito grande, no sistema proporcional, seria o fato de aumentar a proporcionalidade do resultado eleitoral. 
29 Gerrymandering é uma forma de redesenhar as fronteiras do distrito eleitoral de forma a proporcionar vantagens 

eleitorais. 
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dependente (efeito, conseqüência). Nos 

sistemas de maioria simples, os partidos 

menores ficam sub-representados porque 

tendem a perder nos distritos para os partidos 

maiores (efeito mecânico). Além disso, os 

eleitores, para não perderem seus votos, 

acabam transferindo seus votos para os 

partidos maiores, que possuem melhores 

chances de ganhar (efeito psicológico). 

 
Fonte: elaboração própria a partir de Lijphart (2003). 

 

Vemos que, apesar das inúmeras características dos sistemas eleitorais dos modelos 

majoritários e proporcionalistas, existe ainda um déficit de representatividade em ambos os 

modelos de democracia. Essa crise de representatividade levará a uma própria crise de 

legitimidade das democracias contemporâneas. Miguel (2003) fala que, contrariamente à terceira 

onda democratizadora dos últimos trinta anos, um outro processo cresceu simultaneamente com a 

diminuição da adesão popular às instituições de representação política. 

Uma afirmação tão genérica - crise disseminada da representação política, em 

novas e velhas democracias - é de difícil comprovação, mas creio que ela se 
sustenta sobre três conjuntos de evidências, relativas ao declínio do 

comparecimento eleitoral, à ampliação da desconfiança em relação às 

instituições medida por surveys, e ao esvaziamento dos partidos políticos 

(Miguel, p.124) 

 

Todo esse conjunto institucional ―tradicional‖ de representação política não conseguiu dar 

uma resposta satisfatória para a crise de representatividade democrática, fruto de uma desconexão 

entre eleitos e eleitores. Mesmo as mudanças no interior dos sistemas eleitorais dos modelos 

majoritários e proporcionalistas não garantiram perfeita representatividade. A nosso ver isso se dá 

principalmente porque ambos os modelos continuam presos aos limites restritos das instituições 

eleitorais e seus mecanismos (o voto). O desafio seria criar novas instituições de representação 

para além dos mecanismos eleitorais tradicionais e, nesse sentido, a sociedade civil seria um ator 

importante para dar resposta sobre quais novas institucionalidades de representação poderiam ser 

criadas. 
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4. A função dos partidos políticos como espaço de monopólio representativo 

O ―modelo tradicional de representação política‖ entende os partidos políticos como 

instituições mediadoras entre representantes e representados. O partido cumpriria, então, um 

papel institucional capaz de viabilizar a representação política em sociedades grandes e diversas. 

A literatura sobre partidos políticos é demasiadamente vasta e não é nosso objetivo 

abordá-la aqui, a não ser na forma de breves citações. É importante citar que uma abordagem 

sociológica dos partidos entende estes como expressão das clivagens sociais distintas existentes 

na sociedade. O nosso interesse, no entanto, é entender o papel institucional que os partidos 

cumprem no processo de representação política. Além das clássicas contribuições de Sartori 

(1962) sobre o papel dos sistemas partidários no funcionamento da engenharia institucional de 

diversos países, outros autores também destacam a função institucional cumprido pelos partidos 

políticos. O partido é uma forma de instituição que garante a mediação entre eleitores e eleitos. 

Em muitos países, como o Brasil, o partido é o ente que possui o monopólio da capacidade 

representativa da sociedade. Ou seja, o mecanismo institucional da representação somente pode 

ser efetivado por meio dos partidos políticos. e de nenhum outro tipo de instituição. A sociedade 

civil é um ator que cumpre funções representativas, porém ela não é reconhecida 

institucionalmente como um ator representativo legítimo, já que os partidos possuem o 

monopólio da legitimidade da representação. 

As diferentes formas de vinculação entre cidadãos e elite política podem ser entendidas 

como um problema de ação coletiva ou um problema de escolha social mediado pelos partidos 

políticos. Para Kitschelt (2000), a ação coletiva é incentivada  por um investimento na estrutura 

administrativa e organizacional dos partidos que facilitam a ação coletiva e cumprem o papel, 

para os candidatos, de facilitar a divulgação de suas propostas e, para os eleitores, de reduzir o 

número de opções de escolha, facilitando o processo de decisão. 

Do ponto de vista institucional, o papel dos partidos políticos é: a) minimizar dilemas de 

ação coletiva dos políticos (porque diminui diversos custos de transação envolvidos no processo 

eleitoral, dá visibilidade para os candidatos, aumentam-se os ganhos em escala dos políticos, etc); 

e b) minimizar problemas de escolha social (porque diminui o número de opções para os 
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eleitores. O partido acaba cumprindo a função de um ―rótulo‖ que resume, para os eleitores, as 

opções políticas existentes). 

Riker (1983) e McGann (2006) explicitaram um conjunto de dilemas de escolha social e 

pública. A partir do paradoxo de Condorcet, percebemos que no momento democrático relativo 

às regras de decisão social, pode existir uma intransitividade das preferências. Condorcet provou 

que existe uma intransitividade entre as preferências individuais e as preferências coletivas, pois, 

mesmo que haja uma racionalidade
30

 individual na tomada de decisão, isso não significa que 

haverá uma racionalidade coletiva das decisões. Condorcet provou que não existe nenhum 

método de agregação de preferências individuais que consiga garantir a transferência da 

racionalidade individual para a esfera coletiva. McGann contribui neste debate por perceber o 

caráter cíclico (dificuldade de agregar preferências individuais em uma função de bem-estar 

social) e aleatório desse processo. Condorcet prova que as preferências sociais são cíclicas, pois 

nenhum procedimento democrático de agregação de preferências pode conduzir sempre ao 

mesmo resultado. Essa conclusão, referendada por Riker e McGann, está em consonância com a 

crítica de Schumpeter acerca da inexistência do bem comum, que não acreditava que o resultado 

político fosse produto da vontade dos indivíduos.  

McGann e Riker não acreditam em um ―bem comum‖ como expressão da agregação das 

preferências individuais, pois, assim como Condorcet, percebem que a transitividade das decisões 

individuais pode levar à intransitividade das decisões coletivas. Porém, diferentemente de Riker e 

Arrow, que identificam, nesse caráter cíclico, algo negativo, McGann não é pessimista em 

relação a isso, pois a considera algo inerente ao procedimento democrático. Para ele, o caráter 

cíclico das preferências não é algo prejudicial à democracia, pois apenas significa a simples 

presença de múltiplas coalizões que podem ser substituídas. Essa característica (―ciclicidade‖) da 

regra majoritária permitiria a proteção de minorias e deixaria de ser um problema, pois passaria a 

ser entendida como uma mera característica da democracia. 

Assim, a interpretação institucional dos partidos políticos focaliza estes como instituições 

que facilitam a produção de decisões coletivas, resolvendo diversos dilemas agregativos 

explicitados pela teoria da escolha social.  Do ponto de vista dos políticos, pode haver diferentes 

                                                             
30 Uma decisão racional deve ser entendida como aquela na qual as preferências são: a)completas, b)ordenadas e 

c)transitivas. 



59 

 

agendas de prioridades e de preferências, fazendo com que não exista nenhum método 

democrático de agregação de preferências perfeito. A partir da perspectiva dos eleitores, estes não 

sabem como a preferência deles por alguma política pode afetar o resultado final do processo de 

tomada de decisão. Até mesmo os legisladores, frente ao fenômeno das maiorias cíclicas, podem 

ficar impossibilitados de saber como influenciarão a política resultante final. A partir desse 

diagnóstico, percebemos que os partidos políticos solucionam parte deste problema de escolha 

social através da expressão de seu programa político que é uma união e ordenamento de 

preferências de múltiplos tipos de políticas. 

Podemos, de uma perspectiva institucional, definir partidos como o instrumento de 

congregação de políticas que participa na arena da competição eleitoral com rótulos (cumprindo a 

função de agregar políticas, reduzindo o número de opções) para serem escolhidas. Isto difere de 

explicações de matizes histórico-sociológicas e explicita as relações entre modelos institucionais 

de democracia e a qualidade destas. 

Vemos como a reconfiguração da reflexão sobre o papel dos partidos políticos foi 

influenciada pela visão schumpeteriana, na medida em que esta foca na competição entre os 

políticos como ponto de partida de análise do método democrático. Para Schumpeter, os partidos 

políticos são uma forma de se tentar regular a competição política: 

Um partido não é, como a doutrina clássica (ou Edmund Burke) nos 

deseja fazer crer, um grupo de homens que pretendem realizar o bem 

comum ‗em função de algum princípio sobre o qual todos concordem‘. 

Essa racionalização é muito perigosa porque muito tentadora [...] um 

partido não pode ser definido em termos de seus princípios. Um partido é 

um grupo cujos membros se propõem agir combinadamente na luta 

competitiva pelo poder político (Schumpeter, p.353) 

 

Essa visão de Schumpeter acaba reduzindo os partidos a um mecanismo de vínculo 

institucional entre eleitores e eleitos. Ao tirar deles o foco na organização coletiva visando o bem 

comum, Schumpeter reduz o jogo partidário a uma dimensão instrumental de racionalidade. Já 

Habermas (1975), defensor de uma democracia de tipo deliberativa, onde a comunicação 

descomprimida cumpre um papel central para alcançarmos os valores democráticos maiores, 
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enxerga na própria compressão da racionalidade comunicativa pela racionalidade de meios e fins 

um dos males da modernidade tardia. 

Macpherson ao analisar diversos tipos de democracia perceberá o papel cumprido pelos 

partidos que permitiriam que as tensões sociais fossem controladas. Nesse sentido, a democracia 

liberal subsistiria porque os partidos controlariam as tensões sociais, não permitindo que os 

conflitos sociais conduzissem a uma ruptura social. 

Kitschelt (2000), em relação aos partidos políticos, afirmará que a diferença entre partidos 

programáticos e clientelistas não é teleológica (em relação ao fim que o partido serve: se público 

ou privado), mas é diferente em relação ao procedimento (em relação aos modos de troca entre 

políticos e eleitores). Para ele 

The constitutive element of programmatic political linkage is that parties solve 

their problems of social choice through the development of policy 

packages that make it possible to map issues onto underlying simple competitive 
dimensions (Kitschelt, p. 850). 

 

A crise da mediação programática entre eleitos e eleitores confunde-se, então, com a 

própria crise dos partidos políticos. Os partidos, apesar de possuírem o monopólio da 

representação não estariam conseguindo mediar, através de seu programa político, a relação entre 

representantes e representados. Essa crise de mediação institucional abre espaço para novas 

formas de representação que, apesar de não serem institucionalizadas, passam a ocorrer na esfera 

pública de atuação da sociedade civil e questionam a institucionalidade limitada existente. 

No Brasil, os partidos possuem o monopólio da representação. Ou seja, não existe a 

possibilidade de um candidato tentar se eleger avulsamente ou através de outro tipo de 

organização social. Com isso, pensar a possibilidade de representação política através de outros 

tipos de organização da sociedade civil (e o papel de representação cumprido por essas 

organizações) é consequência direta do debate sobre a crise dos partidos políticos. 
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5. Sistema eleitoral e partidário brasileiro 

O Brasil é uma república federativa composta por três níveis administrativos: união, 

estados e municípios. Seu sistema legislativo é bicameral em nível federal (Câmara e Senado) e 

unicameral no nível estadual (assembléia legislativas) e municipal (câmara de vereadores). As 

eleições presidenciais, de governador e de alguns municípios maiores prevêem a existência de 

segundo turno, caso nenhum candidato obtenha maioria absoluta dos votos válidos. 

As eleições para o Senado Federal ocorrem sob a fórmula eleitoral de maioria simples, 

elegendo três senadores (alternando entre 2/3 e 1/3 a cada eleição) para cada unidade da 

federação. Já na Câmara dos Deputados elege-se 513 deputados que competem em 27 distritos 

eleitorais plurinominais, que correspondem, por sua vez, às unidades da federação.  

No Brasil, a magnitude do distrito eleitoral é determinado por sua população, não se 

podendo nunca eleger menos do que oito e mais do que setenta deputados por distrito, o que gera 

uma sub-representação para estados mais populosos como São Paulo e uma sobre-representação 

para estados menos populosos como o Amapá.  

Na Câmara dos Deputados, as eleições se dão através de um sistema de representação 

proporcional de lista aberta, onde os eleitores podem votar no candidato ou no partido. Os 

partidos devem alcançar uma cota mínima (quoeficiente eleitoral) para terem direito a uma 

cadeira parlamentar, mas a ordem da lista, por ser aberta, não é definida pelos partidos, mas sim 

pelos eleitores. A adoção de lista aberta proporcional para a Câmara dos Deputados pode ser um 

dos motivos para a consolidação do clientelismo e personalismo da política brasileira, além do 

fato de se privilegiar interesses locais em detrimento de uma agenda nacional. Porém, para 

Cheibub (2005, Idea) a correlação desta característica de nosso sistema eleitoral e os vícios do 

comportamento político, ainda não está firmemente demonstrada no caso brasileiro. 

Nosso sistema partidário é composto atualmente de 27 partidos
31

 reconhecidos pelo 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sendo multipartidário, consequência direta de nosso sistema 

eleitoral proporcional.  

                                                             
31 01) PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro); 02) PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) ; 03) PDT 

(Partido Democrático Trabalhista) ; 04) PT (Partido dos Trabalhadores) ; 05) DEM (Democratas); 06) PC do B 

(Partido Comunista do Brasil); 07) PSB (Partido Socialista Brasileiro); 08) PSDB (Partido da Social Democracia 

http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/ptb.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/pdt.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/pt.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/dem.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/pcdob.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/psb.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/psdb.htm
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 Mas, porque sistemas eleitorais e partidários são importantes em nosso debate? Porque 

eles, como instituições políticas, modelam as regras do jogo político e definem a forma como a 

democracia é praticada. Além disso, diferentes sistemas eleitorais e partidários podem gerar 

resultados políticos completamente diferentes para o mesmo conjunto de eleitores. Esses 

diferentes resultados obtidos, no que tange à representatividade como valor analisado, serão 

indicadores da qualidade da representação e, consequentemente, qualidade democrática. Ao 

percebermos que as atuais instituições eleitorais e partidárias, na forma como estão estruturadas, 

geram déficits de representatividade, abrimos as portas para a reflexão de novas 

institucionalidades (que incluam a sociedade civil) com meio de superação desse déficit 

responsivo. 

O importante a ressaltar desse quadro é que múltiplos desenhos institucionais de sistemas 

eleitorais influenciam de forma diferente o grau de proporcionalidade obtido na eleição do corpo 

de representantes políticos. Neste sentido, a desproporcionalidade eleitoral constitui-se como um 

critério de julgamento da qualidade de uma democracia. E todos os critérios estão baseados em 

pressupostos normativos.  

Além disso, o monopólio da representação exercido pelos partidos políticos no Brasil 

evidencia as dificuldades institucionais para se pensar uma representação fora dos parâmetros dos 

partidos, como é o caso da representação existente no âmbito da sociedade civil. É importante 

ressaltar que a própria reconfiguração da representação surgida com novos atores é conseqüência 

direta da crise existente de representatividade das democracias, especialmente a crise do sistema 

partidário. 

Podemos, assim, explicitar as diferenças normativas implícitas dos sistemas institucionais 

majoritaristas ou consensuais. Tais diferenças guiarão a formulação de critérios diferentes para o 

julgamento do que seria uma democracia de maior qualidade. No âmbito de representação 

                                                                                                                                                                                                     
Brasileira); 09) PTC (Partido Trabalhista Cristão); 10) PSC (Partido Social Cristão); 11) PMN (Partido da 

Mobilização Nacional); 12) PRP (Partido Republicano Progressista); 13) PPS (Partido Popular Socialista); 14) PV 

 (Partido Verde); 15) PT do B (Partido Trabalhista do Brasil); 16)PP (Partido Progressista); 17) PSTU (Partido 

Socialista dos Trabalhadores Unificado); 18) PCB (Partido Comunista Brasileiro); 19) PRTB (Partido Renovador 

Trabalhista Brasileiro); 20) PHS (Partido Humanista da Solidariedade); 21) PSDC (Partido Social Democrata 
Cristão); 22) PCO (Partido da Causa Operária); 23) PTN (Partido Trabalhista Nacional); 24) PSL (Partido Social 

Liberal); 25) PRB (Partido Republicano Brasileiro); 26) PSOL (Partido Socialismo e Liberdade); 27) PR (Partido da 

República). 

 

http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/ptc.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/psc.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/pmn.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/prp.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/pps.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/pv.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/ptdob.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/pp.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/pstu.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/pcb.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/prtb.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/phs.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/psdc.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/pco.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/ptn.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/psl.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/prb.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/psol.htm
http://www.tse.gov.br/internet/partidos/partidos_politicos/pr.htm
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política, sistemas majoritários valorizam a maior capacidade de ―decisividade‖ governamental e o 

controle do representante pelo representado (accountability). Já os consensualistas elegem como 

preferência normativa a dimensão da congruência representacional.  Com isso, vemos que os 

primeiros estão ligados a uma perspectiva de representação como autorização (accountability) e 

os segundos a uma dimensão de representação descritiva, segundo a tipologia de Pitkin. Assim, 

explicita-se o vínculo entre modelos de desenho institucional de uma democracia (no âmbito da 

representação política) e os pressupostos normativos teóricos aos quais eles estão vinculados.  

Partimos do geral (instituições de uma democracia) para se chegar ao específico (sistemas 

eleitorais e partidários), buscando-se mostrar a relação existente entre as instituições mais gerais 

(que classificam os diferentes ―modelos‖ de democracia) e as específicas. 

 

  

 

Dessa maneira, vinculamos também a o debate teórico e institucional presente nesta 

dissertação, pois um de nossos objetivos é explicitar o vínculo entre a literatura acerca dos tipos 

de desenho institucional e os seus pressupostos teóricos e normativos. Achamos que os diferentes 

tipos de desenho institucional ancoram-se em pressupostos teóricos, muitas vezes, não 

explicitados. Cremos que as diferenças institucionais presentes na literatura sobre política 

comparada podem ser mais bem compreendidas, não apenas comparando-se instituições, mas 

também  explicitando os pressupostos teóricos que embasam as diferentes visões de desenho 

institucional de uma democracia. Assim, Partindo da tipologia de Pitkin entre representação 

como autorização e representação descritiva, percebemos o vínculo nítido da primeira com 

desenhos institucionais majoritaristas e da segunda com desenhos proporcionalistas.  Além disso, 

percebemos como a visão de representação ―as acting for‖ (advocacy) foi negligenciada na 



64 

 

formulação institucional de representação política. Por isso, acreditamos que essa dimensão 

teórica é solo fecundo sobre o qual devam ser pensadas novas instituições de representação 

política que se estruturam a partir das críticas aos limites da representação eleitoral, buscando 

reconfigurá-la. 

 

6. Modelos de democracia e seu desempenho institucional 

Uma diferença marcante entre democracias majoritárias e consensuais é que as primeiras 

seriam mais fáceis de implementar em sociedades homogêneas, ao passo que sociedades mais 

heterogêneas necessitariam de instituições proporcionalistas. Sociedades culturalmente 

heterogêneas (como a Suíça, que possui o alemão, o francês, o italiano e o romanche como 

línguas oficiais) possuem uma necessidade de diálogo e participação de todas as minorias para 

manter a coesão social e a legitimidade política. Instituições majoritárias, nesses casos, podem 

gerar forte crise de legitimidade política por excluir sistematicamente as minorias do exercício do 

poder. 

Lijphart será um grande defensor das democracias de tipo consensuais. Para ele, estas 

demonstram um desempenho melhor em diversos indicadores que ele julga como critérios de 

qualidade democrática.  

Uma crença difundida pelo senso comum
32

é que as democracias majoritárias, por 

concentrarem o poder político (poder de decisão) e por diminuírem os pontos de veto
33

 teriam 

maior capacidade para formar decisões políticas, sendo mais ágeis. Já as democracias 

consensuais, por terem características opostas, seriam menos eficientes e dificultariam a tomada 

de decisões e as mudanças sociais, por imbuírem um grande numero de atores e instituições com 

                                                             
32 A literatura que analisa esse contraste de desempenho entre os tipos de democracia normalmente contrasta a 

dimensão dos sistemas de representação eleitoral (proporcional x majoritário). Lijphart utiliza essas análises, porém, 

expandindo-as para o conjunto de instituições que compõem os modelos de majoritários e consensuais de 

democracia. 
33 Em uma democracia proporcionalista, diversos atores ganham um poder político elevado, o que faz com que 

tenham verdadeiro poder de veto sobre decisões políticas tomadas. Um exemplo é o poder judiciário em tais países, 
que, por possuírem capacidade de revisão judicial da constitucionalidade das leis, exerce crescente poder político. No 

chamado processo de Judicialização da Política o judiciário acaba se tornando um 3° turno para os perdedores 

políticos, que o utilizam como um venues (nova jurisdição) para os interesses opositores às políticas implementadas. 

(Taylor, 2007). 
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poder político. Essa ideia difundida pelo senso comum gera ―a implicação nítida de que a 

representatividade existe à custa do governo eficaz‖ (Lijphart, p. 293). De outro ponto de vista, 

Lijphart (2003) contesta empiricamente essas afirmações provando
34

 que as democracias 

consensuais não ficam atrás das majoritárias no que concerne à gestão macroeconômica e ao 

controle da violência, além de superarem estas nos indicadores de ―benevolência‖ democrática.  

Neste ponto, explicita-se o debate sobre quais critérios seriam mais relevantes no 

julgamento da qualidade de uma democracia: capacidade decisória ou representatividade? 

Lijphart crê que a pergunta está mal colocada, posto que as democracias consensuais não perdem 

para as majoritárias em termos de desempenho e efetividade das decisões. Porém, mesmo que tal 

trade off exista, Lijphart citará, pelo menos, três argumentos para defender a democracia 

proporcionalista: 

a) Decisões mais rápidas não significam decisões melhores; 

b) A alternância de governos pode invalidar as políticas supostamente mais coerentes das 

democracias majoritaristas; 

c) Em sociedades divididas, mais importante do que a agilidade na tomada de decisões 

seria a manutenção da paz civil e da conciliação entre grupos rivais, o que requer maior inclusão 

no processo decisório. 

Lijphart defende, então, que não existirá uma contradição entre eficiência e legitimidade. 

A boa notícia seria esta: as democracias proporcionalistas não perdem em termos de desempenho 

decisório para as majoritaristas em relação a duas áreas centrais: gestão macroeconômica e 

controle da violência. Em relação a essas áreas, o autor analisa indicadores relativos ao 

crescimento econômico, grau de liberdade econômica, taxa de inflação e de desemprego e déficit 

orçamentário
35

, além do grau de distúrbios e mortes políticas. Ao contrário, em relação ao 

combate da inflação ela possui um desempenho muito melhor
36

 e em relação aos outros 

                                                             
34 Nesta comparação, o foco de sua análise empírica são as instituições presentes na dimensão ―executivo-partidos‖, 

porque as regressões e correlações feitas tomando como variável independente as instituições da dimensão ―federal-

unitária‖ não demonstraram nenhuma relação estatisticamente significante. 
35 Entende-se que o desempenho de uma economia é bom quando suas taxas de crescimento econômico são altas e a 

inflação, o desemprego e os déficits orçamentários baixos. 
36 O que era esperado, já que as democracias proporcionalistas possuem, em geral, bancos centrais independentes, 

que são as instituições responsáveis pelo controle da política monetária. 
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indicadores, possui um desempenho levemente melhor. O resultado empírico, então, autorizaria a 

conclusão de que elas não são piores que as majoritárias. 

G. Bingham Powell é outro defensor da democracia consensualista, que ele chama de 

democracia representativa, e para ele, estas teriam também um melhor resultado do que as 

majoritárias em relação ao controle da violência. Outra vantagem das democracias 

―representativas‖ seria a maior participação eleitoral, apesar das majoritárias serem melhores em 

relação à estabilidade do governo. 

Cox e McCubbins (2001), centram sua análise no trade off nomeado por eles entre 

―decisividade‖ e ―resolutividade‖. A ―decisividade‖ expressaria a capacidade de um sistema 

político de, eficientemente, tomar decisões. Seria maior em sistemas majoritários. Já a 

―resolutividade‖ expressaria a sustentabilidade da política, a capacidade da política ser mantida (o 

oposto de volatilidade) e teria como característica uma maior inclusão de atores no processo de 

tomada de decisão. Para os autores, sistemas majoritários possuem maior capacidade de decidir. 

Já sistemas proporcionais, por terem muitos atores com poder de veto, reduzem seu nível de 

―decisividade‖. A patologia de sistemas decisivos seria a instabilidade política e a de sistemas 

resolutos seria a paralisia decisória (Melo, 2007). 

Os autores analisam basicamente quatro conceitos encontrados em duas relações: 

decisividade x resolutividade e orientação privada x orientação pública (da política). Nessa 

segunda relação, o foco da análise é se existe ou não captura do Estado pelo interesse privado e 

comportamentos rentistas. Para eles, quanto maior o número de atores com poder de veto, mais 

orientada por um viés privado será a política e vice-versa, já que o ator está dotado de poder para 

atrair a política para responder aos seus interesses privados. Quando o interesse privado começa a 

influenciar as decisões políticas, isso afeta negativamente a responsividade. Os autores, 

contrariamente a Lijphart, serão críticos a uma ampliação dos atores envolvidos na formulação 

das decisões políticas, na medida em que essa ampliação dificulta a decisão e aumenta a 

probabilidade de captura do Estado por uma amplitude de interesses privados. 

Podemos dizer que Cox e McCubbins, ao identificar na ampliação do número de 

jogadores de veto uma ameaça à qualidade da democracia (medida para eles a partir de valores 

majoritaristas: decisividade, etc), estão na contramão do pensamento madisoniano, que vê como 
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positivo o auto-equilíbrio imposto pela interação de diversas instituições políticas. Em relação ao 

primeiro trade off (decisividade x resolutividade), o desafio é: como resolver esse trade 

off/dilema? A partir de qual critério
37

? Cox e McCubbins privilegiam a capacidade de tomar 

decisões como critério central para o bom funcionamento dos regimes democráticos.  

Esse debate torna explícito os pressupostos normativos diferentes que guiarão o 

julgamento de qualidade de uma democracia para majoritaristas e proporcionalistas. Os primeiros 

baseiam-se num pressuposto normativo de eficiência decisória, ao passo que os segundos num 

pressuposto de inclusão decisória. 

Para Lijphart, além da democracia de consenso não deixar nada a desejar para a 

majoritarista em relação à efetividade do governo, ela supera muito a última no que se refere aos 

indicadores, do que ele considera qualidade democrática. Pelo fato da democracia consensualista 

apresentar um desempenho melhor em todos esses conjuntos de indicadores (novamente, apenas 

sob a análise das instituições do eixo executivo-partidos) o autor demonstra que as democracias 

de tipo consensual possuem melhor qualidade democrática. Alguns dos critérios para se julgar o 

teor de qualidade de uma democracia, segundo Lijphart, são: 

CRITÉRIO DE QUALIDADE 

DEMOCRÁTICA 

CARACTERÍSTICAS 

Representação parlamentar de mulheres 

A maior representação das mulheres 

representa, indiretamente, uma maior inclusão 

das minorias na atividade parlamentar e 

representativa. Analisa-se também a 

abrangência de programas voltados para a 

família, como medida de proteção e promoção 

dos interesses das mulheres.  

 

Igualdade política 

Este é um indicador difícil de ser obtido 

diretamente, mas o autor faz uma aproximação 

deste a partir da desigualdade econômica, 

pressupondo que a igualdade política deve 

prevalecer mais intensamente em contextos 

onde não existam grandes desigualdades 

econômicas. Além disso, utiliza-se também 

                                                             
37 Apesar de o foco analítico de Lijphart ser as instituições, sua resposta pode encontrar ressonância na dimensão 

cultural de cada Estado. Se existir uma realidade cultural mais heterogênea, seria mais propício a construção de 

sistemas proporcionalistas e consensuais. Caso a realidade cultural seja mais homogênea, poderia haver mais espaço 

para a construção de um sistema majoritário. 
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indicadores indiretos como o grau de 

alfabetização e percentagem da população 

urbana (índice de recursos de poder de 

Vanhanen). 

 

Participação eleitoral 

O nível de participação eleitoral é um ótimo 

indicador de qualidade democrática por: i) 

demonstrar o grau de interesse dos cidadãos de 

serem representados e ii) porque participação é 

fortemente relacionada com o status 

socioeconômico, sendo também um indicador 

indireto de igualdade política. 

 

Grau de satisfação com a democracia 
Grau de satisfação dos cidadãos com o 

desempenho democrático de suas democracias. 

 

Proximidade entre governo e eleitor
38

 

É composto pela: 

“Distância do governo”: é uma comparação 

entre a posição ideológica do governo (numa 

escala esquerda-direita) com a posição dos 

eleitores na mesma escala; 

“Distância do eleitor”: percentagem dos 

eleitores entre o governo e o cidadão mediano. 

Ou seja, quanto menores forem essas duas 

distâncias, mais próximo (representativo) 

estará o governo das preferências políticas dos 

cidadãos. 

 

Responsabilidade (accountability) e corrupção 

A maior capacidade de responsabilização (que 

pressupõe maior ―identificabilidade‖ das 

responsabilidades das ações) seria necessária 

para a maior prestação de contas do eleito para 

com seus eleitores. Apesar dessa característica 

ser imputada a democracias majoritárias de 

competição partidária, o mesmo não seria 

válido para tais sistemas com terceiros partidos 

fortes. A incidência de corrupção não 

demonstrou relação significativa com a 

democracia de consenso, mesmo quando o 

nível de desenvolvimento (que possui uma 

relação inversa com o nível de corrupção) é 

controlado na regressão estatística. 

 

                                                             
38 Este indicador é muito importante em nossa análise, porque dá a dimensão do grau de representatividade entre 

eleitor e eleito, como vimos, uma dimensão normativa central do debate sobre representação política. 
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Adesão ao princípio ―majoritário‖ de J. S. Mill 

Mill não discorda da ―regra da maioria‖ como 

uma exigência da democracia. Para ele, porém, 

o sistema majoritário pode levar ao governo de 

uma minoria, por permitir que uma maior 

minoria (que não deixa de ser minoria) ganhe 

em diversos distritos eleitorais. Assim, ele 

propõe como solução para este dilema a 

adoção da representação proporcional, que 

evita uma situação de controle da minoria 

(maioria exclusiva). Com isso, a maioria eleita 

pode ser, na verdade, apenas uma minoria, 

fazendo que a decisão expresse a vontade da 

minoria. Lijphart vai testar este critério a partir 

de duas medidas
39

 e concluirá que, sob a 

análise empírica efetuada, ao contrário do que 

pensava Mill, ―os melhores e piores resultados 

nessas medidas incluem tanto as democracias 

de consenso quanto as majoritárias‖ (Lijphart, 

p. 327). 

 

Generosidade e Benevolência 

Esses indicadores referem-se às dimensões de 

consciência social e intensa orientação 

comunitária. Analisa-se esses indicadores a 

partir de quatro áreas governamentais: bem-

estar social
40

, proteção ao meio ambiente
41

, 

justiça criminal
42

 e ajuda externa
43

. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Lijphart 

 

Sob a imensa maioria desses critérios, a democracia proporcionalista saiu-se melhor do 

que a majoritária na avaliação de Lijphart. Para ele, ―a democracia de consenso é forte e 

significativamente relacionada (no nível de 1 por cento) com a avaliação de qualidade 

democrática de Dahl‖ (Lijphart, p. 312). Ou seja, a democracia proporcionalista não demonstra 

desempenho pior na gestão macroeconômica e no controle da violência e, além disso, possui 

rendimento superior nos indicadores selecionados de qualidade democrática.  

                                                             
39 O apoio popular ao gabinete e a percentagem de tempo em que foi cumprido o requisito da maioria. 
40 Índice de bem-estar social e gastos sociais. 
41 Medido através do índice Palmer e da eficiência no uso de energia. 
42 Tamanho da população carcerária e grau de existência de pena de morte. 
43 Tamanho da ajuda social aos países em desenvolvimento excluindo-se a ajuda militar. 
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Com isso Lijphart deseja provar  que ―não existe nenhuma correspondência entre a 

eficácia governamental e a alta qualidade da democracia‖ (Lijphart, p. 340). Ou seja, não existe 

um trade off entre eficiência e qualidade da democracia. Podemos ficar com os dois, caso 

optemos, segundo ele, pela democracia consensualista. De todas as instituições analisadas, 

Lijphart acredita que duas (representação proporcional - RP e parlamentarismo
44

) ocupam lugar 

de destaque para efetivar as características do modelo proporcionalista. Para ele, pode-se incluir 

mudanças no tipo de RP e de parlamentarismo que será adotado, como forma de evitar o receio 

de que a combinação destes dois conduza à formação de gabinetes instáveis e fracos. 

Vemos que o debate entre tipos de democracias, se majoritárias ou proporcionais, passam 

a ocupar o lugar explicativo central que já foi antes ocupado, por exemplo, pela literatura entre 

presidencialismo ou parlamentarismo. Antes, acreditava-se que essa era a principal diferença 

institucional que explicava o desempenho democrático entre os países, o que atualmente é visto 

de forma relativizada. Juan Linz acreditava que o presidencialismo seria inferior ao 

parlamentarismo: i) por criar um sistema de independência mútua entre os  poderes (ao passo que 

o parlamentarismo criaria uma dependência mútua); e ii) pelo fato das instituições 

presidencialistas criarem incentivos fracos para a formação de coalizões. Cheibub (2007) contesta 

firmemente essas proposições ao provar empiricamente que as democracias presidencialistas não 

eram, necessariamente, mais instáveis devido às suas instituições específicas, mas sim que estas 

deveriam ser estudadas à luz de sua história, muitas vezes marcadas por golpes militares.  

A literatura sobre ―Presidencialismo de Coalizão‖ (Limongi, 2001) no Brasil (que é um 

caso de ―superpresidencialismo‖) comprova a tese de que o mecanismo explicativo central da 

democracia brasileira não é a ausência ou presença do instituto parlamentarista. Mais importante 

seria mirar os detalhes institucionais como, por exemplo, o amplo poder legislativo que o 

presidente possui no Brasil e o poder que os líderes partidários possuem no legislativo (Limongi, 

2001).  

Isso reforça a tese de que mais do que se concentrar na diferenciação entre regimes de 

governo (presidencialismo x parlamentarismo), faz-se necessário analisar o conjunto de 

                                                             
44 Um ponto polêmico neste aspecto é que Lijphart enquadra o parlamentarismo como uma característica de um 

modelo que dispersa autoridade. Em boa parte da literatura contemporânea que analisa as condições institucionais 

para uma maior accountability, o parlamentarismo é visto como um regime de governo que concentra a autoridade, 

enquanto o presidencialismo dispersaria o poder e a capacidade decisória.  
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instituições de uma democracia, para tentar delinear o padrão destas, se majoritário ou 

proporcional. Przeworski acredita que olhar tais instituições, buscando-se, principalmente, as 

manifestações de instituições supermajoritárias (como, por exemplo, o bicameralismo, 

federalismo, poder de veto, etc) seriam muito mais importantes para explicar a diferença de 

desempenho das democracias. Dessa forma, o debate mais amplo sobre modelos de democracia 

passará a ser central na formulação de propostas que visem reformar o sistema político. 

E qual a relação da discussão sobre tipos de desenhos institucionais de uma democracia e 

a reforma da democracia? A relação é completa no sentido de que uma reforma da democracia 

passa pela reforma das instituições políticas de uma democracia.  

INSTITUIÇÕES                                                  MODELO DE DEMOCRACIA EXISTENTE  

 

Se pensarmos que a relação entre instituições e qualidade da democracia – apesar de não 

ser linearmente uma relação de causa efeito – possui muitos elementos que podem ser 

compreendidos sob esse prisma, torna-se central discutir a reforma das instituições políticas se 

quisermos discutir uma reforma da democracia. Para Lijphart, 

Uma vez que o resultado do desempenho geral das democracias de consenso é 

nitidamente superior ao das majoritárias, a opção consensual é a mais atraente 

para os países que estão elaborando as suas primeiras constituições 
democráticas, ou que aspiram a uma reforma democrática (Lijphart, p. 339). 

 

Apesar disto, faz-se necessário relativizar a causalidade dessa relação, pois a democracia 

de consenso pode simplesmente estar expressando a presença de um substrato cultural consensual 

e comunitarista, não sendo mero reflexo das instituições escolhidas.  A relação entre instituições 

e cultura política deve ser pensada na forma de uma multicausalidade direcional e não de uma 

forma linear. 

Com isso, vemos que a ideia de representação política não pode ser compreendida apenas 

sob o viés das instituições consolidadas de representação (sistemas eleitorais e partidários 

existentes), porque tais sistemas, tanto sob o viés majoritário ou proporcionalista, possuem 
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limites evidentes para conduzir a uma representatividade. O voto e as eleições, apesar de 

necessários, são condições insuficientes para se efetivar a representatividade. 

Ao chamarmos a atenção para as instituições de representação queremos sublinhar que 

elas são centrais. Ou seja, não se deve desconsiderar as instituições como meio de ampliação da 

representatividade. O déficit de representatividade seria uma expressão da incapacidade das 

instituições tradicionais de representação política de conduzir a uma plena vinculação entre 

representantes e representados. Assim, seria necessário criar novas instituições de representação 

política que complementassem os limites apresentados pelas instituições tradicionais.  

Uma instituição, por sua vez, não emerge do ―vácuo‖ teórico. Estrutura-se em cima de um 

conjunto de teorias e valores que modelam o seu desenho institucional. As instituições 

tradicionais de representação política dos modelos majoritários e proporcionalistas estruturaram-

se em cima de uma base teórica que direta
45

 (visão formalista) ou indiretamente
46

 (visão 

descritiva) privilegiaram a dimensão eleitoral das instituições. Com isso, os limites de 

representatividades das instituições tradicionais de representação estão vinculados a essa redução 

eleitoral o que, por sua vez, encontra sua raiz na base teórica que legitima tais modelos 

representativos.  

Percebe-se nesse debate que uma visão teórica ficou esquecida (representation as acting 

for ou representação como advocacy) e ela pode ser a nova base teórica que subsidie a construção 

de novas instituições de representação política extraeleitorais com o intuito de complementar as 

instituições eleitorais. Uma nova base teórica pode dar respostas sobre a ausência de legitimidade 

de modelos de representação não eleitoral, já que se baseia em um modelo de legitimidade que 

ultrapassa a necessidade eleitoral. 

Dessa forma, faz-se necessário pensar como outros atores e espaços ainda carentes de 

institucionalização completa, como a sociedade civil, podem ampliar a representatividade das 

instituições tradicionais de representação. A sociedade civil cumpre um papel complementar de 

representação política tanto em sua atuação não institucional como também em seu agir por meio 

                                                             
45 Já que a produção de resultados políticos representativos seria consequência direta dos mecanismos eleitorais de 

controle e accountability sobre o representante. 
46 Já que a representatividade seria consequência indireta do tipo de representantes eleitos. Indiretamente se controla 

o resultado político a partir de quem é o corpo de representantes. 
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das novas institucionalidades de participação (representação) como sua atuação nos conselhos de 

direitos (Avritzer, 2007, Abers, 2008) e conferências (Souza, 2008). 

As instituições tradicionais de representação possuem limites para efetivar a conexão 

entre interesse do representado e ação do representante (representatividade) (Manin, Stokes, 

Przeworski, 1999).  Pensamos que a sociedade civil pode ajudar a superar este déficit tanto de 

uma maneira institucional (quando atua em novas instituições criadas, como os conselhos de 

direitos) como não institucional (quando atua divulgando informações e capacitando sua 

comunidade, por exemplo).  

A nosso ver, o dilema encontrado para se legitimar essa nova institucionalidade 

(conselhos, conferências, etc) de representação criada para acolher a atuação da sociedade civil 

encontra sua raiz na falta de um conceito teórico de representação congruente com essa nova 

realidade institucional. O conceito de representação formalista e descritiva é insuficiente para 

legitimar essa nova institucionalidade porque gerou soluções que não se libertaram da 

institucionalidade restrita do voto e das eleições. O conceito teórico que, a nosso ver, melhor 

desempenharia esse papel seria a noção de ―representação como advocacy‖ oriundo da reflexão 

de Pitkin de representação como acting for. 

Sabemos que o grande limite de novas formas de representação política (como a da 

sociedade civil, por exemplo) fora dos mecanismos tradicionais do voto e das eleições encontra-

se na ausência de legitimidade dessas novas formas de representação. O pressuposto dessa 

argumentação é que a legitimidade reside na presença de mecanismo de vocalização do eleitor de 

suas vontades e preferências que, por sua vez embasa diretamente a visão de representação 

formalista e, indiretamente
47

, a visão de representação descritiva. No nível teórico, ficou 

consolidada então uma visão subjetivista onde a legitimidade só existe quando o eleitor (que é o 

melhor juiz de seu próprio interesse, segundo o credo liberal) vocaliza sua preferência. A visão de 

advocacy inclui uma dimensão objetivista
48

, onde interesses de minorias podem ser 

representados, mesmo quando essa minoria não expresse enfaticamente essa preferência. 

                                                             
47 Porque o eleitor elege  um corpo de representantes congruentes com o corpo de representados e confia nesse 

mecanismo indireto para que suas preferências sejam bem representadas. 
48 Vale ressaltar que um dos perigos do objetivismo é que, à primeira vista, termina por envolver uma dimensão de 

elitismo. Ou seja, apesar do potencial promissor que ressaltamos na ideia de representação como advocacy, existem 

também riscos de que uma representação desse tipo exclua por completo a participação do representado na 
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Sabemos que, em contextos de desigualdades, como no Brasil, a instituição formal de 

mecanismos de vocalização das preferências (eleições) não garante o mesmo poder real para 

grupos incluídos e excluídos expressarem suas preferências. Existem limites materiais que minam 

as possibilidades de grupos excluídos participarem de forma igualitária com outros grupos na 

arena político-decisória. Assim, interesses objetivos de tais grupos poderiam ser representados. O 

limite dessa abordagem objetivista não permite que ele substitua a dimensão subjetivista eleitoral 

que por sua vez também possui limites. A forma de vinculação entre as abordagens objetivistas 

(advocacy) e subjetivistas (autorização eleitoral) de representação não deve ser compreendida 

como substituição de uma pela outra, mas de complementação mútua. A representação como 

ação objetivista poderia ser um complemento útil para a subjetivista. A representação subjetivista 

continua sendo a principal, mas é complementada pela objetivista. 

Faz-se necessário, então, um novo pressuposto teórico sobre o qual se amplie a dimensão 

da legitimidade da representação de uma visão meramente subjetivista para uma visão que 

também inclua certos elementos objetivistas com o intuito de proteção de minorias. Com 

minorias, queremos dizer minorias políticas que, através das instituições tradicionais de 

representação, ficam sub-representadas. 

Assim, buscamos evidenciar que uma reorientação teórica é a base necessária sobre a qual 

devem ser erguidas novas instituições de representação política. Acreditamos que as instituições 

são importantes, porém gostaríamos de evidenciar que as instituições tradicionais de 

representação tanto do modelo majoritarista quanto do proporcionalista são limitadas porque se 

restringem ao voto e às eleições. Acreditamos que, ao mudar-se o foco teórico, garantem-se as 

condições de legitimidade de novas instituições (a partir da sociedade civil) que não estão presas 

aos limites dos votos e das eleições.  

Com isso, o objetivo de mostrar o funcionamento dos sistemas eleitorais e das 

características institucionais dos modelos majoritários e proporcionalistas é evidenciar os limites 

de tais instituições para o alcance da representatividade. Isso porque ambos os modelos, por não 

                                                                                                                                                                                                     
formulação de sua decisão. Por isso, acreditamos que ela é apenas uma forma de complementar a representação 

eleitoral. 
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incluírem a visão de advocacy como referencial teórico, ficaram presas nos limites eleitorais do 

voto no seu processo de formulação dos desenhos institucionais de representação política. 

Nesse sentido, o debate sobre reforma política é muito mais aderente à discussão sobre o 

desenho institucional em seu conjunto do que apenas limitado a esta ou aquela instituição 

eleitoral específica. No Brasil, muitas vezes o debate sobre reforma política fica reduzido à 

discussão sobre uma reforma no sistema eleitoral. Para Avritzer e Anastasia (2006), porém, 

reforma política pode ser entendida em sentido mais amplo como uma reforma das instituições, 

do comportamento e dos padrões de interação política.  

 

7. Reforma política
49

 no Brasil 

Anastasia e Nunes (2006), bebendo em Lijphart, defenderão que uma reforma política no 

Brasil deve ser guiada pelo objetivo de aproximar o Brasil do padrão consensualista de 

democracia. Por que reformar? Para eles, para garantir que a democracia seja mais democrática, 

ou seja, para ampliar a qualidade da democracia de acordo com os critérios proporcionalistas. 

Como sabemos, Lijphart enquadrou suas dez instituições centrais dentro de dois grandes eixos: 

executivo-partidos e federal unitário. Anastasia e Nunes propõem, para o caso brasileiro, adequar 

essas e outras instituições dentre de quatro eixos, que seriam: 

 

EIXO INSTITUIÇÕES 

1) Reforma do método de formação dos órgãos 

(instâncias) decisórios 

 

1.1) Formas de governo (monarquia x 

república); 

1.2) Sistemas de governo (presidencialismo x 

parlamentarismo); 

1.3) Organização político-administrativa; 

1.4) Sistema eleitoral; 

1.5) Tipo de cameralismo (uni ou bicameral). 

                                                             
49 O debate sobre a reforma política é amplo e plural. Não existe um consenso sobre o escopo de atuação de uma 

reforma deste tipo e diversos atores sociais a entenderão de forma diferente. Dentro do próprio Executivo ou 
Legislativo, poderíamos falar de reformas no plural, o que torna difícil uma análise por não haver um consenso 

mínimo sobre o que estamos falando. No caso específico, tomamos como exemplo dois conjuntos de propostas (uma 

acadêmica e uma da sociedade civil) para balizar nossa análise sobre o tema. 
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2) Reforma das regras de tomada de decisões 

 

2.1) Regras que definem as prerrogativas e os 

poderes legislativos e não legislativos do Poder 

Executivo; 

2.2) Regras que definem a distribuição de 

atribuições e competências do poder 

Legislativo (foco no plenário ou nas 

comissões, etc); 

2.3) Regras que definem as relações entre os 

poderes Executivo e Legislativo; 

2.4) Regras para proposição e aprovação de 

emendas constitucionais; 

2.5) Regras que informam processos de revisão 

constitucional; 

2.6) Regras que informam o status do Banco 

Central. 

 

3) Reforma da composição dos órgãos 

decisórios 

 

3.1) Composição do Poder Executivo (com 

coalizões ou não); 

3.2) Tipo de sistema partidário (bi ou 

multipartidarismo); 

3.3) Composição do Poder Legislativo (aberto 

ou não a representação de minorias); 

3.4) Composição e natureza das coalizões. 

 

4) Reforma do funcionamento, ou da operação 

efetiva, das instituições políticas 

4.1) Relação entre os poderes (equilíbrio ou 

predomínio do Executivo); 

4.2) Padrões de interação entre os atores da 

coalizão governativa (coesão ou fisiologismo); 

4.3) Padrões de competição entre governo e 

oposição (cooperação x competição); 

4.4) Sistema partidário: dinâmica bipartidária x 

pluralismo moderado x pluralismo polarizado. 

 

 
Fonte: elaboração própria a partir de Anastasia e Nunes (2006) 

 

O Brasil seria um caso à parte, porque não seria nem claramente proporcional nem 

majoritário, por possuir instituições de ambos os lados; seria uma combinação de características 

dos dois modelos. 

No eixo sobre método de formação dos órgãos decisórios (eixo 01), o Brasil poderia ser 

enquadrado com pertencente ao modelo consensualista de democracia, já que é uma república 
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federativa, presidencialista, com representação proporcional
50

 (na Câmara), multipartidarismo e 

bicameralismo. 

Já no eixo sobre regras de tomada de decisões (eixo 02), o Brasil apresenta características 

institucionais mais próximas do majoritarismo, devido ao fato de a constituição de 1988 ampliar 

o número de poderes legislativos do presidente (Limongi e Figueiredo, 2001) (Medida Provisória, 

poder de veto, orçamento meramente autorizativo – e não impositivo - do Congresso, etc), o que 

caracterizou todo o debate sobre o presidencialismo de coalizão no Brasil.
51

 Além disso, a revisão 

constitucional é feita pelo próprio Legislativo que detém o poder de propor emendas 

constitucionais, o Banco Central não é formalmente autônomo e o regimento interno da Câmara e 

Senado concentra poderes de agenda nas mãos dos líderes o que incentiva um comportamento 

disciplinado por parte dos parlamentares. 

Essa feição institucional muito específica, com instituições de formação dos órgãos 

decisórios sendo consensualistas e instituições de tomada de decisões sendo majoritaristas, 

―ganha a forma de um presidencialismo de coalizão com alta fragmentação do sistema partidário 

parlamentar e com predominância legislativa do Poder Executivo‖ (Anastasia e Nunes, p. 23). 

Para Anastasia e Nunes (2006), uma reforma política no Brasil deveria manter e 

consolidar as características institucionais consociativistas tais como presidencialismo, 

bicameralismo, representação proporcional e multipartidarismo, tentando-se corrigir os 

mecanismos desproporcionais existentes, tais como o número máximo e mínimo de legisladores 

por estado e o tipo de coligação proporcional permitido. Para eles, porém, deveriam ser mudadas 

as regras do eixo de tomada de decisões (diminuição do poder legislativo do presidente, 

ampliação do poder das comissões no parlamento, etc) como forma de promover uma maior 

                                                             
50 Vale ressaltar algumas características do sistema eleitoral brasileiro, onde o distrito eleitoral coincide com a 

unidade da federação e há um número mínimo de 08 e máximo de 70 representantes por cada distrito, que gera 

distorções do sistema proporcionalista. 
51  No Brasil o partido do presidente eleito com a maioria dos votos não obtém a maioria das cadeiras no parlamento.  

Normalmente obtém cerca de apenas 20% das cadeiras do legislativo, o que o obriga a construir sua maioria a partir 

de outros instrumentos. Isso é diferente também do tipo de presidencialismo dos EUA, porque lá o sistema eleitoral 

majoritário conduz ao sistema bipartidário, o que facilita a maioria governista no parlamento. Dessa forma, no Brasil, 

encontrou-se outras formas do Executivo consolidar sua maioria no Congresso, a partir de feições institucionais - 

como o poder legislativo e de agenda do presidente, o que conforma o que se costumou chamar de Presidencialismo 

de Coalizão.  
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dispersão do poder também neste eixo, assim como já existe no eixo sobre a formação das 

instâncias decisórias. 

O limite claro da abordagem de Anastasia e Nunes é que eles não justificam 

empiricamente o porquê da reclassificação metodológica dos dois eixos de Lijphart (executivo-

partidos e federal-unitário) em quatro novos eixos. Lijphart demonstra por meio de análise 

empírica a forte correlação estatística
52

 entre as variáveis institucionais de cada um dos dois 

eixos.  

Na análise de Lijphart, não se verificou relevância, através do coeficiente de correlação, 

entre variáveis do eixo executivo-partidos e as variáveis do eixo federal-unitário, a ponto que 

justificasse a denominação de outros dois novos eixos. Ou seja, Lijphart criou uma tipologia em 

cima de duas dimensões centrais para classificar as suas dez variáveis porque cinco dessas 

instituições (que formaram cada uma das dimensões) possuíam correlação estatística entre si. 

Nesse sentido, a abordagem de Anastasia e Nunes, apesar de constituírem uma tipologia 

interessante para entender o caso brasileiro, carece de comprovação da correlação entre as 

instituições abordadas em cada eixo.  

Além disso, a democracia brasileira é conhecida por possuir um desenho institucional 

portadora de diversos pontos de veto. É reconhecido também que sua paralisia decisória não é 

extrema porque existem alguns artifícios majoritários (como o poder legislativo do presidente, 

por exemplo) que garantem um grau mínimo de capacidade decisória. Uma reforma do sistema 

político que limite tais pontos e torne nosso sistema mais proporcionalista na esfera da tomada de 

decisões políticas, pode acarretar em uma paralisia decisória prejudicial para um país que 

necessita de reformas e mudanças sociais como é o caso do Brasil. 

Uma outra proposta de reforma política também foi elaborada pela sociedade civil 

brasileira, especificamente os movimentos sociais e ONGs de caráter popular. Batizaram sua 

                                                             
52 Para esta análise da correlação entre as variáveis ver, especificamente a tabela 14.1 (Matriz da Correlação entre as 

dez variáveis que distinguem a democracia majoritária da consensual, em 36 democracias, período de 1945 a 1996) 

de Lijphart (2003). 
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proposta de Reforma Política como ―Construindo a plataforma dos movimentos sociais para a 

Reforma do Sistema Político no Brasil
53

‖. Tal proposta está estruturada em cinco eixos: 

1) Fortalecimento da Democracia Direta; 

2) Fortalecimento da Democracia Participativa; 

3) Aprimorando a Democracia Representativa; 

4) Democratização da Informação e da Comunicação; 

5) Transparência no poder Judiciário. 

 

A principal preocupação desta parcela da sociedade civil é não reduzir o debate sobre a 

reforma política à dimensão da reforma do sistema eleitoral. Para eles, é fundamental pensar a 

reforma política como uma ampla possibilidade de efetivação do ―poder popular‖, não se 

limitando às instituições formais de representação política e aos sistemas eleitorais.  

A incapacidade das instituições vigentes concretizarem plenamente os objetivos 

da Constituição, o aumento do sentimento de distância entre os/as eleitores/as e 
seus/suas representantes, motiva parte da sociedade civil a lutar pela reforma do 

sistema político e a busca de novas formas de se fazer e pensar a política [...] Em 

resumo, entendemos como reforma política a reforma do próprio processo de 
decisão, portanto, a reforma do poder e da forma de exercê-lo (Construindo a 

Plataforma, p. 11). 

 

Nesse sentido, incluem a reforma da mídia e do judiciário no escopo da reforma política, 

visando uma democratização da primeira e uma maior transparência do segundo. Para eles, uma 

ampla participação da sociedade é necessária nesse debate ―pois não consideramos a Reforma 

Política como um problema exclusivo dos partidos‖ (Construindo a Plataforma, p.10). 

                                                             
53 Tal proposta foi construída em debates e encontros desde 2005 e foi assinada pelas maiores redes e fóruns que 

congregam a maioria das ONGs e movimentos sociais representantes da sociedade civil brasileira do campo popular. 

São elas: ABONG (Associação Brasileira de ONGs), AMB (Articulação de Mulheres Brasileiras), AMNB 
(Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras), Campanha Nacional pelo Direito à Educação,Comitê 

da Escola de Governo de São Paulo da Campanha em Defesa da República e da Democracia, CEAAL (Conselho 

Latino Americano de Educação), FAOR (Fórum da Amazônia Oriental), FBO (Fórum Brasil do Orçamento), FES 

(Fundação Friedrich Ebert), FNRU (Fórum Nacional de Reforma Urbana), FNPP (Fórum Nacional de Participação 

Popular), Fórum de Reflexão Política, Inter-redes Direitos e Política, Intervozes, Movimento Nacional Pró-Reforma 

Política com Participação Popular, Observatório da Cidadania, PAD  (Processo de Diálogo e Articulação de 

Agências Ecumênicas e Organizações Brasileiras), Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais, REBRIP 

(Rede Brasileira pela Integração dos Povos), Rede Feminista de Saúde. 
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Chama a atenção na proposta de reforma política da maioria dos movimentos sociais 

brasileiros, a busca de maior institucionalização das formas de democracia direta como o 

referendo/plebiscito e a possibilidade de revogação de mandato pelos eleitores (recall), além de 

uma maior integração das atividades de participação, expressas hoje principalmente como 

participação nos conselhos de direitos e conferências.  A visão de Estado eficiente, para eles, é 

um Estado aberto à participação da sociedade civil, que seriam representantes próximos do 

interesse público. ―Enfim, precisamos ter um Estado  ―eficiente‖ na defesa do interesse público, 

isso só é possível com ampla participação popular‖ (Construindo, p. 14). 

Dentre as mudanças propostas para a melhora de democracia representativa, incluem-se: 

financiamento público exclusivo de campanhas, tempo de propaganda partidária para ações 

afirmativas, fidelidade partidária, voto de legenda em listas fechadas, limites de mandato, fim da 

cláusula de barreira e fim do foro privilegiado.  

Ao se propor o fim da cláusula de barreira, o fim das emendas parlamentares
54

 e outras 

medidas afins, abre-se a possibilidade para um aumento exagerado das características 

proporcionalistas do sistema eleitoral que podem inviabilizar a formação de maiorias estáveis 

capazes de conduzirem a reformas sociais que o sistema brasileiro necessita. Cabe ainda ressaltar 

a interessante inovação da proposta ao buscar regular a democratização da mídia e a maior 

transparência do Judiciário. Uma das propostas inovadoras é a extinção do Supremo Tribunal 

Federal e a criação de um Tribunal Constitucional, onde seus ministros seriam eleitos por 

eleições diretas entre os operadores do direito (OAB, Ministério Público Federal, Juízes federais 

e estaduais, etc) por rodízio. 

Vemos que a proposta de reforma política na visão acadêmica de Anastasia e Nunes 

(2006) e na proposta prática da sociedade civil brasileira possuem em comum a busca de 

expandir o escopo da reforma. À pergunta sobre o QUE reformar, tais propostas responderiam 

que se deve reformar não apenas as instituições do sistema eleitoral. Nesse sentido, entendem a 

reforma política como uma processo mais amplo do que os estritos limites das instituições 

eleitorais consolidadas e tradicionais. 

                                                             
54 No Brasil, o orçamento não é impositivo, mas apenas autorizativo. Isso significa que o Legislativo apenas autoriza 

o Executivo a usar aquele orçamento. No ciclo orçamentário (PPA: Plano Plurianual, LDO: Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e LOA: Lei Orçamentária Anual) os parlamentares podem propor emendas (individuais, por 

comissão, etc) ao orçamento que serão sistematizadas e incluídas ou não. 
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Existe, então, uma convergência entre a análise dessa dissertação e tais propostas no 

sentido de que ambas buscam evidenciar os limites das instituições eleitorais restritas para 

alcançarem a representatividade. As propostas de reforma política citadas como exemplo, 

principalmente a proposta da própria sociedade civil brasileira (foco nas ONGs e movimentos 

sociais) partem do pressuposto que existem também limites evidentes nas instituições tradicionais 

de representação política e, por isso, não se pode reformar apenas estas instituições já limitadas.  

Assim, nossa análise sobre a sociedade civil brasileira 
55

encontra ressonância na própria 

percepção dessa sociedade civil: de que existem limites nas instituições tradicionais de 

representação política para efetivar a representatividade. Com isso, queremos demonstrar que 

uma proposta de reforma política que vise ampliar a representatividade de uma democracia deve 

sair do escopo restrito das instituições eleitorais e partidárias, como forma de alcançar soluções 

efetivas para a crise de representatividade das instituições tradicionais. E parte dessa solução 

institucional efetiva deverá ser baseada em um novo conceito teórico de representação, garantidor 

de novas formas de legitimidade da representação, como é o caso do conceito de ―representação 

como advocacy‖. 

Dessa forma, ambas as propostas de reforma política aqui citadas possuem em comum o 

fato de ampliarem o escopo do que deve ser reformado. Ampliar a análise para além dos sistemas 

eleitorais e partidários é uma forma de identificar essas instituições como limitadas para suprir o 

déficit de representatividade existente na nossa democracia. Assim, as propostas de reforma 

política aqui analisadas servem como exemplo de um debate existente que busca solucionar 

dilemas da representação política ultrapassando os limites das instituições eleitorais e tradicionais 

de representação política. 

 

 

 

                                                             
55 Devido à amplitude do termo sociedade civil, gostaríamos de reforçar que o grupo de referência que temos em 

mente ao usar este conceito são as organizações não governamentais e movimentos sociais e populares. Alguns 

preferem o termo ―organizações civis‖ devido às ambiguidades do termo ―sociedade civil‖, mas nessa dissertação 

optamos por manter o termo original por acreditar que ele remete melhor ao sentido objetivado. 
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8. Regra da maioria, mecanismos supermajoritários e mudança social: um contraponto a 

Lijphart 

 

É difundida a ideia de que sistemas de governos democráticos normalmente são 

identificados com regimes de governos em que vale a regra da maioria. Contudo, para Bobbio 

(2000), não se pode concluir que a regra da maioria seja exclusiva de regimes democráticos nem 

que as decisões coletivas nas democracias sejam tomadas exclusivamente por intermédio dessa 

regra, pois ―a história do princípio da maioria não coincide com a história da democracia como 

forma de governo‖ (Bobbio, p.430). Além disso, o consenso também é bastante usado nas 

democracias. Para Reis, 

Essa dialética decisional das democracias pluralistas entre o acordo e a regra da 

maioria, segundo Meaglia, exige uma mudança na própria forma de Bobbio 
definir a democracia. Como vimos, ele a define, nesse período, como um 

conjunto de regras que permitem a tomada de decisões políticas com a mais 

ampla participação da cidadania ou, alternativamente, como um conjunto de 
regras que permitem a resolução pacífica dos conflitos (Reis, 2001, p. 156). 

 

Podemos definir a regra da maioria como: ―Majority rule is the decision rule choosing 

between two options the one preferred by at least half of the voters, where nothing is said about 

ties‖ (Risse, p.41). Já mecanismos supermajoritários seriam mecanismos, instituições e regras 

que, em consonância com as democracias proporcionalistas, não se satisfazem com uma simples 

maioria como critério suficiente de decisão política. Buscam, assim, ampliar o critério da maioria 

simples para maiorias mais amplas, ―qualificadas‖, que chamamos aqui de supermaiorias. 

Além da regra da maioria, existem outros tipos de regras que servem como critério de 

legitimidade de uma decisão. Entre a regra da maioria em uma ponta e o consenso na outra, 

encontramos diversos tipos de maiorias qualificadas ou supermaiorias. 
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Existem alguns argumentos a favor e contrários à regra da maioria (RM) como critério 

suficiente das decisões políticas. Alguns deles encontram-se sistematizados no quadro a seguir: 

 

ARGUMENTOS FAVORÁVEIS À REGRA DA MAIORIA (RM) 

a) Minoria x maioria: se não houver unanimidade, é melhor que se privilegie uma maioria do que 

uma minoria. 

b) Maximização: a RM maximiza o número de pessoas que exercem uma autodeterminação. 

c) Respeito: a RM é uma boa forma de expressar respeito pelas opiniões das pessoas. 

d) Teorema do Júri de Condorcet: ao crescer o número de participantes em uma decisão, a  

probabilidade da maioria estar certa aumenta. 

e) Teorema de May: a regra da maioria, para duas opções e um número ímpar de 

votantes/decisores, é a única regra que satisfaz quatro condições elementares de: 1) Decisividade 

(para cada 2 opções, apenas uma pode ser escolhida); 2) Anonimidade (o resultado não depende de 

qual pessoa específica está a favor ou contrária uma proposta); 3) Neutralidade (nenhuma 

alternativa possui uma vantagem prévia perante o procedimento); 4) Responsividade positiva (se 

um grupo é inicialmente indiferente perante duas propostas (a e b), caso algumas pessoas optem por 

uma proposta ―a‖ e ninguém mude sua mente a favor de ―b‖, logo o procedimento favorece a 

proposta ―a‖. 

f) Compromisso: o resultado de uma votação majoritária representa uma média e, assim, um 

compromisso entre os indivíduos participantes da decisão. 

Fonte: elaboração própria a partir de Risse (2004). 
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ARGUMENTOS CONTRÁRIOS À REGRA DA MAIORIA (RM) 

a) Conteúdo do argumento: a regra da maioria acaba não levando em conta a qualidade e o 

conteúdo do argumento.  

b) Intensidade de preferências: a RM não leva em conta que indivíduos diferentes, possuem 

diferentes intensidades de preferências para decisões variadas.  

c) Omissão da informação relevante: A Regra da Maioria muitas vezes perde e omite informações 

relevantes no seu processo de decisão.  

d) Considerações proporcionais: a RM não permite a produção de decisões ―proporcionais‖, 

cabendo apenas uma decisão em exclusão da outra. Nessa perspectiva, seria mais justo incluir, de 

alguma forma, a opinião da porcentagem de decisores que não são maioria na decisão final. 
Fonte: elaboração própria a partir de Risse (2004) 

 

A regra da maioria pode ser defendida por um argumento normativo e outro técnico. Do 

ponto de vista normativo, a regra da maioria permitiria o melhor desenvolvimento de valores 

como a liberdade e a igualdade porque parte do pressuposto de que todos os indivíduos devem ter 

igual peso nas decisões,  o que faz que uma decisão legitimada por uma maioria seja melhor do 

que a opinião de uma menor parte do grupo. Todavia, essa relação não é necessária, já que ―a 

ideia de igualdade não pode ser assumida como razão justificadora do princípio de maioria‖ 

(Bobbio, p.434), porque a democracia baseia-se também em outros valores. O que caracterizaria 

um regime democrático seria mais o sufrágio universal do que a regra majoritária. 

Do ponto de vista técnico são maiores as possibilidades de defesa da regra da maioria, que 

é um método eficiente de tomada de decisões coletivas entre opiniões divergentes. A regra da 

maioria oferece uma solução para a inviabilidade prática da unanimidade e para o elitismo da 

decisão monocrática. Além disso, ela seria uma regra de tomada de decisão procedimentalmente 

justa, já que iguala todos os decisores, pelo menos, em relação ao procedimento. 

A regra da maioria é um procedimento característico da democracia para a resolução de 

conflito que pode ser compreendido como um jogo de soma zero. Para Bobbio, é um 

procedimento necessário da democracia, porém não suficiente. Existem outras formas de 
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resolução de conflitos, como a negociação (contratação), caracterizando-se como um jogo de 

soma positiva ou negativa
56

. 

Os limites da regra da maioria, para Bobbio, podem ser enquadrados como limites de 

validade (a regra do jogo deve ser aceita por unanimidade para viabilizar o procedimento 

democrático-jogo), de aplicação (para questões técnicas e/ou de foro íntimo, a regra da maioria 

não é a mais adequada) e de eficácia (nem sempre leva ao resultado prometido). 

Para McGann (2006), a regra majoritária proporciona maior capacidade de decisão 

(―decisividade‖). Para a construção de decisões e resultados políticos, apenas a regra majoritária 

seria viável
57

, o que não ocorreria com as regras de alocação de cadeiras, que poderiam ser 

proporcionais também. 

Se vincularmos democracia e regra da maioria, essa última constitui-se um dos 

argumentos para justificarmos a democracia. O diferencial da democracia seria possuir a regra da 

maioria, o que seria uma vantagem do ponto de vista normativo (regra mais propícia para o 

desenvolvimento da liberdade e igualdade) e institucional (regra mais eficiente/mais decisiva para 

a resolução de conflitos de interesses). 

Porém, como vimos, para defensores de uma democracia consociativa, a regra da maioria, 

apesar de necessária e legítima, não é suficiente como critério de qualidade democrática. Faz-se 

necessário, então incluir minorias através da criação de ―regras supermajoritárias‖ (Super 

Majoritaries Rules), ou seja, uma maioria qualificada maior do que a maioria simples, e que 

possui seu extremo no consenso de todos (100% de adesão). 

Estes mecanismos supermajoritários aumentam o poder de veto para mudanças sociais, já 

que dispersam por diversos atores e instituições o poder de influenciar nas tomada de decisões 

políticas. O dilema vivido é que a mudança social (seja ela ―para o bem ou para o mal‖) embasa-

se no pressuposto da concentração de autoridade para efetivar a mudança. Ao difundir-se o poder 

de decisão acaba-se, sob o véu da maior democratização e inclusão, dificultando as mudanças 

                                                             
56 ―A decisão por maioria é uma típica decisão cujo resultado da soma é zero, uma decisão na qual há quem ganhe e 

quem perde [...] Diferentemente, o resultado de um compromisso, cuja forma jurídica típica é o contrato, é 

geralmente um resultado cuja soma é positiva‖ (Bobbio, p.440). 
57 Porém, no caso do orçamento temos um exemplo de um tipo de decisão que adota uma regra ―proporcional de 

decisão‖, ou seja, que compõe interesses diversos. 
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necessárias. É intrigante como muitas vezes é difundida a ideia de que o sistema majoritário de 

democracia representa um ideal normativo conservador, quando na verdade a conservação do 

status quo é facilitada pelas instituições proporcionalistas, que ao dispersarem o poder dificultam 

as transformações sociais. 

A literatura sobre desenho institucional, muitas vezes liga a ideia de dispersão da 

autoridade com a proteção e defesa de direitos.
58

 Porém, como lembrado por Przeworski, ao invés 

da defesa de direitos, o que ocorre muitas vezes é uma verdadeira defesa do status quo de 

privilégios e das propriedades. 

Dentro desse contexto de análise é que Przeworski (1999), como teórico minimalista, 

definirá a democracia como um método de escolha de representantes e criticará os mecanismos 

de supermaioria. Segundo ele, a democracia como método de tomada de decisão não teria 

critérios (racionais, representativos e igualitários) superiores a um sorteio aleatório, por exemplo. 

Posto que ela não garante nem racionalidade
59

, nem representatividade
60

 e nem igualdade
61

, por 

que deveríamos optar pela democracia?  

Alguns motivos seriam: a) o fato de a democracia legitimar as decisões tomadas (e, com 

isso, desencorajar golpes); b) ela ainda ser um instrumento para expulsar os representantes 

corruptos, ineficientes e não-desejáveis, que não estariam agindo de acordo com a vontade dos 

cidadãos; e c) ela possuir instrumentos de vínculo entre representante e representado.  

Por mais que a democracia e a regra da maioria sejam insuficientes, ainda não foi 

inventado nenhum instrumento
62

 melhor para que os representados possam controlar os 

representantes. Ou seja, a democracia garante mecanismos de accountability que investem o 

                                                             
58 Vianna (1999) ao analisar o papel político relevante que o Judiciário assume no Brasil pós-88, considera o 

processo de Judicialização da Política inserido dentro de um contexto de ampliação e defesa de direitos, por 

exemplo. 
59 Para Przeworski, as decisões produzidas em uma democracia, em geral, não podem ser esperadas como decisões 

racionais, mas isso não é uma deficiência do método (tomar decisões coletivas por meio do voto), mas da estrutura 

básica dos interesses. 
60 As eleições e o voto não são mecanismos suficientes (apesar de necessários) para efetivar a representatividade, 

porque, entre outros fatores: i) os eleitores não são bem informados, ii) eles têm que punir diversas ações diferentes 

de seus representantes com apenas um instrumento (o voto), e iii) eles não são homogêneos. 
61 Eleições e voto não garantem igualdade, pelo fato de uma igualdade perfeita só poder ser alcançada mediante o 

custo de redução total da produção. Os cidadãos, antecipando isso, votam por taxas que permitam a manutenção de 

certo grau de desigualdade. 
62 Para teóricos minimalistas pós-schumpeterianos, como Przeworski, a democracia deve ser entendida como 

procedimento e não um regime dotado de substância normativa. 
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cidadão com o poder de punir aqueles políticos que se desviarem da sua vontade. O principal 

mérito da democracia não seria levar ao ―bem comum‖, mas possuir mecanismos que imponham 

a vontade dos indivíduos
63

 e a possibilidade de vetar políticas indesejadas pelos cidadãos. Na 

democracia, não se pode depender da coincidência entre a vontade do povo e a decisão política 

tomada pelos políticos, devendo existir instrumentos para incentivar a formação dessa 

representatividade.  

Dessa forma, Przeworski criticará as instituições supermajoritárias. Para ele, essas 

instituições e regras violam o axioma básico da neutralidade. Ao contrário do que é muitas vezes 

defendido, eles não possuem como função defender direitos das minorias, mas sim defender a 

propriedade privada e privilégios de algumas minorias. Com isso, as SMR (Super Majoritaries 

Rules) serviram para manter o status quo. O processo de mudanças sociais não ocorreria de 

forma gradual e constante, mas em processos explosivos de picos de mudanças. Um exemplo, 

seria a Suécia, país de legislatura unicameral
64

, sem poderes de veto espalhados e sem 

possibilidade de revisão judicial, ou seja, sem grandes SMR. Em uma perspectiva 

proporcionalista (supermajoritária), um país com essas características corria grande riscos de se 

desintegrar, mas não foi isso que aconteceu. 

Pasquale Pasquino discordará de Przeworski ao entender que as instituições 

supermajoritárias (que ampliam a necessidade de maioria dispersando, assim, o poder) cumprem 

também o papel de proteger direitos. Para ele 

 

In a liberal democratic society, MR (majority rule) as a collective decision-

making mechanism, binding all of the members of the community can guarantee 
important values: equal input in political participation (an equal input limited, in 

any event, by the phenomenon of the median voter), easy and peaceful 

alternation in power of political elites, and no bias in favor of the status quo. It 

cannot guarantee substantive individual freedom - as Kelsen recognized 

clearly. It cannot protect citizens civil rights from majoritarian decisions 
(…) Evidently the supermajoritarian dimension which is part of most of the 

liberal democratic constitutions is a solution and a problem (…) But I‘m 
persuaded that this type of regime can be justified, and if it is not perfect, as it is 

                                                             
63 O voto é entendido, nessa perspectiva, como instrumento de accountability, responsabilização e sanção. 
64 Para que haja SMR num sistema bicameral, é necessário que as duas casas sejam eleitas por regras eleitorais 

diferentes. Do contrário, a composição das casas será semelhante e teríamos na prática um unicameralismo (ou um 

bicameralismo assimétrico). 
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not, it is still in my opinion the best we know so far (Pasquino, p. 14) (grifo 

meu) 

 

Nesse sentido, instituições proporcionalistas refletiriam a adoção de mecanismos 

―supermajoritários‖ ao ampliarem a necessidade de uma simples maioria para uma super maioria. 

Com isso, apesar de tornar-se mais representativa, a democracia incluiria diversos pontos de veto 

que dificultariam a mudança social. A estabilidade de uma democracia é algo desejável para os 

proporcionalistas, porém encobre uma consequência conservadora que é a manutenção do status 

quo. Já a mudança social, necessária em países subdesenvolvidos como o Brasil, pressupõe 

certo grau de instabilidade política.  

Wanderley Guilherme dos Santos (2006) busca explicar o segredo da estabilidade 

brasileira na ideia de vingança social (o alto custo do fracasso), que cumpriria a função de ser um 

mecanismo de intimidação dos mais vulneráveis. ―A sociedade não tolera os que tentam escalar a 

hierarquia e são malsucedidos. Pune-os, rebaixando-os‖. Esta incerteza não estaria presente como 

risco de participação nos países desenvolvidos. Para ele, dois conceitos centrais explicam a 

estabilidade das desigualdades alarmantes brasileiras: inércia social e custo do fracasso da ação 

coletiva. 

Santos (2006) busca entender a instabilidade brasileira afirmando que existem 

instabilidades produtivas e improdutivas, havendo um descompasso entre expansão e 

complexificação da sociedade política e subdesenvolvimento institucional. Ele apropria-se de 

Tocqueville, onde a ideia de mudança social/revolução aconteceria quando o processo de 

expectativas crescentes daqueles que entraram recentemente no processo de aquisição material 

crescer de forma mais rápida que o progresso material real. Ou seja, um aumento da diferença 

entre o desejado e o real é o centro do motor das convulsões sociais. Assim, a privação relativa 

seria o sentimento presente na diferença entre a condição real de vida do indivíduo e aquela 

almejada por ele. No Brasil, seria baixa a diferença de privação relativa manifestada pela 

população. Ou seja, uma das causas da estabilidade perversa brasileira seria o baixo hiato de 

privação relativa.  

No Brasil haveria uma grande inércia social no último século, constituindo uma 

estabilidade difícil de ser explicada. O custo do fracasso consistiria em desemprego prolongado, 
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afastamento do processo produtivo, violência institucional e marginalização. Pelo fato do desejo 

ser reduzido, a privação relativa seria tão insignificante - porque relativamente à privação 

absoluta elas seriam quase iguais. Dessa forma, o custo e o risco de mudanças para o indivíduo 

seriam muito altos, gerando um desejo reduzido, que por sua vez geram uma privação relativa 

quase igual à privação absoluta. O custo do fracasso das ações coletivas pode ser bastante 

elevado, com significativa deterioração da condição dos participantes, circunstância 

suficientemente ameaçadora para deprimir o ânimo reivindicante dos mais necessitados. Para 

Santos (2006), o voto clientelístico é o único recurso de poder das populações carentes em que o 

custo do fracasso é zero, em que seu valor de troca não se corrompe. Assim, o sistema de 

acumulação sem contestação, garantido pelo diabólico arranjo do voto clientelístico, reduzindo a 

zero o custo do fracasso, é o responsável pelo estado inacabado da República Brasileira, em 

terrível processo de desconstitucionalização. 

Vemos que é a instabilidade que leva à mudança, ao passo que a estabilidade acaba 

deixando as coisas como estão. Já dizia Ulysses Guimarães que ―as grandes mudanças não se 

operam em época de calmaria‖ (Ulysses Guimarães apud Denise Rothenburg, Jornal Correio 

Braziliense, 04/04/2009). Santos (2006) preferiu explicar esse fenômeno pela ideia tocquevilliana 

presente em ―O Antigo Regime e a Revolução‖ de que a ampla diferença entre privação relativa e 

absoluta (onde o desejo por mudanças é maior do que a capacidade de efetivá-las) seria o motor 

das mudanças sociais. Porém, outras explicações são possíveis levando em conta o desenho 

institucional existente. Nesse sentido, instituições supermajoritárias/proporcionalistas dificultam 

processos de mudança sociais porque dispersam a autoridade necessária para implementar 

mudanças. 

 

Instituições de representação política devem promover representatividade. Se o governo é 

representativo dos interesses da população e sendo a população formada em sua maioria por 

excluídos e marginalizados, logo teremos um governo que implementará mudanças. Porém, 

vemos que as instituições tradicionais dos modelos majoritários e proporcionalistas não são 

suficientes para formar um governo representativo, gerando um déficit de representatividade que 

faz com que os representantes não ajam segundo os interesses dos representados. Nesse sentido, 

instituições de representação conduzem a maior ou menor mudança social. Países econômica e 
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politicamente desiguais possuem na mudança social (e não no status quo) o objeto político da 

maioria da sua população. Assim, nesses países
65

 instituições de fato representativas deveriam 

conduzir à maior mudança social.  

 

 

 

Nosso objeto de análise são instituições e teorias de representação porque acreditamos que 

uma diminuição do déficit de representatividade conduzirá à maior congruência entre os reais 

interesses dos representados e a ação dos representantes. Logo, se em países desiguais houver um 

interesse maior por mudanças do que pela manutenção do status quo, instituições de 

representação política que diminuam o déficit de representatividade criarão as condições mais 

propícias para a efetivação das mudanças desejadas. Nesse sentido, novas instituições de 

representação política podem facilitar o processo de mudança social na medida em que ampliar a 

conexão entre representantes e representados. 

Porém, em uma democracia não existem apenas o momento de eleição dos representantes. 

Existe também o momento em que os ―eleitos‖ decidem. Por isso, a  existência de um desenho 

institucional supermajoritário com diversos pontos de veto pode também atrapalhar as mudanças, 

favorecendo o status quo. 

A democracia pode ter como foco dois grandes momentos. Powell definiu dois tipos de 

regras fundamentais: as regras eleitorais e as regras de tomada de decisão política. As primeiras 

são as regras do sistema eleitoral e as segundas as regras com que os políticos se deparam após 

serem eleitos. Segundo ele, ―The elections allow citizens to choose the potential policymakers. 

                                                             
65 Em países altamente iguais o desejo de manutenção do status quo pode ser maior que o desejo de mudança social, 

já que nesses casos as mudanças poderiam retirar direitos e aumentar a desigualdade existente. 
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But after the elections those representatives act to make policies following another general set of 

rules‖ (Powell, p. 31). Se a regra de decisão incentiva o executivo a incluir os grupos minoritários 

na produção da decisão, temos um sistema proporcionalista. Caso a regra incentive a 

concentração da decisão no executivo e em seus partidos apenas, temos um sistema majoritário.  

Para Powell (2005), estes dois momentos de regras estão incluídos em uma relação causal 

mais ampla e existe responsividade democrática quando o procedimento democrático conduz o 

governo a implementar as políticas que os cidadãos desejam. McGann (2006), influenciado pela 

teoria da escolha social, irá preocupar-se com os mecanismos de funcionamento da democracia e 

também focará sua análise em dois momentos: a) O momento em que os eleitores escolhem seus 

representantes (regras eleitorais); e b) O momento em que os representantes (políticos) decidem 

(regras de decisão social). 

O primeiro momento abrange toda a discussão sobre sistemas eleitorais que já citamos 

acima. Já o segundo inclui a discussão sobre quais critérios seriam os melhores para a produção 

de decisões políticas. Percebemos aqui que toda essa discussão do segundo momento sobre tipos 

de regra de tomada de decisão baseia-se na ―quantidade‖ dos decisores, sejam eles uma maioria, 

uma supermaioria, uma unanimidade, uma maior minoria, etc. Ou seja, a igualdade dos decisores 

é entendida como uma igualdade de input, de entrada no processo de tomada de decisão.  

Para Pasquino, no processo de tomada de decisão, a igualdade ex ante não garante uma 

igualdade ex post. ―The intriguing quality of MR (majority rule) is that people who are equal (in 

their input) before the decision, are no longer equal afterwards, in regard to the made decision‖ 

(Pasquino, 2008, p.8, grifo meu) 

Também se poderia pensar em um conjunto de regras pautado na ―qualidade‖ dos decisores, 

onde a ―qualidade‖ destes (sábio, excluído, etc) definiria pesos diferenciados no processo de 

representação e de tomada de decisão. Pode-se encarar a proposta de Mill de um voto plural nesse 

sentido, onde os eleitores mais cultos e sábios deveriam ter um peso maior no processo 

eleitoral
66

.  

                                                             
66 Em outro conjunto de exemplos, o limite da regra da maioria seria a consideração da intensidade das preferências. 

A regra da maioria iguala os decisores sem levar em conta a intensidade de preferências de cada um para 

determinada matéria. Ou seja, todos possuem o mesmo peso dentro da lógica ―1 eleitor = 1 voto‖. Porém, do ponto 

de vista normativo, caso um eleitor seja indiferente a determinada matéria que para outro é central, não parece 
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No Brasil, para favorecer a parcela economicamente excluída da população, poder-se-ia 

garantir peso maior para o representante destes, ou peso maior para os negros, mulheres e 

indígenas em matérias que os interesse diretamente.  Teríamos aqui uma adaptação da ideia de 

equidade para o campo das regras de tomada de decisão, onde os desiguais deveriam ser tratados 

de forma desigual, o que é a base da política de ação afirmativa das cotas na esfera da 

representação política. Seria uma transposição da regra da equidade do campo das regras de 

formação das instâncias decisórias (representação política) para o campo das regras de 

tomada de decisões (regras de decisão). 

Esse debate é importante na medida em que possibilitaria termos dois conjuntos de regras 

(majoritárias ou proporcionais) para dois momentos da democracia (momento de definição dos 

decisores e momento de produção das decisões). Na discussão sobre sistemas eleitorais 

(momento de definição dos decisores) vimos que esses dois conjuntos de regras se aplicam 

(regras majoritárias para os majoritaristas e regras proporcionais para os proporcionalistas). 

Porém, no segundo momento (momento de produção das decisões), há uma grande utilização de 

apenas um conjunto de regras, as majoritárias. São poucos o conjunto de decisões passíveis de 

serem divididas
67

 (como é o caso do orçamento
68

). 

                                                                                                                                                                                                     
injusto dar mais poder decisório para quem se importa mais com o tema. Seria o caso da ampliação do peso do voto 

para os que mais se importam com determinada matéria. Porém, o problema desta última perspectiva, para 

Przeworski, é que ao se basear numa intensidade de preferências de cada eleitor e não numa igualdade a priori, 

acaba-se abrindo as portas para uma manipulação estratégica do processo eleitoral. Ou seja, mesmo aquele que não 

se importa tanto com uma decisão será pressionado e incentivado a ocupar o lugar de quem realmente possui uma 

preferência forte por aquela matéria, como forma de aumentar o peso do seu voto. Sobre estes ponto sou devedor das 

aulas, conversas e seminários assistidos com o professor Adam Przeworski na New York University. 

 
67 É interessante notar que os representantes estão sujeitos ao mesmo paradoxo do voto que os representados. Assim 

como esses últimos devem agregar preferências para configurar um quadro de representantes, os políticos necessitam 

agregar preferências entre eles para produzirem resultados políticos. Porém, ao passo que, no primeiro momento, 

existe a possibilidade de o método de agregação de preferências ser majoritário ou proporcional, no segundo 

momento, para McGann, só cabe o método majoritário de tomada de decisões.  Contrariamente a McGann, podemos 

perceber que alguns tipos de decisão podem comportar um tipo de decisão proporcional. O melhor exemplo é a 

definição do orçamento. A decisão sobre o orçamento não é uma definição do tipo: ―vamos ou não vamos para a 

guerra?‖, onde somente cabe um sim ou um não. É uma definição que tenta conjugar proporcionalmente diversas 
opiniões.  Com isso queremos dizer que existem tipos de decisão que são indivisíveis (só cabe o sim ou não) e outros 

que podem ser fatiadas em diversos aspectos, permitindo dessa forma uma composição proporcional da decisão.  

68 O Ciclo Orçamentário brasileiro é composto por três momentos: Plano Pluri-Anual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). 
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Nesse sentido, a grande pergunta seria: em que medidas as instituições de representação 

política dos modelos majoritários
69

 (baseadas numa visão de accountability) e dos modelos 

proporcionalistas
70

 (baseadas numa visão de representação descritiva) favorecem o status quo ou 

a mudança social? Para Anastasia e Nunes (2006), o Brasil mescla regras de formação das 

instâncias decisórias proporcionalistas com regras de tomada de decisões majoritaristas e 

deveria caminhar para uma maior congruência proporcionalista entre esses dois conjuntos de 

regras. A nosso ver, no entanto, a dispersão de poder de decisão pode gerar o risco de paralisia 

decisória se visto sob o prisma de um país com enorme necessidade de decisões e reformas
71

.  

Já sob outro ponto de vista, o dilema existente é que ao concentrar-se autoridade para 

efetivar reformas necessárias, acaba-se concentrando autoridade para a perda de direitos e 

garantias conquistadas. Pode haver um avanço, mas também um retrocesso. Contra o possível 

retrocesso, foi pensado um desenho institucional madisoniano de checks and balances que proteja 

as minorias da opressão das maiorias. Porém, é irônico que em um país de maiorias excluídas, 

como é o Brasil, acabou-se equilibrando tantos poderes e atores, que se freia a velocidade das 

mudanças necessárias e acaba favorecendo uma minoria privilegiada. 

O ideal seria garantir regras majoritárias na esfera da tomada de decisão que concentrem 

autoridade (e assim, facilitem a mudança social) para as questões que favoreçam as minorias 

excluídas, ao passo que disperse autoridade e impeça mudanças repentinas para decisões que 

possam retirar direitos da cidadania. O difícil seria encontrar um critério que estabeleça que tipo 

de decisões deveriam ser passíveis de mecanismos de decisão majoritários ou proporcionais. O 

objetivo seria encontrar uma regra decisória que possua a legitimidade das regras inclusoras 

supermajoritárias e a eficiência das regras de maioria simples
72

. 

O grande objetivo normativo e teórico subjacente é definir qual critério torna a 

representação mais democrática: a capacidade desta de gerar mudança social ou a capacidade 

                                                             
69 Sistemas eleitorais majoritários, sistemas bipartidários, legislativo unicameral, etc. 
70 Sistema eleitoral proporcionalista, sistema multipartidário, bicameralismo. 
71 Comparativamente, podemos dizer que na literatura sobre políticas públicas, o critério do ―Ótimo de Pareto‖, que 

defende que qualquer política para ser implementada deve ampliar o grau de utilidade de pelo menos um membro 

sem prejudicar nenhum outro, acaba sendo um critério de decisão conservador porque estabelece o consenso (e 

garante para 100% dos indivíduos o poder de veto) como critério da mudança e impede qualquer tipo de 

redistribuição de renda e recursos, por exemplo. 
72 Lijphart não acredita que regras supermajoritárias (regras proporcionalistas) sejam menos eficientes. Porém, sua 

análise concentrou-se em apenas indicadores de duas esferas: gestão macro-econômica e controle da violência. 
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deste incluir diversas minorias? Ressaltamos que pensar a representação no Brasil deve ser algo 

consoante com nossa realidade social em busca de mudanças. O critério de qualidade de 

democracia e da representação, no Brasil, deve estar ligado à profunda necessidade de 

transformações e mudanças sociais que um país com uma das maiores desigualdades de renda 

necessita. Percebemos que a representação entendida sob um viés majoritário amplia as 

possibilidades de mudança, ao passo que sob o viés proporcionalista amplia sua capacidade de 

inclusão. O que seria mais importante para um país como o Brasil?  

No caso brasileiro, parece ser mais importante como critério julgador do nosso sistema de 

representação política a sua capacidade de efetivar mudanças sociais. Um dos reconhecidos 

dilemas do voto é que, apesar do medo de mudanças que o sufrágio universal trouxe, a igualdade 

na esfera política (igualdade de voto) não conduziu à igualdade na esfera econômica e social. 

Além disso, em países de distribuição desigual dos recursos econômicos e políticos, a visão 

liberal restrita de que o indivíduo é o melhor defensor dos seus interesses subjetivos parece 

possuir diversas limitações, já que ―uns são mais iguais do que outros‖ fazendo que os mais 

incluídos possuam mais recursos para fazer representar os seus interesses.  

Esse contexto nos obriga a pensar uma representação de interesses objetivos 

complementarmente aos interesses subjetivos, como forma de suprir o déficit de representação 

realmente existente. Os limites de uma representação por advocacy de interesses não 

manifestadamente autorizados não podem ser argumento para evitar uma ampliação da 

representação não eleitoral. Isso porque, em contextos de desigualdades aos recursos econômicos 

e políticos, a visão meramente formalista de representação liberal autorizativa (onde os 

indivíduos, e apenas eles, devem expressar suas preferências explicitamente) acaba gerando, na 

prática, uma sub-representação dos interesses das minorias. 

Vemos que segundo a separação em dois momentos de uma democracia, existe o 

momento (com suas regras e instituições) eleitoral seguido de um momento onde os eleitos 

decidem. Nosso objetivo é pensar como o desenho institucional da democracia, e principalmente 

as instituições de representação política, conduzem à maior ou menor representatividade, 

pressuposto necessário para a mudança social. Nesse sentido, num primeiro momento (eleitoral) 

regras proporcionalistas favoreceriam maior representatividade. Porém, para o objetivo específico 

das mudanças sociais, o segundo momento exigiria regras majoritaristas.  
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A representatividade democrática deve ser entendida no conjunto desses dois momentos 

como demonstrou Powell (2005). Mas queremos chamar a atenção que, para o objetivo específico 

da mudança social, o segundo momento específico de tomada de decisões deve incluir regras 

concentradoras de autoridade (majoritaristas), o que vai à contramão da proposta de reforma 

política indicada por Anastasia e Nunes (2006). 

Em relação ao primeiro momento (eleitoral), as regras proporcionalistas facilitariam a 

inclusão de minorias. É preciso ter cuidado com mecanismos de representação majoritaristas, que 

podem acabar excluindo os interesses políticos das classes subalternas. Isso porque o 

majoritarismo na esfera da representação política sub-representa algumas maiorias numéricas (os 

excluídos sociais são uma maioria populacional tida como minoria porque é sub-representada 

politicamente) e pode favorecer uma mudança que seja mais prejudicial para os excluídos.  

Em outras palavras, ampliar um modelo majoritarista de representação (primeiro 

momento) em detrimento de um proporcionalista pode ter como intenção favorecer o processo 

decisório (segundo momento) visando beneficiar populações excluídas. Porém, tais populações, 

por serem excluídas socialmente, são também excluídas politicamente, o que faz com que, apesar 

de serem maiorias numéricas, constituam-se como minorias políticas. Assim, ao optar-se por um 

sistema de representação majoritário que limite a inclusão de minorias, pode-se acabar gerando 

uma maior sub-representação dos interesses desses excluídos. e assim, gerar mudanças sociais 

que prejudiquem ainda mais essas populações. 

Com isso vemos que tanto o viés majoritarista quanto o proporcionalista de representação 

política possuem limites evidentes por continuarem presos nas instituições tradicionais de 

representação política, o que os impede de unir os valores da inclusão e da capacidade de 

mudanças, que seria o ideal. As novas instituições passíveis de serem criadas a partir da reflexão 

sobre o papel representativo da sociedade civil (ideia teórica de representação como advocacy) 

poderiam auxiliar nesse processo, na medida em que a sociedade civil pode complementar a 

representação de minorias pautando temas de interesses dessas minorias excluídas. O papel de 

representação da sociedade civil fica sendo o de trazer para a agenda política da representação 

temas de interesses de minorias que acabam ficando marginalizadas a depender das estruturas 

limitadas de representação do viés majoritário e consensualista. 



96 

 

O ponto de partida seria uma combinação entre regras de formação das instâncias 

decisórias proporcionalistas e regras de decisão (políticas públicas, etc) majoritaristas, além da 

complementariedade criada com novas instituições de representação política criadas a partir da 

sociedade civil. O arcabouço geral do desenho institucional brasileiro já mistura instituições 

proporcionalistas e majoritaristas, mas poderia ser aprimorado visando uma maior congruência 

(proporcional para as regras eleitorais e majoritaristas para as regras decisórias) entre as 

instituições pertencentes a esses dois grandes conjuntos de regras e as novas instituições criadas 

para a participação e representação da sociedade civil. No âmbito de uma reforma política, além 

de se pensar novas instituições de representação no âmbito da sociedade civil, deveria-se integrar 

melhor as instituições já criadas (conselhos e conferências) que já cumprem um papel 

representativo nos dias atuais. 

Para concluir, percebemos que os desenhos institucionais majoritaristas aproximam-se de 

uma simples regra da maioria, ao passo que os proporcionalistas assemelham-se a uma super-

regra da maioria. A visão de representação política dos primeiros a entende como uma relação de 

accountability entre principal (eleitor) e agente (eleito) e tenta fazer com que sua representação 

busque alcançar uma maioria simples para garantir a decisividade necessária. A visão de 

representação da segunda busca efetivar uma similitude entre o corpo de representantes e 

representados, valorizando uma supermaioria como critério legitimador da decisão.  

A depender do modelo institucional adotado, pode-se ter arcabouço institucional que 

amplia ou diminua a representatividade que, por sua vez, é necessária para instaurar processos de 

mudança social. A representatividade democrática – que é uma das condições para mudança 

social – deve ser pensada no conjunto dos dois grandes momentos de uma democracia: o 

momento eleitoral e decisório. As condições para a mudança social, no nível institucional, devem 

ser pensadas levando em conta regras diferentes para esses momentos diferentes, porém a  

representatividade deve ser entendida como um ideal integrado a esses dois momentos no 

conjunto. O papel da representação não eleitoral, nesse contexto, é complementar a 

representatividade das instituições eleitorais fazendo com que haja maior representatividade no 

conjunto do processo democrático, que é formado por ambos os momentos.  

Neste capítulo, vimos que o tipo de desenho institucional é vital para entendermos a 

qualidade de uma democracia. Assim, pensar a reforma de uma democracia requer pensar suas 



97 

 

instituições. Porém, as instituições de representação colocadas como tradicionais muitas vezes 

não solucionam o déficit de representatividade das democracias porque estão presas em bases 

teóricas limitadas. No amplo quadro tipológico entre democracias majoritárias e consensuais, 

percebemos que as primeiras se ligam a  uma dimensão de representação formalista-autorizativa e 

com a valorização da regra da maioria como um critério suficiente de legitimidade democrática. 

Já as segundas vinculam-se com o ideário descritivo de representação e valorizam instituições 

supermajoritárias como forma de inclusão ampla da população no processo decisório, o que se 

constitui como meio indispensável para o alcance da legitimidade política. 

Ambas as visões de representação política, apesar de serem distintas, possuem como 

ponto em comum o fato de focarem suas análises institucionais nas instituições tradicionais de 

representação política, especialmente o sistema eleitoral e partidário. Por sua vez isso se dá 

porque se limitam em apenas duas das visões de representação política sistematizada por Pitkin 

(visão formalista e descritiva). Acreditamos que o resgate de outra dimensão teórica da 

representação (representation as acting for, ou seja, representação como advocacy) pode embasar 

o desenho de novas institucionalidades de representação política, além de iniciar o processo de 

resgate da legitimidade das práticas de representação já existentes na sociedade civil que, por não 

serem institucionalizadas no modelo tradicional, não são consideradas como legítimas. Esse novo 

modo de representação através da sociedade civil não visa substituir as instituições tradicionais 

de representação, mas apenas complementar esta nos pontos em que a visão majoritária e a 

proporcionalista mostram-se limitadas para suprir o déficit de representatividade existente. 
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CAPÍTULO III - A SOCIEDADE CIVIL PODE CONSTITUIR-SE 

COMO UM ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA? 

 

1. A sociedade civil pode constituir-se como um espaço de representação política? 

Um dos principais paradoxos do sistema representativo democrático é o fato de que, 

mesmo após a instituição do sufrágio universal, mudanças econômicas, políticas e 

redistributivas
73

 bruscas não se verificaram como o esperado. 

Em países marcados por profundas assimetrias materiais como o Brasil, onde a maioria da 

população é formada por excluídos, é intrigante como a instituição de um mecanismo 

revolucionário (o sufrágio universal) não gerou mudanças sociais de mesma envergadura. Algo 

aconteceu entre a instituição do sufrágio universal e as mudanças sociais bruscas que acabaram 

não acontecendo, convivendo concomitantemente uma ―igualdade formal do voto‖ e uma 

―desigualdade material profunda‖. A literatura (ACEMOGLU, 2000; LIZZERI, 2004) sobre este 

dilema é extensa, mas aqui nos interessa apenas ressaltar que existem paradoxos e limites no voto 

como instrumento de efetivação da representatividade política. Ou seja, mesmo o sufrágio 

universal não garantiu a representatividade de eleitos em relação a eleitores, o que tornou mais 

difícil a implementação de decisões coerente com as ―reais‖ intenções dos representados. 

Esse paradoxo da democracia nos remete ao problema dos limites
74

 do voto e das eleições 

para efetivar a representatividade, entendida como a conexão entre o interesse do representado e a 

ação do representante. Este é um dos principais dilemas da representação política ligados à ideia 

de um déficit de representatividade ou responsividade. Percebemos que o ideal de 

representatividade está presente nas mais variadas concepções teóricas acerca da representação 

política. 

A representação política pressupõe uma dualidade constitutiva entre representação e 

representatividade, com uma tensão constante entre o representado e o representante. Existe um 

                                                             
73 Przeworski argumentando que igualdade na arena política não levará à igualdade econômica dirá que o índice 

Gini, para países com pelo menos dez anos de regime democrático variou de 25.91(Espanha) a 59.60(Brasil) 

(Deninger e Squire apud Przeworski, 1999, p.40). O índice de desigualdade de renda no Brasil encontra-se dentre os 

mais elevados do mundo. 
74 Para este tópico vide Manin, Przeworski e Stokes (1999) e Arato (2002). 
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núcleo normativo mínimo (o ideal de representatividade) presente nas mais variadas concepções 

teóricas acerca da representação política. Ou seja, existe um amplo acordo de que o 

representante deve trabalhar em benefício do representado. A coincidência entre o 

comportamento dos representantes eleitos e as preferências dos seus eleitores será o critério 

indicador da qualidade da representação. 

Assim, a discussão sobre a representatividade (discussão normativa) de um sistema 

político é parte central da discussão sobre o sistema político representativo (discussão 

institucionalista), pois diferentes desenhos institucionais geram diferentes características 

democráticas que podem ser entendidas em uma dimensão normativa por serem indicadores de 

qualidade democrática. Como vimos, a literatura sobre os pressupostos institucionais das 

características de uma democracia divide-se em duas grandes linhas, a saber, os modelos de 

democracia majoritárias ou proporcionais (Lijphart, 1984 e 2003; Powell, 2002, p. 20-43). 

No campo da representação política, há uma relação entre diferentes desenhos 

institucionais que concentram ou dispersam a autoridade e as diferentes bases teóricas que 

sustentam a concepção de representação política de modelos majoritários ou proporcionalistas.  

Ou seja, as instituições de representação política de cada um desses modelos de democracia, 

ancoram-se em visões teóricas de representação, fazendo com que a teoria distinta de 

representação seja o pressuposto sobre o qual são construídas as diferentes instituições de 

representação política. A dimensão da accountability presente na visão formalista de 

representação ganhará maior centralidade em sistemas majoritários (concentradores de 

autoridade). Já em sistemas proporcionalistas (dispersores de autoridade), por acreditarem que o 

governo deve ser responsivo ao maior número de pessoas possíveis
75

, a ideia de representação 

pictórica e descritiva
76

, ou seja, representação como uma miniatura da ―sociedade real‖, 

encontrará um campo mais fértil para desenvolver-se. Na representação proporcional, o critério 

de qualidade da representação é a capacidade desta de ser fiel à heterogeneidade da sociedade, ou 

                                                             
75 Diferente dos sistemas majoritários, em sistemas proporcionalistas (consensuais) o pré-requisito da maioria é uma 

condição necessária, mas não suficiente. Apenas uma condição mínima do processo democrático (Lijphart, 2003, 

p.18). Cria-se, na prática, uma exigência de legitimidade maior do que a maioria simples, fazendo com que 

mecanismos ―supermajoritários‖estejam presentes em desenhos institucionais proporcionalistas. 
76 Como denominado por Pitkin (1967). 
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seja, seu grau de similitude e inclusividade (maior congruência representacional)
77

, ao passo que 

o controle sobre o representante será a preocupação central da visão formalista.  

Em ambas as visões (majoritárias e proporcionalistas) o princípio normativo da 

representatividade
78

 está presente. Porém, enquanto a representação majoritária é julgada pelo 

critério da responsabilização e accountability, a consensualista é avaliada pela similitude entre o 

corpo de representantes e o de representados
79

. E apesar de ambas visões estruturarem-se em 

cima de pressupostos teóricos diferentes, os dois modelos limitam suas instituições de 

representação política no âmbito do que chamamos de ―modelo tradicional de representação 

política‖ (Lavalle), especialmente o debate sobre sistema eleitoral (mecanismo viabilizador da 

representação) e os partidos políticos (detentores do monopólio da representação). Ou seja, 

partem de modelos teóricos diferentes, mas embasam soluções institucionais que, embora 

diferentes, situam-se dentro do mesmo quadro de ―instituições tradicionais de representação‖.  

Nosso primeiro capítulo buscou evidenciar que a dimensão da representatividade estava 

presente em diferentes visões de representação política. O segundo capítulo buscou demonstrar 

que diferentes tipos de modelos institucionais de democracia baseiam-se, no que tange às suas 

instituições representativas, em diferentes concepções de representação. Porém, a reflexão sobre 

modelos institucionais de representação acabou reduzindo esta a uma dimensão eleitoral-

partidária, deixando de lado todo o amplo leque teórico possível de ser resgatado da leitura 

cuidadosa do conceito de representação política. Assim, o terceiro capítulo buscará evidenciar 

que o debate sobre modelos institucionais do segundo capítulo resgatou apenas parte possível do 

conceito de representação política do primeiro capítulo, reduzindo-o à ideia de representação 

como accountability (majoritaristas) ou representação descritiva (consensualistas). São em cima 

de tais bases teóricas que foram criadas as instituições de representação política e as reformas 

                                                             
77 Para Melo(19999), existe um pressuposto normativo implícito na literatura, que privilegia o viés majoritário. Para 

ele, a ideia de accountability (como responsabilização), também pode ser avaliada indiretamente em termos de 

congruência representacional e grau de desvio do eleitor mediano, o que seria mais bem expresso a partir de sistemas 

proporcionalistas. 

78 Entendida como a conexão entre interesse do eleitor e a ação do representado. 

79 Melo destacará a diferença entre os critérios dessas duas perspectivas pra o julgamento de qualidade da 

democracia: ―quero chamar a atenção para a inconsistência de se utilizar parâmetros majoritários - sobretudo o 

conceito de responsabilização - para a avaliação da qualidade da democracia em modelos proporcionalistas, pois eles 

buscam basicamente maximizar valores normativos distintos. O Conceito normativo central do proporcionalismo é a 

participação ampliada na atividade governativa‖ (Melo, 2007, p.24). 
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destas como, por exemplo, as reformas do sistema eleitoral e a implementação da política de 

cotas, para o primeiro e o segundo caso, respectivamente. 

Porém, uma terceira visão de representação sistematizada por Pitkin foi deixada de lado, 

que é a ideia de representação como advocacy
80

. Esta visão teórica de representação, que 

corresponde à ideia de ―agir no lugar de outro‖, é a base teórica que pode ser a estrutura sobre a 

qual devem ser pensadas as instituições de representação no âmbito da sociedade civil. Com isso, 

resgata-se outra visão teórica de representação como base para futuros desenhos institucionais 

que visem reformar a representação fora das instituições consolidadas (partidos políticos, por 

exemplo) da representação política.  

A literatura sobre a representação através da sociedade civil é recente e surge após a 

literatura sobre a crise de representatividade das democracias, crise da representação política e a 

própria crise dos partidos
81

. Com isso, o objetivo aqui é resgatar essa literatura recente 

identificando no pressuposto teórico da representação como advocacy a base teórica mais fértil 

para estruturar reformas institucionais que visem incluir a sociedade civil como ator e espaço 

legítimo de representação. 

 

2. O conceito de advocacy 

Advocacy é um termo amplo mais vinculado à democracia norte-americana e sem uma 

definição exata em português. Segundo o dicionário inglês/português Michaelis, a tradução de 

advocacy para o português seria: ―1 advocacia, advocatura. 2 proteção, defesa, amparo. in 

advocacy of em defesa de‖ (MICHAELIS, 2006). Porém, a palavra ―advocacia‖, em português 

sugere mais a atuação na área jurídica. Para Avner (2002), advocacy envolve identificar, adotar e 

promover uma causa. É um esforço para moldar a percepção pública ou conseguir alguma 

mudança através de lei ou não. Ou seja, pode ser entendido como uma forma de controle social 

sobre as ações dos políticos e governos. 

                                                             
80 Apesar de Pitkin (1967) não usar explicitamente a palavra advocacy, ela trabalha com essa noção no capitulo 06 

(Representation as ― acting for‖ The Analogies). Já Avritzer(2007), apesar de não reduzir toda a representação de 

sociedade civil neste conceito, incluirá a ideia de advocacy no tipo de representação feita por membros e entidades 

da sociedade civil.  
81 ―tomados em bloco, esses três conjuntos de evidências dão peso razoável à ideia de que as democracias eleitorais 

vivem uma crise de representação‖ (Miguel, p.126) 
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O racional oferecido por muitos indivíduos que realizam advocacy é que eles 
representam os interesses coletivos do público em geral, em oposição aos 

interesses econômicos específicos de alguns segmentos da sociedade. Sendo 

assim, o advocacy realizado pelas organizações do terceiro setor está 
comprometido com o interesse público. Desta forma, este tipo de advocacy é 

uma forma de contraposição aos interesses econômicos privados de outros 

grupos (JENKINS apud Brelaz, 1987, p. 301). 

 

 

Outra definição é dada pela Ágere, organização que especializada em ―Cooperação em 

Advocacy‖, especialmente no âmbito dos direitos humanos. Para ela  

 

 

Ações de advocacy têm como objetivo auxiliar a formulação e execução de 

políticas públicas em prol de uma causa, por meio de acompanhamento de 
proposições no Congresso, buscando influenciá-las positivamente; mobilização 

da sociedade civil; participação e atuação em eventos relacionados a questões 

sociais e ambientais; entre outros. (ÁGERE, 2007). 

 

 

A noção de advocacy e ―advocacy popular‖ podem também trazer novos elementos para 

esta reflexão no Brasil, posto que aqueles que efetuam ações de advocacy julgam-se como porta-

vozes que vocalizam um conjunto de demandas sociais de segmentos excluídos da sociedade. 

Sobre o conceito de advocacy popular nos dirá John Samuel que: 

 

Advocacy significa amplificar a voz, mas a questão fundamental com que os 

ativistas se defrontam é ―a voz de quem, e para que propósito?‖. No mundo 

inteiro, grandes números de pessoas são marginalizadas, sendo inaudíveis nos 
corredores do poder. O advocacy pode funcionar para amplificar suas vozes. 

Entretanto, esse aspecto do advocacy é pouco compreendido ou colocado em 

prática. Mais freqüentemente, o advocacy é percebido como um processo 

sistemático de influenciar as políticas públicas. Contudo, ainda que a mudança 
política seja necessária, ela não é suficiente para transformar as estruturas, 

atitudes e valores que estão na raiz da iniqüidade e injustiça sociais. Em vez 

disso, faz-se mister uma abordagem mais centrada no povo, focando a 
transformação social (Samuel, 2002). 
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Existe uma intensa literatura sobre a atuação de advocacy por parte de organizações da 

sociedade civil no âmbito doméstico e internacional.  Tais organizações atuam influenciando 

governos para o interesse de populações que não teriam seus interesses ouvidos caso não existisse 

esse tipo de organização. Deduz-se, então, que essas organizações apóiam-se numa visão 

presumida de legitimidade, pois presumem que estejam atuando de acordo com os melhores 

interesses dessas populações excluídas. O‘Neill define as organizações da sociedade civil que 

implementam ações de advocacy como aquelas 

 
Envolvidas principalmente com lobby ou com a disseminação de informações 
focadas em objetivos sociais amplos ou bens coletivos e não em resultados que 

irão beneficiar apenas seus próprios membros. Mesmo quando as organizações 

de advocacy representam um grupo em particular – como mulheres, minorias, 
pessoas portadoras de necessidades especiais, vítimas de motoristas alcoolizados 

e vítimas potenciais de ataques com armas - pressupõe-se que as ações que 

beneficiam estas pessoas irão beneficiar toda a sociedade. (O‘NEILL 47, 1989 
apud BRELAZ) 

 

No Brasil, existe um conjunto de organizações da sociedade civil que trabalham com a 

ideia de advocacy como a Ágere, CFEMEA (Centro Feminista de Estudos e Assessorias), INESC 

(Instituto de Estudos Socioeconômicos), dentre outros. Porém, de modo geral as referências sobre 

a participação da sociedade civil vinculam-na mais com as temáticas da democracia participativa 

e a participação em conferências e conselhos, do que com seu papel de representação política. 
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3. “Modelo político tradicional” e reconfigurações da representação política 

A reconfiguração
82

 e alargamento da representação política tornaram-se temática 

emergente no debate da teoria democrática. Segundo Lavalle, Houtzager e Castello (2006) e 

Araújo (2006), alguns dos motivos desta reordenação da reflexão sobre representação são:  

a) A crise do Estado do bem-estar e consequente erosão dos pressupostos distributivistas que 

acompanharam a construção da democracia de massas. 

b) As fortes transformações do mercado de trabalho (informalização, precarização, etc) que 

minaram as clivagens estruturais que haviam possibilitado a estruturação do sindicalismo e os 

partidos de massa (como representação funcional de interesses). 

c) A crise dos partidos políticos (e das funções por eles desempenhados) que desempenham cada 

vez menos funções de ―ordenação estável das preferências do eleitorado‖ e perdem 

progressivamente sua função de intermediação entre políticos e eleitores. Esta função passa a ser 

também ocupada pela mídia e também por um conjunto de novos atores societários dentro do 

espaço da sociedade civil. 

d) A abertura em diversos países, por parte do poder Executivo, à participação de atores sociais 

investidos juridicamente como representantes de determinados segmentos da população no 

desenho, implementação e avaliação de políticas públicas
83

(conselhos brasileiros que surgiram 

com a constituição de 1988, por exemplo). 

Nesse contexto, a crise dos partidos políticos representa a crise das funções por eles 

desempenhadas, como a ―ordenação estável das preferências do eleitorado‖ (Lavalle, Houtzager e 

Castello e Araújo, 2006), e a intermediação entre políticos e eleitores (Bobbio, 2000).  

                                                             
82 Saward analisando algumas contribuições (Eckersley, Dobson, Goodin, Held e Thompson, Philips, Young , 

Mansbridge) no que se refere às ampliações e à reconfiguração da teoria da representação, dirá que ―Together, such 

efforts challenge aspects of notions such as election, individualism, fixed constituencies and human constituencies at 

the heart of the theory of representation‖(Saward, 2006, p.298). 
83 No Brasil, a partir da constituição de 1988, surgiram inúmeros conselhos-Conselho da Criança e 

Adolescente(CONANDA), Conselho de Assistência Social(CNAS), Conselho Nacional de Saúde, dentre inúmeros 

outros- com o objetivo de monitorar o Executivo no desenho, implementação e avaliação das políticas de suas áreas. 
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Novos atores, por sinal, começam a ocupar o espaço de intermediação entre 

representantes e representados, como a mídia
84

 (Miguel, 2003) e um conjunto de novos atores 

societários dedicados ao monitoramento de temas específicos (Arato, 2002; Peruzzoti e 

Smulovitz, 2006; Chalmers e Pister , 1997) identificados dentro do espaço da sociedade civil.  

Percebe-se semelhanças entre o processo contemporâneo de reconfiguração da 

representação (a partir da mídia e da sociedade civil) e o processo surgido no início do século 

XX, de alargamento das instituições da representação política a partir do surgimento dos partidos 

de massa. Manin (1997) identificará semelhanças entre mudanças contemporâneas na ideia de 

representação e a fase de mudanças que compreendeu a transição do modelo parlamentar liberal 

de representação e a consolidação dos partidos como institutos de mediação entre representados e 

representantes.  

Existem, então, contemporaneamente, modificações ocorridas nos espaços ―tradicionais‖ 

da representação política a partir de processos de diversificação do lócus da representação e da 

pluralização dos atores, que acabam multiplicando práticas inéditas de representação política no 

campo da sociedade civil. Estas mudanças passam a alargar e reconfigurar o que aqui 

denominamos ―modelo tradicional de representação política‖. 

Esse modelo tradicional de representação política consolidado nos séculos XVIII, XIX e 

XX que organiza as democracias contemporâneas consolidou, segundo Lavalle, Houtzager e 

Castello (2006): 

i) o legislativo como o lócus por excelência da representação política; 

ii) os políticos eleitos, os eleitores e, posteriormente, os partidos políticos como atores 

principais do processo de representação; 

iii) as eleições e o voto como mecanismo de mediação entre representantes e 

representados. 

                                                             
84 ―Entender os meios de comunicação como uma esfera de representação política é entendê-los como espaço 

privilegiado de disseminação das diferentes perspectivas e projetos dos grupos em conflito na sociedade‖(Miguel, 

2003, p. 133) 
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Neste modelo, as eleições e o voto adquiriram centralidade explicativa nos trabalhos da 

Ciência Política contemporânea que buscavam refletir sobre os mecanismos de conexão entre 

representantes e representados.  

Porém, uma nova reconfiguração da representação política ultrapassa, na sociedade atual, 

os limites do voto, das eleições e dos partidos como espaço de representação. O papel ativo que a 

sociedade civil cumpre como ator e espaço de representação evidencia que a representação 

transbordou os limites institucionais tradicionais dos sistemas eleitorais e partidários. Dessa 

forma, é importante compreender as possibilidades e limites existentes com esse novo ator - a 

sociedade civil - para a representação política. Os defensores dela acreditarão que ela pode ser 

um dos remédios para a crise de representação vivida pelos partidos políticos atuais. Já os críticos 

acreditarão que ela carece de um elemento central no processo de representação que é a 

legitimidade. Para estes, apesar do voto estabelecer limites claros, ele é o melhor instrumento 

institucional que conseguimos criar para estabelecer uma legitimidade da ação do representante. 

Para os críticos da sociedade civil, a literatura defensora da sociedade civil como espaço 

alternativo de representação política cometeria o erro de pressupor que a legitimidade 

representativa da sociedade civil seria um mero a priori teórico, ainda carente de um instrumento 

de comprovação. 

 

4. Limites do voto e das eleições como mecanismo de mediação entre representante e 

representado 

 

Segundo Manin, Przeworski e Stokes (1999) existem limites do mecanismo eleitoral 

como instrumento de efetivação da representatividade das instituições democráticas. Tais limites 

constituirão dilemas próprios da representação política moderna. 

Mesmo partindo de uma compreensão minimalista da democracia, estes autores irão 

reconhecer as limitações do voto e das eleições como instrumento de controle do representante 

pelo representado. O voto trará em si algumas contradições, por possuir uma pluralidade de 

funções:  
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1) É um mecanismo de sanção do representante (accountability) que têm a capacidade de 

avaliar o desempenhado passado do representante e com isso incentivar os políticos a agirem de 

acordo com os interesses de seus representados;  

2) É um mecanismo de sinalização de preferência futuras (agregação de preferências dos 

representados) das políticas disponíveis na arena política; e  

3) É um instrumento de legitimação do sistema político. 

Tal ambigüidade do voto trará importantes limites em sua capacidade de expressar 

preferências e de ser um real instrumento de sanção. O dilema é que um só voto é um instrumento 

com muitas funções. Com isso, acaba-se utilizando uma função (prospectiva-agregadora ou 

retrospectiva-punitiva) em prejuízo da outra. Além disto, existem críticas consistentes acerca da 

capacidade das eleições de efetivarem uma real conexão entre representantes e representados, 

posto que: 

 a) Como demonstrado pela extensa literatura da teoria da escolha social a partir de 

Arrow, a agregação de votos individuais pode não levar à construção de uma ―vontade geral‖ 

May (1952), e Rae (1969), Riker (1983) e McGann (2006). Ou seja, preferências individuais 

racionais podem levar a preferências e decisões coletivas irracionais. 

b) O voto é um controle fraco sobre as decisões dos políticos eleitos e quase inexistente 

frente às burocracias responsáveis pela implementação das políticas (Manin, Przeworski, Stokes 

1999). 

c) Um só voto serve para expressar a opinião do eleitor acerca de assuntos muito 

diferentes. 

As eleições, segundo Manin, Przeworski, Stokes (1999) podem ser analisadas segundo 

dois pontos de vista: i) do ponto de vista do mandato; as eleições servem para selecionar boas 

políticas (perspectiva prospectiva: agregar interesses individuais); e ii) do ponto de vista da 

prestação de contas; as eleições servem para manter o governo responsável (responsivo) pelos 

resultados de suas ações passadas (perspectiva retrospectiva do accountability vertical: punir os 

representantes que se desviarem dos interesses dos representados). 
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Dessa forma as eleições e o voto constituem mecanismos limitados para evitar uma 

ampliação da desconexão entre representantes e representados. As eleições não são um 

mecanismo suficiente (apesar de necessário) de controle sobre os políticos, mesmo se existirem 

mecanismos de punição dos políticos e governos reprovados, houver informações suficiente para 

o cidadão sobre as responsabilidades do governo, os eleitores forem bem informados sobre a 

conexão dos políticos com interesses específicos e o comportamento do político estiver sujeito a 

controles constantes por parte do eleitor. Ou seja, existem limites na capacidade do voto e das 

eleições de conduzirem a uma representatividade (conexão entre eleitos e eleitores). 

Porém, apesar das críticas em relação à insuficiência do voto e das eleições como 

mecanismo de conexão entre a ação do representante e o interesse do representado, Przeworski 

ainda reconhecerá as eleições como o instrumento mais igualitário de entrada na arena política. 

Diz ele que ―afinal, as eleições são o mecanismo mais igualitário de acesso à política. Talvez não 

sejam efetivas, mas são igualitárias‖ (Przeworski apud Lavalle, p.75). Com isso, Przeworski não 

aposta nas novas possibilidades de representação criadas no âmbito da sociedade civil e, apesar 

das críticas, concentra sua análise sobre os mecanismos institucionais tradicionais como as 

eleições e o voto. 

Urbinati (2006 a) também percebe os limites do processo eleitoral. Para ela, as eleições 

simultaneamente separam e vinculam os leitores ao governo, ajudando a criar um interregno entre 

governo e sociedade. Um dos limites claros é que as eleições não incentivam a participação 

autônoma: ―Elections make apathy, not agency, the main quality of popular sovereignity‖ 

(Urbinati, p.14), fazendo que a participação dos cidadãos entre as eleições se torne algo 

supérfluo. 

In a word, representation can encourage political participation 
insofar as its deliberative and judgmental character expands 

politics beyond the narrow limits of decision and voting. It can be 

a mechanism of democracy‘s self-creation and improvement 

(Urbinati, p,16). 

 

As eleições possuem virtudes inegáveis por permitirem um tipo de conexão entre 

representantes e representados. O dilema seria que o crescimento da dimensão eleitoral exclui 

outras formas de mediação entre essas duas pontas, passando a ilusão de que as eleições são a 
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única forma de processar essa relação. Para Avritzer, aos poucos as eleições foram se tornando o 

único instrumento de representação, adquirindo status monopolista no interior de um determinado 

território, o que excluiu outros modos também legítimos de escolha como, por exemplo, o 

sorteio. 

Vale ressaltar que, para Manin (1997), a concepção de governo representativo nem 

sempre esteve junta com a ideia de democracia. Mais do que isso, muitas vezes estavam 

colocadas em lados opostos: ―In the late eighteenth century, then, a government organized along 

representative lines was seen as differing radically from democracy, whereas today it passes for a 

form thereof‖ (Manin, p. 04). A ideia de representação política traz subjacente a ela uma 

perspectiva aristocrática porque está embasada em uma concepção meritocrática. Ganham as 

eleições os melhores e isso seria contraposto à ideia subjacente ao ideal democrático antigo de 

que democracia seria uma espécie de governo ampliado, governo ―do povo‖. Dentro desse 

contexto, alguns autores como Miguel (2005) resgatarão os sorteios
85

 como regra de definição 

dos representantes políticos.  

 

5. Limites da teoria de representação dos modelos majoritários e proporcionalistas 

A partir do capítulo dois. vimos que o modelo de democracia majoritarista reduz a 

representação política a uma dimensão de controle eleitoral entre eleitor e eleito. Sob o foco desta 

dissertação, a maneira como a literatura majoritarista entende a dimensão da representação 

política é inadequada porque ela reduz a dimensão da representação a um viés formalista de 

accountability - responsabilização. O pressuposto teórico desta visão é de que, sendo um dos 

principais dilemas da representação política a existência de um déficit de accountability 

vertical
86

, ao se resolver este déficit resolve-se o problema da representatividade, e assim, abre-se 

caminho para as mudanças sociais esperadas. Ou seja, para eles, o déficit de representatividade é 

consequência de um déficit de accountability.  

                                                             
85 ―A forma mais radical de transformação dos mecanismos representativos, que tem sido explorada por diferentes 

vias por teóricos políticos, é a introdução de mecanismos aleatórios para o preenchimento de cargos públicos, 

recuperando um procedimento próprio da democracia clássica‖ (Miguel, 2005, p.33) 
86 Shugart, Moreno e Crisp (2000) identificam o déficit de accountability vertical como um dos principais problemas 

das democracias latino-americanas. 
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Já a literatura proporcionalista, analisa o dilema do déficit de representatividade a partir 

de seu critério de congruência representacional, o que está embasado na ideia de uma 

representação descritiva como elaborado por Pitkin. Para eles, uma ampliação da dimensão da 

congruência representacional e as inovações institucionais a ela ligados (como o debate sobre 

ação afirmativa e cotas
87

, por exemplo) garantiriam uma redução deste déficit de 

representatividade existente. Aqui, o déficit de representatividade seria conseqüência de um 

corpo de representantes incongruentes com o corpo da população. 

 O limite, a nosso ver, de ambas as abordagens é que abordam o problema do déficit de 

representatividade a partir do prisma das instituições tradicionais de representação política como, 

por exemplo, os sistemas eleitorais e sistemas partidários
88

. Tanto o viés majoritário como o 

proporcionalista possuem como foco de suas categorias centrais (a accountability para os 

majoritaristas e a congruência representacional para os proporcionalistas) as instituições 

representativas tradicionais. 

Vemos, então, que existe um forte consenso na literatura acerca das instituições de 

representação política. Especialmente o parlamento como espaço de representação política, os 

partidos como intermediadores da relação representado-representante e as eleições e voto como 

os mecanismos de intermediação entre políticos e eleitores. Partindo dessa base comum, o debate 

sobre diferentes desenhos institucionais concentra-se em temas específicos, tais como sistemas 

eleitorais e sistemas partidários. 

O que queremos salientar é que, em ambas as perspectivas (majoritaristas e 

proporcionalistas), os problemas do déficit de representatividade e suas possíveis soluções
89

, 

continuam presos às instituições tradicionais de representação política, especificamente, os 

mecanismos do voto e das eleições. Argumenta-se aqui que ambos os pressupostos teóricos são 

limitados para embasar soluções institucionais
90

 que visem diminuir o déficit de 

                                                             
87 Para um balanço da literatura (A. Phillips, A. R. Amar, E. Callenbach, I. M.Young, J. Burnheim, C. Pateman, B. 

Goodwin, dentre outros) que trata de mecanismos alternativos de representação, entre eles cotas e sorteio, vide 

MIGUEL (2005). 
88 Vide IDEA Handbook, Lijphart (2003, p.83-111 e 167-194), Avritzer e Anastasia (2006, p.128-132) e Sartori 

(1962). 
89 Menor déficit de accountability (majoritaristas) ou menor incongruência representacional (proporcionalistas) 
90 Uma solução institucional para reduzir o déficit de accountability é citada, por exemplo, em Przeworski, Manin e 

Stokes(1999) como a criação de agências de accountability que proveriam informações independentes aos cidadãos. 
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representatividade. Os limites da representação eleitoral foram analisados por um conjunto de 

autores, como por exemplo, Miguel (2003) 

A crise da representação não se resolve nas esferas nas esferas representativas 
em sentido estrito. Muitas vezes, o problema é abordado dessa forma limitada e 

as soluções propostas passam por reforma no sistema eleitoral, com a introdução 

do voto majoritário ou da representação proporcional, conforme o caso; pela 
introdução de mecanismos inovadores para a seleção de representantes, como 

quotas para grupos politicamente dominados, pela geração de fóruns de cidadãos 

escolhidos de maneira aleatória (―representativos‖ no sentido descritivo), que 
interagiriam com as instituições tradicionais e garantiriam sua maior 

proximidade com as pessoas comuns. São ideias interessantes, dignas de 

discussão e, alguma delas, até mesmo necessárias para o aperfeiçoamento da 

representação política. Mas são insuficientes (Miguel, 2003). 

 

A diferença que tentamos abordar nesta dissertação refere-se às possibilidades teóricas 

de se embasar uma reforma das instituições que questione este forte consenso estabelecido 

acerca das instituições tradicionais de representação política. Em nossa perspectiva, a principal 

possibilidade teórica que está por detrás da literatura que tenta compreender o papel crescente da 

sociedade civil na esfera da representação política é o resgate da dimensão de representação 

como advocacy, já prevista inclusive por Pitkin com outra nomenclatura. 

Por isso, o intuito de explicitar o vínculo entre concepção teórica de representação e 

modelo institucional de representação a ela ligada é mostrar que a busca de uma solução para a 

crise de representatividade encontrada nas democracias contemporâneas não pode ficar dentro 

desse quadro de referência restrito. A solução, a nosso ver, é ampliar o quadro de referências 

teórico e institucional, no qual se pensa a reforma das instituições representativas. Mas ampliar 

para onde? No âmbito teórico, ampliar para a inclusão do conceito de representação como 

advocacy, ou seja, o conceito de ―representation as acting for‖ de Pitkin. No âmbito institucional, 

a ampliação visa melhor compreender os espaços de participação da sociedade civil como 

espaços legítimos de representação, além do redesenho das instituições de representação para 

acolher a especificidade da atuação da sociedade civil. 

                                                                                                                                                                                                     
Já sob o viés da congruência representacional. a criação de políticas de ação afirmativa, como as cotas(Miguel, 2005) 

constitui um dos principais exemplos. 
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No Brasil vemos que a sociedade civil participa em diversos espaços deliberativos que são 

majoritariamente compreendidos como espaços de participação. Um exemplo disso são os 

conselhos e as conferências. A expansão da participação política (Avritzer, 2002; Clovis 2008) 

manifestada na sociedade civil em países como o Brasil, e as reformas institucionais criadas para 

incentivar e recepcionar esse incremento de participação foram majoritariamente pensadas sob o 

prisma da participação política. Porém, a ampliação desta participação, começa a expandir as 

possibilidades teóricas de se pensar a representação política. (Lavalle, 2006; Abers 2007; 

Avritzer 2007, Luchmann 2007). 

Ao trazer para a luz da reflexão novos conceitos teóricos e redefinir a forma como 

pensamos os desenhos institucionais já estabelecidos (não como espaços exclusivos de 

participação, mas também como espaços de representação), queremos redesenhar as 

possibilidades teóricas existentes em se abordar o dilema do déficit de representatividade a partir 

da criação de novas institucionalidades para a representação política.  

 

6. Representação política na sociedade civil 

Vimos que, ao se partir dos limites constatados do voto e das eleições para efetivar o ideal 

normativo da representatividade, identificávamos tais limites no fato de que tais instituições 

vinculavam-se a um restrito quadro teórico sobre o conceito de representação política. Nesse 

sentido, buscamos ampliar o escopo teórico da ideia de representação para incluir a ideia de 

representação como advocacy como meio fértil para se desenhar novas instituições de 

representação que possam incluir a sociedade civil como ator legítimo de representação política. 

Acreditamos que a ampliação teórica do conceito de representação é a base teórica 

necessária sobre a qual devem ser pensadas novas instituições de representação através da 

sociedade civil, além de propiciar um novo arcabouço teórico para melhor compreender os 

dilemas de legitimidade das instituições participativas (Souza, 2008) já existentes (conselhos e 

conferências) onde a sociedade civil também cumpre um papel representativo. O objetivo dessa 

ampliação teórica e institucional é apontar caminhos complementares para a superação do déficit 

de representatividade das instituições representativas tradicionais. 
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Já identificamos que o ideal de representatividade está presente tanto na literatura dos 

desenhos institucionais ―majoritaristas‖ quanto ―proporcionalistas‖. Além disso, vemos que os 

limites teóricos de tais visões residem no fato de ancorarem-se no pressuposto da accountability 

(representação formalista) e congruência representacional (representação descritiva), posto que 

são visões limitadas de representação política. Já os limites institucionais de tais visões são que 

ambas estão presas no âmbito das instituições representativas tradicionais, como a dimensão 

eleitoral e partidária. Assim, existem limites teóricos que, por sua vez, embasam soluções 

institucionais limitadas que fracassam na busca de se concretizar instituições garantidoras 

de representatividade. 

A solução para se enfrentar esse paradoxo a nosso ver é mudar o foco teórico no qual se 

tentam estruturar as reformas institucionais que visam ampliar a dimensão da representatividade. 

É desejável uma ampliação da visão teórica de representação para além da visão formalista e 

descritiva, incluindo, neste sentido, a visão de representação como advocacy. Essa ampliação 

teórica melhor subsidiará as tentativas de reforma institucional da representação com o objetivo 

de incluir a sociedade civil como ator relevante de representação. Ou seja, ao ampliar-se a visão 

teórica de representação, haverá uma teoria mais condizente com o intuito de reformar as 

instituições de representação para além das instituições tradicionais (sistema eleitoral e 

partidário). Uma ampliação teórica permite uma ampliação institucional que consiga incluir 

novas experiências representativas já existentes no seio da sociedade civil. 

 Existe uma crescente literatura sobre a reconfiguração
91

 da representação política nas 

sociedades contemporâneas, inclusive, a partir da perspectiva da sociedade civil que passou a 

cumprir o papel de uma (i) diversificação do lócus da representação, ii) de pluralização dos 

atores e iii) da diferenciação dos mecanismos de vinculação entre representado e representante. 

Essa literatura acredita em grande parte que a sociedade civil pode constituir-se como um espaço 

de mediação entre representantes e representados. 

 Para esta literatura, a reconfiguração da representação a partir da sociedade civil (ou a 

sociedade civil como espaço de representação) é uma condição que amplia e fortalece a 

                                                             
91 Há um conjunto de autores contemporâneos que analisam a representação política sob o prisma de sua 

reconfiguração.  Alguns destes autores são: Lavalle (2006a), Arato e Cohen (2000), Arato (2002), Urbinati(2006), 

Young (2006), Avritzer (2007), Dryzek (2000),  Castiglione e Warren (2005), Mansbridge (2003), Abers e Keck 

(2007), Saward (2006). 
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dimensão da representatividade política. Nesse sentido, ela é uma condição de aprofundamento 

democrático. Assim, acreditamos que o pressuposto teórico mais fértil para entender o papel 

cumprido pela sociedade civil no conjunto desta literatura é entender a ideia de representação 

política como uma ação de advocacy. 

Dessa forma, a literatura sobre a reconfiguração da representação pode iluminar soluções 

institucionais, fora do âmbito das instituições representativas tradicionais (eleições e partidos), 

que objetivam resolver o déficit de representatividade e destas. Ou seja, o pressuposto teórico que 

legitima e, com isso viabiliza, a sociedade civil como um ator e um espaço de representação 

política é a ampliação do conceito de representação para que esta seja entendida também como 

uma relação de advocacy e não apenas como uma relação de autorização (majoritaristas) ou 

similitude (proporcionalistas). 

Em outras palavras, a partir da explicitação dos limites teóricos do viés majoritário e 

proporcionalista em relação à dimensão da representação política, acreditamos que se deve buscar 

novas possibilidades teóricas que abram as portas para futuras pesquisas que busquem 

compreender como outros mecanismos institucionais, pensados a partir da ótica da sociedade 

civil, podem potencializar o ideal de representatividade na representação política.  

No nosso entender, esse conjunto de ―novas possibilidades teóricas‖ deve ser pensado a 

partir do conceito de representação política como advocacy porque ele permite que a análise se 

liberte do viés das instituições representativas tradicionais, como o debate consolidado sobre 

sistemas eleitorais e sobre partidos políticos. A evidência dos limites de categorias analíticas 

tradicionais (accountability e congruência representacional) utilizadas por duas correntes 

consolidadas de desenho institucional (majoritaristas e proporcionalistas), abrem espaço para 

novas categorias teórico-analíticas (representação como advocacy) pensadas a partir dos novos 

atores e espaços da sociedade civil e que, por sua vez, possam embasar reformas institucionais 

que criem novas instituições de representação política com o objetivo de diminuir o déficit de 

representatividade existente. 

Essa nova categoria teórica pode também ajudar a legitimar as ações representativas das 

organizações civis na nova institucionalidade participativa (conselhos e conferências) que por 

estarem embasadas em outras categorias teóricas de representação não conseguem solucionar a 
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principal crítica que recebem: de que não possuem legitimidade representativa em suas ações. A 

crítica de que a sociedade civil carece de legitimidade como ator de representação política é fruto 

de uma visão teórica de representação reduzida à dimensão formalista ou descritiva. A ampliação 

da visão de representação para uma ideia de advocacy permite o melhor desenvolvimento da 

ideia de legitimidade nesse tipo de ação representativa, já que parte de uma definição presumida 

de representação. 

Para Koslinski (2007), os atores de uma sociedade civil global ―e suas ações de advocacy 

estariam suprindo voz aos pobres que são afetados pela globalização econômica e que não teriam 

outra forma de se manifestar ou de se defender a não ser por intermédio desses atores 

transnacionais e, portanto a legitimidade da sociedade civil global é presumida. (p.29, grifo 

meu). A representação como advocacy abre a possibilidade para acolher como legítima o tipo de 

representação que se dá na esfera transnacional. Ela permite sair dos marcos nacionais e legitima 

a representação feita por entidades da sociedade civil em fóruns internacionais. 

A reflexão sobre tipos de instituições de representação política está demasiadamente 

reduzida ao mesmo arcabouço teórico e institucional, consolidado no ―modelo tradicional de 

representação política‖. Mesmo não defendendo nenhuma reconfiguração das instituições de 

representação política no sentido de inclusão da sociedade civil como espaço ou ator de 

representação, Manin, Przeworski e Stokes (1999) reconhecerão que existe muito espaço para a 

criatividade institucional. Para eles, 

 

The fact is that during the past two hundred years we have thought little about 

the institutional design of democracy. Since the great explosion of institutional 

thinking, when they were invented - and they were invented - there has been 
almost no institutional creativity. Except for the never implemented provisions 

for workers comanagement in the Weimar Constitution, the discovery of 

proportional representation in the 1860s was the last major institutional 
invention. All democracies that have sprung since the end of the eighteenth 

century, including the most recent ones, just combine in different ways, often 

piecemeal, the preexisting institutions. Hence, there is lots of room for 

institutional creativity (Manin, Przeworski e Stokes, p.51). 
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7. Balanço parcial da literatura contemporânea sobre a reconfiguração da representação 

política 

 

Diversos autores refletirão na teoria política contemporânea sobre a reconfiguração da 

representação política de forma geral e outros, mais especificamente, sobre o fenômeno da 

representação a partir da sociedade civil. 

Iris Young (2006) será um deles e examinará os dilemas de inclusão (e mais 

especificamente inclusão de minorias) enfrentados pela democracia e o papel do processo 

representativo nesta inclusão. Ela desenvolve um modelo analítico capaz de pensar a inclusão e 

representação de minorias em compatibilidade com as exigências universalistas inerentes à 

democracia moderna. Busca contornar as críticas quer acusam o essencialismo das políticas da 

diferença que são centradas na ideia de identidade. 

Sua principal contribuição neste corpo de literatura sobre a reconfiguração da 

representação é alargar a compreensão de representação quanto àquilo que é possível de ser 

representado. Ou seja, a representação política não seria apenas uma representação monolítica, 

mas deveria ser pensada como uma representação de interesses, opiniões e perspectivas. Assim, a 

autora contribui para o alargamento da compreensão liberal da democracia, porém mantendo-se 

fixa no parlamento como o lócus central da representação. Assim, ela não perceberá na sociedade 

civil um espaço cumpridor também de funções representativas. 

Nádia Urbinati (2006 a) também refletirá sobre esta temática buscando unir o debate 

sobre representação política com a teoria democrática. Sua grande questão é entender a gênese da 

representação e como esta deixa a política mais democrática. Ou seja, quer entender quais 

características da representação tornam-na, de fato, democrática. 

 Buscando diferenciar ―democracia eleitoral‖ e ―democracia direta‖ defenderá que ambas 

não são opostas, mas sim complementares. A democracia representativa, além de uma forma 

diferenciada de participação, é uma forma superior às outras formas concorrentes de participação 

política pelo fato de proporcionar um espaço de debate e deliberação. O indivíduo que participa 

eleitoralmente, ao participar escolhendo representantes proporcionará um espaço de deliberação 



117 

 

coletiva, fazendo com que a participação complemente a representação. Com isso defenderá a 

representação política, mesmo a enquadrando em uma perspectiva tradicional.  

I argue that indirectness (and representation, which is the most important form 
of indirectness) plays a key role in forging the discursive democratic character of 

politics, and aids rather than obstructs participation [...] political representation 

is far more than a system of division of labor and a state institution; it entails a 
complex political process that activates the ―sovereign people‖ well beyond the 

formal act of electoral authorization (Urbinati, p. 5). 

 

O diferencial teórico de Urbinati é o fato de haver revisado o modelo canônico de 

interpretação da ―soberania popular‖ que serve como base da reflexão sobre representação. Assim 

como para os autores modernos de representação como Sieyès
92

 e Mill, para ela, há uma ligação 

íntima entre democracia, soberania e representação. A valorização da ideia de participação está 

ancorada na separação feita entre representação de um lado e democracia e soberania do outro, o 

que gera uma análise enviesada. Ou seja, o conceito de representação não poderia ser pensado de 

forma separada da ideia de democracia e, principalmente, do conceito de soberania, devendo 

sempre estar vinculados. 

Montesquieu, the mentor liberal of liberal representative government, separated 

representation from democracy; Rousseau, the mentor of direct legislation as the 

principle of political legitimacy, separated representation from sovereignty [...] 
In both cases, democracy and sovereignty excluded representation (Urbinati, p. 

7) 

 

Em resumo, ela é uma defensora da representação política, mas critica a redução desta à 

esfera eleitoral. Para ela, uma reconfiguração da representação política com o objetivo de tornar 

esta mais democrática, deve estar ancorada em uma revisão teórica dos conceitos de 

representação e de soberania. Onde ―this revision is visible through representativity and 

advocacy, the two basic characters of democratic representation‖ (p. 11, grifo meu). A 

representação democrática seria um meio termo entre uma delegação incondicional e uma recusa 

de qualquer tipo de delegação, ou seja, entre uma democracia minimalisticamente eleitoral e uma 

                                                             
92 Para Sieyès, o povo é o titular da soberania na democracia direta e a exerce diretamente. Na democracia 

representativa o povo continua sendo o titular da soberania, porém esta é exercida através de representantes.  
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democracia que só aceita a participação direta como legítima (justamente porque está baseada em 

uma visão rousseaniana e indivisível de soberania como vontade irrepresentável). 

A preocupação de Urbinati é valorizar a representação e vincular a discussão desta com 

uma reconfiguração teórica do conceito de soberania, porque entende que ambos os conceitos 

estão vinculados. Sua análise esta dentro do escopo de uma perspectiva tradicional de 

representação, não refletindo especificamente sobre o papel da sociedade civil neste processo. 

Porém, a autora abre algumas portas para a reflexão sobre o reordenamento desta ao sublinhar os 

limites claros da visão minimalista-eleitoral: ―Despite its success, the electoralist rendering of 

representative democracy does not exhaust the meaning of representation and democracy, and  

the possibility of a different approach and different institutional solutions‖ (Urbinati, p.12). 

 Michael Saward (2006) refletirá sobre o direito (clamor) à representação, também 

propondo uma reconfiguracão da ideia de representação política. Para ele, o debate sobre 

representação deve focar mais em sua dinâmica do que em suas formas. As vantagens de se ter 

como foco de análise o ―clamor representativo‖ (representative claim) seriam: 1) facilitaria a 

ligação entre representação estética e cultural com a representação política; 2) consideraria a 

importância da performance para a representação; 3) valorizaria mais as formas de 

representação não eleitorais; e 4) evidenciaria as contingências de todas as formas de 

representação. 

 Por isso, sua nova perspectiva teórica de reconfiguração da representação busca re-

conectar a teoria da representação com os desafios do mundo real contemporâneo. Ela busca 

mover o foco de referência da teoria sobre representação: de suas formas para suas dinâmicas. 

Para ele, há um vasto debate na literatura sobre reconfiguração da representação em diversos 

sentidos. Os principais autores que para ele contribuíram na reconfiguração do conceito de 

representação são: 

a) Eckersley (2004), Dobson (1996) e Goodin 

(1996) 

Buscaram estender a noção de representação 

para incluir os interesses e direitos das 

gerações futuras e dos não-humanos através de 

noções de ‗representação virtual. Existe aqui 

uma forte preocupação com os direitos do meio 

ambiente e das gerações futuras. 
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b) Held (1995) e Thompson (1999) 

Procuraram caminhos de inclusão dos 

interesses não-nacionais dos representados, 

questionando a ideia de eleitorado (distrito 

eleitoral/―constituency‖) da teoria 

representativa. Os autores aqui ampliam a 

representação para além da territorialidade do 

Estado-nação. 

c) Phillips (1995) e Young (2000) 

Enfatizaram os clamores identitários de grupos 

para serem representados, desafiando o 

individualismo presente nas visões tradicionais 

de representação. Para elas, faz-se necessário 

uma política de presença. 

d) Mansbridge (2003) Iluminou a importância teórica da 

representação deliberativa. 

Fonte: elaboração própria a partir de Saward (2006). 

 

O conjunto dessa literatura sobre remodelagem da representação política desafia aspectos 

centrais da teoria consolidada de representação política, tais como: eleições (o mecanismo do 

voto como meio de se agregar preferências), individualismo (no mundo moderno, as partes 

passam a anteceder o todo ao contrário da visão clássica organicista), eleitorado fixo (a 

delimitação do eleitorado está limitada a um espaço territorial), eleitorado ―humano‖ (a ideia de 

representação reduz-se à dimensão da representação de indivíduos humanos, não incluindo a 

noção de representação de ―direitos do meio ambiente‖ que é central no mundo contemporâneo, 

já que a ação política dos indivíduos afeta diretamente o mundo ambiental que o circunda), dentre 

outros.  

Saward também reconhecerá os limites desta literatura sobre reconfiguração da 

representação, pois inclusive nas tentativas de ampliação da visão de representação, boa parte da 

literatura continuaria presa ao estreito foco da relação entre eleitorado e eleitos. Ou seja, mantém-

se algum tipo de relação com a ideia de representação legislativa-eleitoral, o que Lavalle chama 

de ―modelo tradicional de representação‖. 

O objeto de Saward é analisar a representação política para além do viés eleitoral entre 

representantes e eleitores. Seria também importante separar analiticamente entre a representação 

em seu nível teórico e as instituições de representação. É claro que é importante a relação entre 
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representantes e representados mediados pelas instituições tradicionais, mas ela não é tudo no 

debate sobre representação política. Seu objetivo central é mudar o foco analítico das ―formas‖ de 

representação política para as ―dinâmicas‖ da representação.  

From a slightly different angle, many of the authors mentioned remain focused 
on forms of representation, and thus on expanding or altering existing 

typologies. […] I advocate a significant shifting of our frame of reference in 

order to explore what is going on in representation—its dynamics, if you like — 

rather than what its (old or new) forms might be (Saward, p. 298). 

 

Sua proposta de reconfiguração de foco sugere que a análise da representação centralize-

se no conceito de ―clamor representativo‖ (representative claim), definido como 

Seeing representation in terms of claims to be representative by a variety of 

political actors, rather than (as is normally the case) seeing it as an achieved, or 

potentially achievable, state of affairs as a result of election. We need to move 
away from the idea that representation is first and foremost a given, factual 

product of elections, rather than a precarious and curious sort of claim about a 

dynamic relationship (Saward, p. 298) 

 

A representação política manifestar-se-ia mais num clamor do que um processo eleitoral, 

já que as instituições eleitorais formais estariam vinculadas mais às formas (institucionais) do que 

às dinâmicas representativas. Esta nova perspectiva de análise enquadra-se dentro da literatura 

que analisa as reconfigurações da representação e ajuda-nos a mirar a questão da representação 

com outros olhos, possibilitando-nos enxergar novas formas de representação para além dos 

limites eleitorais. As novas perspectivas teóricas de se pensar a representação política abrem 

espaço para uma dimensão mais normativa, pressuposto necessário para uma ampliação da 

democracia: ―a conception of representation which stresses its dynamic, claim-based character, 

its performative aspects as well as its narrowly institutional ones, and its potential for radical 

extension, can open up new ways for us to think about political inclusion and a more pluralistic 

representative politics‖ (Saward, p. 299).  

Saward criticará a analise de Pitkin, dizendo que ela limita as formas de se pensar e 

analisar a representação política. O foco de Pitkin seria mais no representante do que no 

representado. A visão pitkiniana seria unilateral, sendo essa a base do problema. A análise dele 
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seria diferente por tentar suprir esta restrição de Pitkin. Para Saward, sua nova perspectiva de 

análise: 

a) Perceberia a elaboração do clamor como o núcleo central da representação.  

b) Ressaltaria a perspectiva da performance mais do que o viés institucional da representação. 

c) Começaria do microespaço para o macro. 

d) Criaria espaços para um trabalho normativo de criação, o que radicalizaria nossas noções sobre 

quem e o que, deveriam ser levados em conta como politicamente representativos. 

Nesse sentido, o contexto da representação política seria mais de claim-making do que de 

fact-adducing. Segundo ele, ―To argue in this way is to stress the performative side of political 

representation. Representing is performing, is action by actors, and the performance contains or 

adds up to a claim that someone is or can be ‗representative‘‖(2006, p.302). Ele também irá 

criticar a concepção triangular de representação que reduz esta a uma relação entre sujeito, objeto 

e conteúdo da representação. 

A partir das especificações do representative claim vemos que a visa de representação 

como ―clamor‖ aproxima-se, em alguma medida, da ideia de representação como advocacy , que 

estamos trabalhando como pressuposto teórico do tipo de representação exercida pela sociedade 

civil, já que: 

For example, I as a maker of representative claims could claim to 

represent the interests of a person, claim to embody the needs of a group 
of people, claim to stand for the desires of a country or region, claim to 

know the wants of animals, claim to symbolize the preferences of sentient 

nature, claim to project the true character of non-sentient nature (Saward, 
p. 305.) 

 

Para Saward, o ponto central seria ampliar a visão consolidada de representação política, 

que está restrita nas formas eleitorais de representação. Nesse sentido, o autor se incorporará ao 

conjunto de críticos que ressaltam os limites dos mecanismos formais-eleitorais de representação 

e defenderá a incorporação de clamores estéticos e culturais no processo de reconfiguração da 

representação política. 



122 

 

We need, I am suggesting, to adopt an approach that takes the aesthetic and 

cultural moments in political representation to be as important as electoral ones.  

We need to bring these and other perspectives to bear on our analyses by shifting 
our frame of reference, focusing on representation as a dynamic and 

differentiated process of claim-making, extraordinary in its variations and 

potentialities. (Saward, p.316) 

 

Percebe-se que o conceito de representação é amplo e com diversas nuances de 

significado na teoria política. Dessa forma, a dimensão puramente eleitoral de representação 

torna-se insuficiente para abordar toda a amplitude de fenômenos que o conceito tenta abarcar. O 

que une a análise de todos esses autores que refletem sobre a reconfiguração da representação 

política é a crítica aos limites da dimensão eleitoral que pretende abranger a totalidade dos 

fenômenos representativos. 

Falar de uma reconfiguração da representação política trará, para cada autor, diversas 

soluções e acentos diferenciados sobre o que é e como deve ser feita essa reconfiguração. Porém, 

todas as análises partem de um mesmo diagnóstico: que a representação eleitoral é limitada 

para abranger os novos fenômenos sociais que se apresentam como desafios para as 

democracias contemporâneas. Ou seja, a crítica de todos parte dos limites da democracia 

eleitoral. A partir dessa crítica é que surgirá uma das tendências dessa reconfiguração 

representativa, a saber, a representação feita por atores e entidades da sociedade civil. 

 

8. Representação política através da sociedade civil embasada na ideia teórica de 

representação como advocacy 

No âmbito da política comparada, Kathryn Hochstetler e Elisabeth Friedman (2008) 

buscarão fazer uma análise comparada entre Brasil, Bolívia e Argentina, buscando entender como 

a crise dos partidos políticos em tais países abrem portas para a representação política feita por 

organizações da sociedade civil. 

Para elas, o grau de crise partidária determinará a extensão com a qual organizações da 

sociedade civil assumirão funções representativas. Nos países onde a crise não é mais profunda, 

como é o caso do Brasil, a sociedade civil complementaria o papel representativo dos partidos, 

influenciando a produção de resultados políticos sem, no entanto, substituir as funções centrais 



123 

 

destes. Já em países onde existe uma maior crise de representatividade dos partidos políticos, 

como na Bolívia, as organizações da sociedade civil clamam para si as funções representativas 

dos partidos, buscando substituir estes, o que não significa, no entanto, que consigam resolver os 

problemas de representação manifestados a partir do sistema partidário. 

A crise dos partidos políticos abre espaço para a mudança no tipo de mecanismo 

institucional de intermediação da relação entre estado e sociedade. No modelo tradicional de 

representação, influenciado por uma tradição pluralista, apesar de existirem múltiplos grupos de 

interesse e influência na sociedade, o monopólio da representação é exclusividade dos partidos. 

Assim, com o aprofundamento da crise destes, abre-se espaço para um novo modelo de 

intermediação entre estado e sociedade, no qual as organizações da sociedade civil cumprem 

papel central. 

A diferença entre organizações da sociedade civil e partidos políticos são inúmeras, mas 

duas seriam mais importantes: ―As agents of representation, CSO
93

s differ from parties in two 

fundamental ways: they are not chosen by na electorate, and they do not govern‖ (Hochstetler e 

Friedman, p.4). Além disso, as organizações da sociedade civil seriam mais fáceis de serem 

constituídas por não estarem submetidas a tantas regras de controle como os partidos políticos e 

tenderiam a manter suas atividades mais constantes que os partidos, que seriam fortemente 

influenciados pela agenda eleitoral. 

Para as autoras, a representação da sociedade civil envolve um reconhecimento mais 

amplo do outro, um ―falar pelo outro‖ como ocorre nas ações da Cruz Vermelha Internacional ou 

na defesa dos interesses do meio ambiente. É o que sintetizamos dentro do conceito de 

representação como advocacy  nesta dissertação. Esse reconhecimento mais amplo ultrapassa os 

limites das instituições: ―Audience recognition is the key to identifying instances of 

representation, rather than institutions(…) For CSO representation to be democratic, there must 

be some recognition of them from the citizens the CSO claims to represent ‖(p. 5) 

O papel de representação política feita pela sociedade civil pode ser entendido em duas 

frentes. Na primeira, ―as insiders, CSOs use institutionalized strategies for influencing politics 

that leave partisan representatives in control of political decisions‖ (p.7). Ou seja, aonde a crise 

                                                             
93 Organizações da sociedade civil (Civil Society Organizations - CSOs). 
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partidária não é tão grave, a sociedade civil ocupa um papel complementar no sistema 

representativo sem colocar em xeque as funções representativas centrais dos partidos políticos.  

Na segunda, como outsiders, a sociedade civil desafia a institucionalidade consolidada 

dos partidos como instituições que detêm o monopólio da representação. Isso ocorre quando 

existe uma profunda crise das instituições partidárias no país, buscando-se mecanismos de 

representação fora dos estreitos limites da democracia eleitoral. ―The crises of representation 

hypothesis anticipates a more dramatic break with partisan representation when the quality and 

dependability of partisan representation are very low‖(p.7) 

Percebemos que, além do papel de representação cumprido pela sociedade civil, esta pode 

cumprir diversas outras funções dentro do arcabouço institucional consolidado. Vale ressaltar, 

como bem mostrou Peruzzotti e Smulovitz (2006), que as organizações da sociedade civil 

também podem cumprir um papel de ―accountability social‖ (nem vertical nem horizontal, mas 

uma espécie de accountability ―diagonal‖), monitorando e reforçando o controle sobre o governo 

e os políticos. 

Outros autores centrais na análise do papel representativo da sociedade civil serão Adrián 

Lavalle, Peter Houtzager e Graziela Castello, que possuem um conjunto de artigos em que tentam 

analisar o papel que a sociedade civil cumpre na reconfiguração da representação política tanto 

de uma perspectiva teórica, quanto a partir de um foco empírico, analisando, principalmente, 

organizações civis do estado de São Paulo. A preocupação dos autores é realizar um balanço das 

literaturas sobre i) transformações da representação política e ii) inovações institucionais de 

aprofundamento da democracia, tentando extrair conseqüências dessas transformações para uma 

agenda de reforma da democracia.  

Para eles, a existência de processos de diversificação do lócus da representação e da 

pluralização dos atores tem multiplicado práticas inéditas de representação política no campo da 

sociedade civil. A dimensão da pluralização dos atores de representação manifesta a pulverização 

de atores que se julgam com autoridade legítima de representar outro. Essa pulverização é 

expressa na ampliação de atores que cumprem esse papel. A elite política deixa de ser apenas a 

elite do partido e passa também a ser a elite das organizações da sociedade civil. Já o fenômeno 

da diversificação do lócus e dos espaços de representação amplia, para além dos espaços 
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tradicionais de representação – como os poderes legislativo e executivo –, novos espaços 

institucionais que abrigam atividades que são, na realidade, espaços de representação. Os 

conselhos
94

 de direitos surgidos no Brasil após a constituição de 1988 são o melhor exemplo 

desse fenômeno, apesar de serem majoritariamente interpretados como espaços de participação. 

Haveria, então, dois processos centrais. O primeiro corresponderia ao surgimento de 

novas instâncias de mediação entre representantes e representados como a mídia e novos atores 

societários dentro do espaço da sociedade civil. O segundo seria a multiplicação de instituições 

de participação cidadã cumprindo funções também representativas, como os conselhos de 

direitos. 

Vêm ocorrendo processos inéditos de experimentação institucional que 

iluminam o horizonte de reforma da democracia, apontando para a pluralização 
dos atores com investidura própria ao desempenho das funções de representação 

política, e para a diversificação do lócus em que ela é exercida (Lavalle et all, p. 

84). 

 

Existiria uma complementaridade entre a representação formal-tradicional e um novo tipo 

de representação. A representação de interesses pessoais e de indivíduos seria própria do 

liberalismo ao passo que a representação cumprida por atores da sociedade civil seria muito mais 

coletivista, agregando um heterogêneo conjunto de organizações civis que falam em nome de 

comunidades e espaços públicos específicos e fragmentados. Porém, a representação feita por 

esses atores tampouco se enquadraria numa definição de representação do bem comum ou do 

conjunto do interesse da nação, presentes na tradição republicana, ocupando de fato um espaço 

intermediário entre a tradição liberal e a republicana. Há traços, então, de uma representação 

política pós-liberal  

Não porque orientadas a substituir os partidos como instâncias de 

mediação entre representantes e representados, nem o voto como 
mecanismo de autorização e sanção, mas porque a pluralização e 

diversificação da representação a levam aonde as eleições e seus atores 

acusam limites estruturais (Lavalle et all, p. 85). 

 

                                                             
94 ―Nesse deslocamento, os atores societários desempenham, de facto, funções de representação política consagradas 

de jure, embora permaneçam incógnitas acerca dos eventuais critérios que alicerçam a legitimidade dessas funções‖ 

(Lavalle et all, p. 83)  
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A representação de interesses no âmbito do direito civil não é novidade, pois a 

representação jurídica entre partes privadas sempre ocorreu nesse sentido. A diferença grande é 

que organizações privadas sem fins lucrativos (ONGs, movimentos sociais, ou seja, sociedade 

civil no escopo dessa análise), no âmbito do mundo civil, passam a efetivar um processo de 

representação política. A representação deixa de ser apenas jurídico ou civil e passa a ser política, 

o que é uma completa novidade
95

 sobre a perspectiva histórica. 

A existência de representação no interior da sociedade civil, como contrato entre 

partes privadas, carece de qualquer novidade. Afinal, a representação é oriunda 

do direito civil. A novidade estriba na emergência de formas de representação 

política – no sentido mais estrito da palavra – exercidas por organizações civis; 
formas constituídas de modo inexorável pela dualidade entre representação e 

representatividade, entre representante e representado (Lavalle et all, 2006a, p. 

87). 

 

No nosso entender, faz-se necessário encontrar mecanismos teóricos com os quais se 

possa analisar o novo fenômeno da representação especificamente política exercida por 

organizações da sociedade civil. Ao termos claros os novos pressupostos teóricos, 

evidenciaremos os limites e possibilidades desse novo tipo de representação. São evidentes os 

limites desse novo tipo de representação baseados principalmente na ausência de mecanismos de 

autorização, garantidor da parcela principal de legitimidade. Porém, tais limites não podem ser 

impeditivos suficientes para que se explore os potenciais teóricos e institucionais que essa nova 

reconfiguração da representação apresenta. 

A análise teórica deve evidenciar se, nesse novo modelo de representação, o papel 

normativo de garantia da representatividade entre representante e representado é mantido e se a 

diferença dessas instituições com os partidos políticos (e seus mecanismos institucionalizados de 

vocalização das preferências e de sanções são garantidos) é impedimento suficiente ou não para o 

pleno exercício da representação política. 

                                                             
95 Há também a representação de interesses exercida por sindicatos ao longo do século XX. Porém, apesar de 

influenciarem o estado por suas demandas como atesta a literatura sobre corporativismo e neo-corporativismo, na 

relação de representação dos interesses dos trabalhadores perante os empregadores, o sindicato está atuando dentro 

de uma esfera privada do mercado, não se constituindo, nesse caso, como um tipo de representação especificamente 

política. Ou seja, a representação política ultrapassa os limites privados da representação jurídica, porque constitui-se 

como uma representação da própria esfera pública da sociedade.  
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No nível teórico, Lavalle, Houtzager e Castello (2006a) tentarão efetivar um resgate 

crítico da categoria burkeana de ―representação virtual‖ como conceito teórico capaz de jogar luz 

na tentativa de compreender teoricamente a reconfiguração da representação política e a relação 

desta com o aprofundamento da democracia. Para eles ―o resgate crítico dessa categoria insinua 

um horizonte analítico sugestivo para reelaborar a relação entre ampliação da democracia e 

representação política (Lavalle et all, p.53).  

Segundo Burke, para se garantir a qualidade da representação, deve haver um 

compromisso genuíno entre representante e representado. Porém, o dilema é que esse 

compromisso carece de mecanismos concretos (votos e eleições) de vocalização das preferências 

dos eleitores e de punição dos eleitos. Para os autores, essa dimensão ―subjetiva‖
96

 da 

representação foi sistematicamente ignorada pela teoria democrática que a considerou 

antidemocrática, porém, no caso da representação política da sociedade civil o elemento 

―subjetivo‖ de identificação genuína entre eleitor e eleito seria muito mais fértil para entender 

esse fenômeno do que a dimensão ―objetivista‖ do voto. A dimensão ―subjetiva‖ do voto presume 

que existe uma identificação entre o público representado e os ditos representantes daquele 

público. 

Para os críticos, o problema é que esta identificação fica dependente de uma suposta 

presunção, elemento meramente ―subjetivo‖. Para eles, os procedimentos ―objetivos‖ são centrais 

para garantir uma autorização real por parte do representado. Os ditadores contemporâneos, como 

Stálin, Mussolini e Hitler, também julgaram possuir uma representação virtual. No sentido dado 

por esses críticos, uma representação virtual pode até ser política (e não apenas jurídica), mas não 

será, certamente, uma representação democrática. 

Porém para Lavalle, ―as regras e desenhos institucionais tornam-se impotentes quando os 

representantes não são animados ou comovidos por um ‗sentimento de representação‘.‖ (Lavalle 

et all, p.89). Ou seja, além do fato da representação política não poder ficar reduzida e refém de 

uma dimensão presuntiva de representação, a verdadeira representatividade não será alcançada 

                                                             
96 Essa dimensão subjetiva difere da ideia de interesses subjetivos trabalhada anteriormente, onde o subjetivo estava 

ligado ao interesse pessoal do indivíduo. Aqui, a representação é subjetiva no sentido de virtual, já que não existe 

nenhum mecanismo concreto de vocalização do interesse do indivíduo. Ou seja, a representação subjetiva necessita 

da existência de interesses objetivos possíveis de serem representados para além do viés autorizativo de 

representação. 
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ignorando-se a dimensão do compromisso de se representar. É sobre esse sentimento ou 

―compromisso de representação‖ que Burke se refere ao falar de ―representação virtual‖
97

. Para 

Burke 

Representação virtual é aquela em que há comunhão de interesses e empatia de 
sentimentos e desejos entre aqueles que atuam em nome de quaisquer pessoas e 

as pessoas em nome das quais eles atuam – embora os primeiros (fiduciários) 

não tenham sido, de fato, escolhidos pelos segundos (Burke apud Lavalle, p. 89) 

 

Para Lavalle, a lógica interna da ideia de representação virtual é de inclusão política, 

apesar desta haver sido usada historicamente como argumento conservador que visava impedir a 

implementação do sufrágio universal. Com o avanço da ideia liberal de representação, a 

concepção de representação virtual passou a ser cada vez mais periférica, por não apresentar 

mecanismos claros através dos quais o indivíduo (que é o melhor juiz de seus interesses para os 

liberais) possa expressar seus interesses para seus representantes.  

Para Avritzer (2007), o resgate da noção de ―representação virtual‖ é impróprio para a 

explicação dos papéis representativos cumpridos pela sociedade civil. Para ele. ―os autores 

parecem perder de vista a outra dimensão da obra de Burke na qual o conceito de representação 

virtual parece se aplicar mais fortemente, a da defesa da representação sem eleições das 

monarquias pré-Revolução Francesa‖ (Avritzer, p. 450).  

Para Avritzer, não é viável usar o conceito burkeano de representação virtual como 

embasamento das possibilidades não eleitorais surgidas no âmbito da sociedade civil. Isso porque 

Burke tinha como foco a legitimidade da representação pré-eleitoral realizada pelos reis 

europeus. Essa visão perdeu espaço para a dimensão liberal de representação, para a qual, a 

legitimação da representação só acontece mediante a autorização concedida pelo eleitor através 

do voto. O problema seria que Lavalle et all, mirando os limites da dimensão eleitoral para 

efetivar a representatividade, resgatariam o conceito burkeano para justificar representações pós-

eleitorais, como é o caso da representação da sociedade civil. Para Avritzer, o conceito de 

representação virtual, ao ter sido elaborado para justificar processos representativos pré-

                                                             
97 Os autores, em textos futuros, trabalharão mais com o termo ―representação presuntiva‖, pelo fato do vocábulo 

virtual, nos dias atuais, remeter a significados muito diferentes do utilizado por Burke, como por exemplo, as 

temáticas ligadas ao mundo digital. 
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eleitorais não serviria para legitimar processos contemporâneos que surgem dos limites do voto, 

como é o caso da representação pós-eleitoral da sociedade civil.  

Em outra perspectiva, o problema não se resume à temporalidade da representação, se 

antes ou depois das eleições, mas fica ainda focada nos limites da construção de legitimidade 

representativa na ausência de mecanismos formais de autorização. O dilema central sem resposta 

seria como garantir legitimidade para uma ação presumida e subjetiva, sem qualquer mecanismo 

objetivo (como o voto, por exemplo) de formalização da vontade do eleitor. 

Apesar do sentido de representação como advocacy estar diluído em uma tipologia mais 

ampla de representação presuntiva, Lavalle, Houtzager e Castello reconhecerão o vínculo entre 

representação virtual e a ideia de advocacy feita pela sociedade civil. 

 

O elo entre representação virtual e inclusão política resulta peculiarmente 
pertinente e atual, em especial, se levadas em consideração sua sintonia com os 

debates sobre minorias e aprofundamento da democracia, bem como sua 

semelhança com os usos contemporâneos da ideia mais ampla de advocacy - 

argüir em favor de algo ou alguém, defender mediante argumento, recomendar a 
adesão ativa de uma causa, justificar publicamente o valor de algo ou alguém. 

Em tais usos, ad-vocare implica tanto a ideia de chamar para si o interesse de 

algo ou alguém quanto a ação de vocalizar ou dar voz a esse interesse. É 
bastante conhecido que atividades de advocacy têm sido utilizadas de longa data 

como expediente para a defesa de interesses difusos, de minorias e de camadas 

mal-aquinhoadas da população [...] No contexto das transformações aqui 
analisadas, todavia, tais atividades passaram a se vincular a práticas de 

representação e a ser pensadas de modo explícito como exercício de 

representação por advocacy; isto é, de uma representação destinada a dar voz- 

algo distintivo da função de ser porta-voz própria de práticas de representação 
coletiva englobadas claramente na ideia de grupos de interesse (Lavalle et all, p. 

91, grifo meu). 

 

Nesse sentido, a ação de atores da sociedade civil sob o viés de uma ação de advocacy 

também desempenha uma função representativa de intermediação perante os governantes. Isso 

faz com que a ideia burkeana de representação virtual, tal como resgatada por Lavalle, encontre-

se no mesmo campo de reflexão que a ideia de advocacy das sociedades contemporâneas. Apesar 

de nem toda representação por advocacy da sociedade civil poder ser considerada um 
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―compromisso representativo genuíno‖
98

 devido a ausência de mecanismos formais e 

institucionais, ela pode servir como complemento aos limites também encontrados nos 

mecanismos concretos de vocalização das preferências e sanção, como o voto e as eleições.  

O valor dessas práticas, quando olhadas do prisma da representação virtual ou da 
representação por advocacy, é se tornarem porta-vozes de demandas de 

segmentos da sociedade, temas e interesses mal ou sub-representados nos 

circuitos tradicionais da representação política [...] práticas de representação 

virtual podem se transformar em distintas modalidades de representação política 
―real‖ (Lavalle et all, p. 92). 

 

Para os autores, o nível teórico a ideia de representação virtual ou presuntiva assemelha-

se ao processo de representação política através da sociedade civil, especialmente sua atuação no 

âmbito das ações de advocacy. Neste trabalho, acreditamos que o conceito de advocacy é mais 

propício para designar o tipo de representação feita pela sociedade civil porque não está 

vinculado aos pressupostos excludentes presentes na visão de Burke. A ideia da representação 

por advocacy não é excluir determinados grupos do processo representativo, mas complementar a 

ausência desses grupos nos espaços onde o mecanismo eleitoral mostra-se deficiente. 

Já no nível empírico, Lavalle et all buscarão analisar organizações da sociedade civil
99

 do 

estado de São Paulo, como forma de sistematizar o tipo de representação exercida por tais 

organizações. Para eles, 72,8% das organizações analisadas se autodefinirão como representantes 

dos seus beneficiários. No caso brasileiro, para eles existem quatro principais formas pelas quais 

as organizações civis cumprem um papel de representação: 

 

Práticas pelas quais a sociedade civil cumpre um papel de representação política 

1) Participação em novos espaços de decisão e representação no âmbito do poder Executivo, ou 

seja, participação nos conselhos gestores de políticas públicas ou orçamento participativo. 

2) Atividade de intermediação de demandas sociais perante agências específicas do poder 

                                                             
98 O limite da representação virtual é o mesmo: a ausência de mecanismos institucionais que conduzam a esse 

―compromisso genuíno‖.  
99 Os autores substituem o termo ―sociedade civil‖ por ―organizações civis‖, pelo fato do primeiro termo ser 

extremamente amplo e controverso, com múltiplos significados na literatura. 
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público. 

3) Apoio a candidatos políticos do sistema partidário e eleitoral tradicional, ou seja, influência 

nos canais tradicionais de representação política. 

4) Pressão sobre o poder legislativo como forma de promover reivindicações da comunidade 

frente ao legislativo local. 

Fonte: elaboração própria a partir de Lavalle et all (2006b). 

Ao analisar essas quatro formas de ação das organizações civis, que expressam atividades 

nas quais se identifica elementos de representação política, os autores identificarão seis 

argumentos que formam uma tipologia de justificativa sobre a legitimidade da ação 

representativa das organizações civis. Já que o limite evidente de uma representação presuntiva é 

a ausência de um mecanismo de legitimidade, como o voto é para representação tradicional, tais 

argumentos buscam sistematizar outras justificativas para a autenticidade e legitimidade da 

representação política exercida através da sociedade civil: 

 

Argumento eleitoral 

―Organizações civis invocam a existência de 

mecanismos de eleições das lideranças ou da 

diretoria como evidência da sua 

representatividade‖ 

Argumento de afiliação 

É próximo dos argumentos de uma representação 

corporativa via sindicatos. ―Organizações civis 

que invocam a filiação como evidência da sua 

representatividade enfatizam a gênese simultânea 

do próprio ator e do conteúdo a ser representado‖  

Argumento de identidade 

A base da legitimidade da representação está na 

identidade do representante. ―Organizações civis 

invocam coincidência substantiva plena entre 

representante e representado como fulcro da 

representatividade‖  

Argumento de serviços 

A legitimidade está na conquista de serviços feita 

pela entidade para seus representados. Esta 

conquista é a base da legitimidade da 

representatividade. 

Argumento de proximidade ―Organizações civis enfatizam seu 

relacionamento com os beneficiários, invocando 

vínculos marcados pela cercania e horizontalidade 
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como demonstração de seu interesse e papel 

genuínos na qualidade de representantes‖. 

Argumento de intermediação 

Este argumento fundamenta a representatividade 

não na relação com o representado, mas no 

próprio lócus da representação. ―as funções de 

intermediação levadas a cabo pela entidade 

conseguem abrir portas e franquear o acesso a 

instâncias de tomada de decisão no poder 

público‖ 

Fonte: elaboração própria a partir de Lavalle et all (p.50-52). 

 

Em sua análise empírica, os autores vincularão o argumento de intermediação mais com a 

dimensão de advocacy, porque a intermediação feita pelas organizações civis cumpririam o papel 

de elevar a voz dos interesses e opiniões daqueles que não estariam sendo ouvidos.  

A ideia teórica de representação como advocacy que trabalhamos nessa dissertação busca 

ser uma síntese das diversas tipologias criadas para se enquadrar o tipo de representação feita 

através da sociedade civil. Ela possui uma amplitude maior com a maioria dos argumentos que 

buscam legitimar a representação política feita a partir da sociedade civil. Tal amplitude do 

conceito é encontrada também em Avritzer (2007) e na própria formulação anterior de Lavalle, 

Houtzager e Castello que, no nível teórico, identificava nas ações de advocacy uma semelhança 

com a ideia de representação virtual ou presuntiva. Porém, para cada um desses autores, a ideia 

de advocacy estará mais restrita a situações específicas, não sendo generalizada.  

Outro autor que analisará esta temática é Leonardo Avritzer (2007), um dos principais 

teóricos brasileiros sobre sociedade civil. Ele reconhece que as instituições participativas, no 

Brasil, tais como conselhos e assembléias do orçamento participativo, foram majoritariamente 

abordadas sob o viés da participação política. Porém, com o surgimento de novas formas de 

representação ligadas a elas, faz-se necessário abordá-las sob formas diferentes. 

São duas as diferenças fundamentais entre esse novo tipo de representação feita a partir da 

sociedade civil e a representação das instituições tradicionais, principalmente o parlamento. A 

primeira seria o fato de no âmbito da sociedade civil, não haver o pré-requisito explícito da 

autorização tal como elaborado por Hobbes e Pitkin. A segunda seria a ausência de um 
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monopólio territorial, além de uma não igualdade matemática entre os indivíduos onde os 

indivíduos acabam não tendo o mesmo peso de entrada na arena decisória. Ambas são 

características centrais da representação tradicional.  

Dessa forma, diferentemente de uma estrutura monopolista de representação característica 

da modernidade, a representação através da sociedade civil seria mais semelhante com a estrutura 

medieval de superposição de diferentes tipos de representações:  

A representação exercida pela sociedade civil é pluralista e, mesmo quando 

coincide com um território determinado em uma estrutura de conselho, ela 

também se superpõe a outras formas que, em geral, tomam decisões vinculantes 
em relação ao tema, no mesmo território [...]Assim, na maior parte das vezes, a 

representação da sociedade civil é um processo de superposição de 

representações sem autorização e/ou monopólio para o exercício da soberania 
(Avritzer, 2007, p.444) 

 

Além da crítica de Avritzer ao resgate da ideia de ―representação virtual‖ feita por 

Lavalle, ele também criticará  a tentativa de Urbinati de ampliação da visão de representação e a 

tentativa de expansão crítica realizada por Dryzek. 

 Urbinati também partirá da crítica à concentração do conceito de representação em torno 

da ideia de autorização e accountability. Para ela, 

Cada vez mais atores internacionais, transnacionais e não governamentais 

desempenham um papel importante na implementação de políticas públicas a 

favor dos cidadãos. Neste sentido, eles agem como representantes. Esses atores 
‗falam por‘, agem por‘, e ‗defendem posições em nome de‘ indivíduos no 

interior do Estado Nacional (Urbinati apud Avritzer, p. 452) 

 

Como podemos ver, ‗falar por‘ e ‗agir por‘ representam a ideia de representação como 

advocacy (advocacia, para Avritzer) que estamos trabalhando, diferente da ideia de representação 

como autorização e representação como congruência. Porém, para Avritzer, apesar dos avanços 

contidos nas críticas de Urbinati aos limites da representação eleitoral, ―ela não consegue 

pluralizar as fontes que geram o julgamento político de modo a integrar as novas formas de 

participação ao conceito que ela propõe‖ (p.453). Assim, ―ela não consegue incorporar, na sua 
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perspectiva de representação política, nenhuma nova institucionalidade capaz de dar vazão seja à 

advocacia, seja à representação da sociedade civil‖( p.454).  

John Dryzek teria sido o autor que melhor percebeu as contradições da forma tradicional 

de representação. Para isso, ele propõe uma diferenciação importante entre representação de 

pessoas, de interesses e de discursos, buscando separar a dimensão discursiva da esfera eleitoral. 

Para ele, a dimensão eleitoral possui limites evidentes e sua solução estaria na criação de uma 

―câmara de discursos que exista ao lado das formas de representação dos indivíduos‖ (Avritzer, 

p. 454). Para Avritzer a proposta é interessante, mas insuficiente pelo fato de ser muito difícil 

separar representação de indivíduos de representação de ideias e de discursos. Além disso, para 

Avritzer, o tipo de representação presente na sociedade civil seria mais amplo que a simples 

advocacia, já que estaria também presente um associativismo ligado a interesses e valores. 

Partindo da crítica dessas três tentativas (Lavalle et all, Urbinati e Dryzek) de alargamento 

da ideia de representação política, Avritzer buscará sistematizar sua proposta conceitual de 

ampliação da dimensão não eleitoral de representação, em cima da ideia de representação por 

afinidade. 

 Assim como Urbinati, Avritzer buscará sustentar a nova ideia de representação em cima 

do conceito de soberania. A crise de soberania manifesta-se, por sua vez, na crise do Estado 

moderno, onde a presença do mercado e de organizações internacionais enfraquecem a soberania 

anterior deste. Ou seja, a perspectiva futura é que as novas representações estejam baseadas em 

um contexto de múltiplas soberanias.  

Em relação à representação, o desafio seria reconstruí-la de modo que integre seu 

elemento eleitoral com suas possibilidades não eleitorais. O autor tentará construir sua proposta, 

levando em conta três grandes papéis presentes em múltiplos tipos de autorização existente, a 

saber, o papel de agente, de advogado e de partícipe, pois em todos estaria presente a dimensão 

de ―agir no lugar de‖ de Pitkin. O problema evidenciado seria que a dimensão tradicional de 

representação concentrou-se apenas do papel do agente (base da ideia autorizativa de 

accountability do modelo principal-agente). Sobre o papel de advogado e do partícipe, Avritzer 

dirá que 
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Nas últimas décadas, emergiu um conceito de advocacia de causas públicas ou 

privadas [...] Organizações não governamentais que trabalham causas fora dos 

seus estados nacionais defendem atores que não as indicaram para tal função, 
como é o caso da Anistia Internacional ou do GreenPeace. Aí, a advocacia de 

temas parece prescindir da escolha ou de qualquer outro tipo de autorização 

(Avritzer, p. 456). 

 

Para Avritzer, o conceito capaz de melhor expressar a ideia de uma reconfiguração 

extraeleitoral da representação seria, uma representação por afinidades, por se basear na 

identificação entre representantes e representados. Nesse contexto, não é a autorização que 

legitima a representação, mas as afinidades. Assim, a ―identificação com a causa se tornou mais 

importante que a autorização explícita para representá-la‖(p. 457). 

Quadro 01 

Formas de Representação Política Contemporânea 

Tipo de 

Representação 

Relação com o 

Representado 

Forma de 

Legitimidade da 

Representação 

Sentido da 

Representação 

Eleitoral Autorização através 

do voto 

Pelo processo Representação de 

pessoas 

Advocacia Identificação com a 

condição 

Pela finalidade Representação de 

discursos e ideias 

Representação da 

sociedade civil 

Autorização dos 

atores com 

experiência no tema 

Pela finalidade e pelo 

processo 

Representação de 

temas e experiências. 

Fonte: elaborado por Avritzer (2007), p. 458. 

 

Haveria também uma diferença entre o tipo de representação de advocacy (ou advocacia) 

de um tipo de representação exercida por organizações da sociedade civil no âmbito dos 

conselhos de direitos. Esta última se daria a partir da experiência e da especialização temática das 

organizações. O caso aqui seria de uma organização que atua à longa data com um tema e vira o 

representante daquela temática nos conselhos de direitos. Na tipologia de Avritzer, o autor separa 

como duas subespecificações o tipo de representação por advocacia (advocacy) da representação 
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feita pela sociedade civil nos conselhos. Em nossa análise, juntamos essas duas categorias dentro 

do conceito de ―representação como advocacy‖. 

Acreditamos que o conceito de advocacy está presente, direta ou indiretamente, no 

conjunto dos autores que refletem sobre a reconfiguração da sociedade civil a partir da sociedade 

civil. Em algumas análises, a ideia de advocacy refere-se a um contexto mais restrito, ao passo 

que em outras se refere a um contexto mais amplo, mas em toda a literatura sobre reconfiguração 

da representação através da sociedade civil ele está presente de alguma maneira.  

A nosso ver, a ideia de representação como advocacy é a melhor síntese teórica de toda 

essa discussão de representação presuntiva, virtual, por afinidade, etc. É a melhor síntese 

justamente por vincular-se com um terceiro eixo de representação já delineado por Pitkin na ideia 

de ―representation as acting for‖. Percebemos que o que Pitkin chamava de representação como 

agir no lugar do outro é encontrado, contemporaneamente, na ideia de advocacy. Nesse sentido, 

há um vínculo teórico entre essa terceira conceituação de representação sistematizada por Pitkin e 

o conceito contemporâneo de advocacy.  

É evidente que toda forma de representação é uma espécie de agir pelo outro. Mas a 

especificidade deste tipo de representação é que ela não fica restrita à dimensão autorizativa. O 

representante age pelo outro para complementar um ponto de vista marginalizado da 

representação, mesmo sem a autorização expressa do outro. Isso faz que ―o agir pelo outro‖ tenha 

uma característica objetivista: agir por um interesse concreto do outro. 

Dentro do contexto dessa nova abordagem, a representação eleitoral seria apenas um dos 

diversos tipos existentes de representação, complementando-se com outro tipo de representação 

não eleitoral exercida pela sociedade civil. Assim, ―a eleição decide uma maneira através da qual 

corpos representativos se relacionarão com a advocacia e a representação da sociedade civil. Esta 

relação pode ser mais ou menos complementar‖ (Avritzer, p.458). 

Os mecanismos de representação eleitoral e extraeleitoral são complementares. Apesar 

das eleições ainda continuarem a ser a forma mais democrática de escolha dos representantes, os 

representantes eleitos cada vez mais tem que dialogar com o advocacy de temas da sociedade 

civil e com representantes desta. 
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Além disso, o problema seria menos em se buscar mecanismos para a legitimação desse 

tipo de representação não eleitoral e mais em como efetivar a complementaridade institucional 

entre representantes eleitos e representantes não eleitos.  

Nesse sentido, a questão colocada pela política contemporânea deve ser uma 
redução da preocupação com legitimidade dessas novas formas de representação 

e um aumento da preocupação sobre de que modo elas devem se sobrepor em 

um sistema político regido por múltiplas soberanias. O futuro da representação 

eleitoral parece cada vez mais ligado à sua combinação com as formas de 
representação que têm sua origem na participação da sociedade civil (Avritzer, 

p. 459). 

 

O limite da análise de Avritzer é que ao não reforçar suficientemente os dilemas de 

legitimidade presentes na representação por ―afinidade‖, acaba sinalizando como central para a 

agenda de pesquisa nessa temática as características institucionais capazes de efetivar esse novo 

tipo de representação. Com isso, enfatiza-se pouco a dimensão ainda mal resolvida da ausência 

de legitimidade dessas novas formas de representação. 

 Percebemos que a ideia de representação como advocacy, apesar de mudanças pontuais 

em sua denominação, é algo que está presente no conjunto dos autores que buscam analisar a 

reconfiguração da representação política a partir da sociedade civil. Porém, para Avritzer, esse 

conceito é insuficiente para abordar o conjunto de situações que existem na órbita da ideia de 

―representação da sociedade civil‖.  

O conceito de advocacia parece insuficiente para lidar com esse vasto campo de 

representação não eleitoral, uma vez que os atores não governamentais 
frequentemente se engajam em políticas específicas, criando novas arenas 

políticas nas quais suas ideias possam ser implementadas (Avritzer, p. 455). 

 

A representação não eleitoral, de fato, é mais ampla que a ideia de advocacy e de 

representação na sociedade civil. O debate sobre reconfigurações da representação eleitoral 

mostra bem isso. Porém, na reflexão especifica sobre representação a partir de atores da 

sociedade civil encontramos sempre presente a ideia de ―agir no lugar de outro‖, base central do 

conceito de advocacy. 
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Por isso, em nosso entender, a separação que Avritzer faz entre representação como 

advocacia e representação da sociedade civil é inadequada, pois os fenômenos sociais abordados 

quando se tem em mente o papel representativo da sociedade civil, referem-se sempre, direta ou 

indiretamente, ao papel de ―falar em nome de outro‖, ―agir por alguém‖, que são o centro da 

noção de advocacy. Com isso, ele evita uma tipologia que pode ser sistematizada e centralizada 

no conceito de advocacy, pois quando a sociedade civil atua tanto nos conselhos de direitos ou 

fora deles, o que está fazendo, de fato, é um falar presuntivamente por outro através de uma ação 

de advocacy. 

A ideia de representação por advocacy, nesse sentido, busca ser um indicativo teórico para 

melhor compreender, em seu conjunto, os fenômenos de representação já existentes no âmbito da 

sociedade civil. Achamos que a sistematização de Pitkin entre 1) visão formalista, 2) descritiva e 

3) acting for de representação ajuda a dar consistência à visão teórica de representação como 

advocacy dentro do terceiro grupo (acting for) de conceitos dela. 

Estamos cientes dos limites existentes na dimensão de representação como advocacy que 

toma como pressuposto a existência de preferências objetivas de grupos excluídos, que podem ser 

representadas em benefício desses mesmos grupos, mesmo sem a autorização expressa de tais 

grupos. O limite principal é que a ideia de legitimidade da representação está fortemente 

ancorada na visão subjetivista liberal de que o indivíduo é o melhor juiz de seu próprio interesse e 

somente a autorização dada por ele garante a legitimidade da representação. Concordamos com 

os avanços da representação liberal pautada no interesse subjetivo-individual, e por isso 

localizamos o debate sobre representação como advocacy em uma perspectiva complementar. 

Queremos evidenciar que, apesar da legitimidade não poder prescindir da dimensão da 

autorização, ela também não pode ser reduzida a esta. Não existe plena legitimidade da 

representação sem a autorização subjetiva e expressa do indivíduo.  Porém, a autorização não 

garante a totalidade da legitimidade, apenas uma parcela dela. É importante reconhecer que a 

garantir formal liberal de igualdade política mínima (eleitoral) não garantiu o alcance da 

representatividade.  

Existem limites e déficits de representatividade porque, de alguma maneira, também 

existem interesses objetivos não representados em sociedade de profunda assimetria material. Ou 
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seja, a desigualdade material, de alguma forma dificulta a igualdade formal política. Com isso, 

grupos marginalizados precisam que certos interesses seus sejam representados de forma indireta 

através de uma representação como advocacy. Essa perspectiva complementa a representação 

formal eleitoral e pode ajudá-la a suprir seus limites de representatividade. O limite da 

representação liberal é compreender a igualdade política conquistada de forma desvinculada das 

profundas assimetrias materiais existentes. Isso gerou déficits de representatividade nas 

democracias reais porque indivíduos materialmente desiguais não conseguem expressar de forma 

igual seus interesses. Dessa forma, é necessário que se amplie a dimensão da legitimidade da 

representação levando em conta essas diferenças materiais de base. Isso ajuda a incluir como 

legítima algum tipo de representação extraeleitoral, que facilite a representação de interesse 

concretos de grupos marginalizados. A representação como advocacy aqui abordada deve ser 

entendida nesse contexto. 

Com isso queremos dizer que, apesar da legitimidade não poder prescindir da dimensão 

autorizativa de representação, ela não pode se limitar a ela. Precisa ampliar a concepção de 

legitimidade para além do modelo tradicional (liberal) de representação. Como as instituições 

tradicionais de representação estão ancoradas em pressupostos teóricos (ou seja, em visões do 

que é a representação) limitados a duas categorias centrais: representação formalista
100

 e 

descritiva
101

, na sistematização de Pitkin, acreditamos que a ampliação dessa base teórica (que 

resgate como legítima a visão de representação as acting for) pode ser a reorientação teórica 

necessária para se discutir a legitimidade das experiências representativas da sociedade civil. Essa 

nova base teórica pode ajudar a responder a principal crítica da representação feita pela sociedade 

civil: Em que medida ela seria legítima? 

 

 

 

 

 

                                                             
100 Que valorizará a visão de accountability. 
101 Que valorizará a visão de congruência representacional. 
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9. Limites da sociedade civil como espaço de representação política 

O voto e as eleições são mecanismos de representação política que mediam a relação entre 

representantes e representados. Existem limites no voto para concretizar a igualdade política. 

Com isso, existem limites do voto para efetivar a representatividade, entendida como a conexão 

entre a ação do representante e o interesse do representado. 

A partir desses limites constatados, percebe-se que entram na arena representativa outros 

mecanismos de mediação entre eleitor e eleito (no caso dessa análise, a sociedade civil). Essa 

reconfiguração da representação, no sentido de inclusão da sociedade civil nesta arena, pode 

ampliar a dimensão da representatividade política? Torna-se melhor, pior ou indiferente uma 

sociedade com ONGs, sob o ponto de vista da representação política? A presença de ONGs são 

uma condição para uma ampliação da representatividade política que pode complementar os 

limites apresentados pelo voto? 

A partir da análise da literatura contemporânea, acreditamos que a sociedade civil pode 

sim se constituir como uma solução complementar para o déficit de representatividade oriundo 

dos mecanismos minimalistas eleitorais. Ela complementa porque se organiza sob uma lógica 

diferente dos partidos políticos, além de não estar presa nas regras institucionais que organizam a 

vida partidária. Porém, vale ressaltar que o papel representativo da sociedade civil é de caráter 

complementar, e não substituto das instituições tradicionais como os partidos e as eleições. 

Também existem limites ao mudar-se o foco da análise da sociedade civil de um espaço 

de participação política para um espaço de representação política. Além do problema da 

amplitude do termo que abrange atores societários muito díspares, ―são limites o fato de ‗ONGs: 

a) serem representantes de interesses privados; b) não estarem sujeitas a controle; e c) tenderem a 

reproduzir a desigualdade de acesso ao sistema político.‖ (Przeworski, 2002).  

 Além disso, no âmbito da sociedade civil, outro problema relevante é a ausência, entre as 

comunidades ―representadas‖ e seus ditos ―representantes‖, de mecanismos formais de: 

a) autorização; 

b) prestação de contas;  

c) responsividade;  
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d) sanção;  

e) comunicação dos interesses.  

 

Ou seja, o dilema principal que a reconfiguração da representação a partir da sociedade 

civil enfrenta refere-se aos inexistentes mecanismos de legitimidade em tais espaços, onde não há 

o mecanismo do voto e eleições. 

Assim, a ausência de mecanismos de accountability constitui-se como o limite principal 

para a representação exercida pelas organizações da sociedade civil. É limitante porque não 

embasa a relação entre representantes e representados no pressuposto de uma relação entre 

principal-agente, onde o eleitor é o principal de onde emerge a soberania política. Ao mesmo 

tempo, este limite constitui-se como a potencialidade complementar da representação, por abrir a 

possibilidade de uma representação presuntiva, via advocacy, na qual a representação se amplia 

de uma dimensão meramente individual-autorizativa para um nível que integra as preferências 

concretas existentes dos representados. 

Porém, não se pode negligenciar os enormes desafios teóricos e institucionais de falarmos 

de uma representação sem a dimensão da autorização. Com isso abriríamos as portas para uma 

ditadura autoproclamar-se representativa com o intuito de suprimir o direito dos indivíduos de 

expressarem, através do voto, suas preferências. Na perspectiva minimalista das eleições e dos 

votos, por maiores que sejam os limites destes para alcançar a representatividade, eles possuem 

um mecanismo mínimo (o voto) de designação da autorização e que possui um poder de punição. 

Para Manin (1997), ―the central institution of representative government is election‖(p.06). Ao 

falarmos de uma representação por advocacy e por afinidade, extinguimos essa exigência 

institucional mínima de controle sobre o representado.  

A crítica dimensão eleitoral provêm dos limites dessa perspectiva como visão 

extremamente limitada e ―mínima‖ para se entender o conjunto de fenômenos representativos que 

o conceito de representação política deveria abarcar. Logo, a ideia no debate de reconfiguração 

da representação visa ampliar o estreito foco eleitoral para formas mais amplas de representação. 

Porém, com esse movimento corre-se o risco de perder o mecanismo mínimo de controle e 
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autorização, que é o voto, e assim cairmos em um patamar de menor representatividade do que o 

que estávamos. 

Com isso, queremos dizer que a dimensão da autorização presente na visão subjetivista
102

 

de representação não pode ser negligenciada. No Direito, a procuração cumpre esse papel de 

autorização para a ação, e na representação política tal autorização é expressa pelo voto. As 

eleições, apesar de insuficientes para abranger o conjunto de fenômenos inseridos no contexto da 

representação política, foram importantes conquistas da representação democrática. Nesse 

sentido, é importante reforçar que o papel de representação cumprido pela sociedade civil deve 

ser entendido dentro de uma perspectiva complementar, e não, substituta. 

Os avanços que a democracia eleitoral trouxe foram inegáveis para a representatividade. 

Porém, tais avanços não são absolutos e limites importantes continuam presentes nesse processo 

rumo à representatividade perfeita. Assim, a reconfiguração da representação através da 

sociedade civil deve concentra-se nos pontos onde a democracia eleitoral mostra-se insatisfatória 

e limitada. Assim, ambas as representações, a tradicional e a reconfigurada, complementariam-se 

mutuamente aumentando o grau de representatividade no conjunto da representação política. 

 O limite da ―representação reconfigurada‖ é que não consegue propor medidas práticas 

para resolver o dilema da ausência de legitimidade dessas novas esferas representativas com a 

mesma qualidade com que identifica o déficit de representatividade e os limites das instituições 

representativas tradicionais. A ideia de representação democrática exige, em algum mínimo grau, 

a autorização expressa pelo representado como forma de garantir a legitimidade da representação. 

Lógico que a legitimidade não provém somente da dimensão da autorização, como temos tentado 

mostrar aqui, mas uma dimensão de autorização é imprescindível para que haja legitimidade 

representativa. Assim, para uma representação ser considerada democrática, deve incluir em 

algum grau mínimo a dimensão da autorização. Pelo fato da legitimidade da representação incluir 

tanto interesse subjetivos como objetivos, as duas visões de representação desses interesses 

oriundas (representação eleitoral e extraeleitoral) devem complementar-se entre si. 

                                                             
102 Paulo Freire, pernambucano e educador, já chamava a atenção para os limites de um marxismo ortodoxo que 

julga, a partir da ideia de falsa consciência presente no conceito de ideologia,  que o partido seria melhor intérprete 

dos interesses proletários e populares do que o próprio povo. Para ele, assim como não deve existir uma educação 

bancária, já que todos são detentores de conhecimento, também não se deve subestimar a capacidade dos excluídos 

de julgarem e expressarem suas reais preferências. 
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Outro limite claro é a indefinição do papel cumprido por entidades da sociedade civil na 

reconfiguração do estado moderno. Há um grande debate se a sociedade civil é um espaço 

promotor da cidadania ou se ela apenas camufla uma dominação maior das forças de mercado. 

Em uma visão tradicional, o mercado é o grande ente da esfera e liberdade privada, ao passo que 

o Estado é o representante legítimo da dimensão dos direitos e da esfera pública. No debate sobre 

a ascensão da sociedade civil, não existe um consenso se ela estaria mais ligada à esfera pública 

ou privada. Nesse caso, dependendo onde se localize ela, a sociedade civil pode tornar-se um 

potencial ou um limite para a ampliação da representatividade política 

Há uma definição ambivalente das fronteiras entre público e privado nas funções 

dessas entidades, e , conseqüentemente, tem  sido apontada na sua 
funcionalidade à lógica da privatização e da redistribuição de responsabilidades 

entre a sociedade, o Estado e o mercado [...] o engajamento das organizações 

civis na pluralização do Estado em inúmeras agências e espaços participativos 

que diluem os contornos do próprio estado como interlocutor dos protestos e da 
contestação sociais (Lavalle et all, p. 44-45) 

 

Outro limite evidente seria a múltipla fragmentação identitária das entidades da sociedade 

civil, que baseiam sua atuação em diferenças de gênero, raça, etnia, origem social, dentre outras 

características. Essa multiplicação da diversidade estaria na contramão da lógica universalista da 

representação política moderna, o que não pode deixar de ser reconhecido como um avanço da 

representação liberal. Além disso, não se pode negar que falta um reconhecimento das 

organizações civis dentro da sociedade como um todo. 

Koslinski (2007) percebendo os limites existentes em compreender a sociedade civil
103

 

como defensora de um bem público consensualmente desejado, argumentará que a literatura 

sobre sociedade civil não nos oferece  

Instrumentos teóricos ou critérios para compreender qual a relação que se 

estabelece entre as novas organizações da sociedade civil, as ONGs inclusive, e 

o público que clamam representar. Não nos fornecem parâmetros para pensar 

quais interesses essas organizações representam e a partir de que parâmetros 
clamam estar falando em nome do ―interesse público‖. Enfim, não nos oferecem 

instrumentos teóricos para compreender em que bases ou a partir de que critérios 

as ações dessas organizações podem ser legitimadas (p. 197-198). 

 

                                                             
103 no caso de Koslinski, estará falando especificamente sobre ONGs (organizações não-governamentais). 
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Para ela, a reformulação do conceito de accountability adaptado para a relação interna 

entre as ONGs e seu ―público-alvo‖ (accountability para baixo) e as ONGs e os seus 

financiadores (accountability para cima) pode suprir essa lacuna existente. 

Em nosso estudo, percebemos que tais limites de legitimidade da representação política 

através da sociedade civil existem, porém não são impedimentos suficientes e, assim, ela pode 

complementar o déficit de igualdade política e de representatividade existente no voto e nas 

eleições. Percebemos que a sociedade civil, como espaço de representação, é uma condição que 

amplia e fortalece a dimensão da representatividade política. Ou seja, existem diversas condições 

nas quais uma democracia pode se tornar mais democrática. Acreditamos que a sociedade civil 

seja uma dessas condições, na medida em que leva a maior representatividade política real. 

De todo este debate, conclui-se que existe uma ausência enorme de diálogo entre os 

estudos teóricos e empíricos sobre representação política. Nessa dissertação, tentamos unir dois 

corpos de literatura que pouco dialogam entre si, apesar de termos claros que o salto da teoria 

para a empiria nem sempre é muito fácil. De um lado, buscamos unir os estudos teóricos sobre 

representação política e sociedade civil, pensando possibilidades de convergência entre eles. De 

outro lado, buscamos unir ambas as literaturas teóricas, com um corpo de autores que analisam os 

determinantes institucionais da qualidade de uma democracia, ou seja, a literatura empírica 

comparada sobre modelos de democracia.  

Percebemos que os limites da literatura sobre modelos de representação política 

majoritária e proporcionalista estava no conceito teórico que embasava tais concepções de 

representação, seja a ideia pitkniana de representação autorizativa ou descritiva. Assim, 

propomos uma união das visões de representação da sociedade civil (presuntiva, advocacia, 

perspectiva insider/outsider, etc) dentro do arcabouço teórico da ideia de representação como 

advocacy, que por sua vez pode ser encontrada já em Pitkin, apesar de não ter sido priorizado por 

esta autora e pela literatura sobre representação política. 
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Conclusão 

 

A democracia é o objeto de estudo central da teoria política contemporânea. A teoria 

resgata diferentes concepções sobre o mesmo conceito, fazendo com que o entendimento dos 

antigos, modernos ou contemporâneos sobre esta palavra desdobre-se em definições 

completamente diferentes. Mas, apesar das diferenças, também existem traços em comum. A 

ideia de igualdade e liberdade, em algum nível, sempre estiveram presentes no ideal democrático. 

O capitalismo é um sistema de liberdade econômica e igualdade de oportunidades. Pelo 

menos, baseia-se nesse pressuposto fundamental de análise. Sua economia não é planificada e as 

assimetrias informacionais e os monopólios são falhas de um mercado perfeito. A democracia 

liberal moderna também nasce buscando ser um sistema político de igualdade e liberdade 

política. Ou seja, a ideia de liberdade e igualdade, em suas especificidades, está no nascedouro de 

ambos os sistemas paradigmais da dimensão econômica e política do mundo contemporâneo, que 

convergiram na maior parte dos países do mundo que são democracias liberais de mercado livre. 

Porém a junção do sistema econômico capitalista com o regime político democrático produziu 

paradoxos. 

A liberdade econômica capitalista amplia a desigualdade econômica e social, o que 

dificulta a construção da igualdade política. Os indivíduos favorecidos economicamente 

possuem maiores oportunidades e acessos a recursos (informacionais, educacionais, matérias, etc) 

o que o torna privilegiado, e não igual, politicamente. Na realidade os indivíduos são diferentes, 

apesar de poderem ser iguais normativamente. Nesse sentido, uma economia de mercado pautada 

pelo viés da eficiência (e não dos valores) cria as condições para a apropriação privada do fruto 

do trabalho humano, fazendo com que a liberdade econômica gere desigualdade econômica. Em 

sociedades de economia planificada, a adoção da liberdade econômica desmoronou a igualdade 

imposta, porque indivíduos não iguais acumulam diferentemente no mercado capitalista. 

Talvez a maior contribuição do pensamento de Marx seja que as condições político-

sociais não estão desvinculadas da realidade material da qual emergiram, ao contrário refletem-na 

de alguma maneira. Mesmo que não aceitemos algumas premissas determinísticas entre estrutura 

material e superestrutura político e social, não podemos deixar de reconhecer o vínculo existente 
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entre elas. Dessa maneira, uma liberdade econômica que gera desigualdade econômica não criará 

as condições para o surgimento de uma maior igualdade política. Pelo contrário, a desigualdade 

econômica e material dificultará o alcance da igualdade política, que é um valor democrático 

central. Sem igualdade política, afasta-se ainda mais a possibilidade de uma liberdade política 

real. Esse é o paradoxo: apesar de caminharem juntos, a democracia liberal e a economia de 

mercado possuem em seus pressupostos lógicas diferentes que se boicotam mutuamente. 

As democracias contemporâneas, por estarem situadas em contextos de economia de 

mercado possuem dificuldade de efetivar uma igualdade política real. No âmbito da 

representação política, a igualdade política foi pensada como condição necessária para se atingir 

uma representatividade democrática, que é a conexão entre os interesses dos representados e a 

ação dos representantes. Nesse sentido, a presença de uma economia de mercado livre, ao 

dificultar o alcance da igualdade política, dificultará a concretização da representatividade 

democrática. Esse é um dos diversos paradoxos e dilemas da democracia difíceis de serem 

explicados.  

É dentro do contexto desses paradoxos que se situará a reflexão sobre as condições de 

representatividade de uma democracia. Vemos que a mera igualdade política formal (igualdade 

de input no procedimento democrático = igualdade de voto) não é uma condição suficiente para 

se alcançar a representatividade, porque existem paradoxos democráticos (a presença do mercado 

faz com que a igualdade política não seja real, apenas formal) que distorcem essa correlação.  

Vemos que as condições de uma representação política perfeita (com representatividade) 

não podem ser reduzidas à esfera eleitoral. Está é apenas uma condição mínima, mas 

curiosamente foi consolidada como uma condição suficiente. Os dilemas democráticos 

provenientes da relação mercado livre e democracia liberal impedem a efetivação de uma 

igualdade política e, com isso, atrapalham a construção de uma representatividade baseada 

apenas na dimensão eleitoral. Os defensores de voto como condição suficiente para a 

representatividade baseiam-se no pressuposto (oculto) de que uma igualdade política existe 

concretamente. Mas, percebemos que, num contexto de livre mercado, esse pressuposto existe 

apenas como ideia abstrata, não ocorrendo na prática. 
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Assim, os dilemas de representatividade nas democracias contemporâneas de mercado 

livre não podem buscar sua solução apenas no mecanismo eleitoral, posto que ele é insuficiente 

para resolver todos os dilemas da representatividade democrática. Outras condições são 

necessárias. Acreditamos que a sociedade civil (como espaço de representação política) é outra 

dessas condições que visa atingir o objetivo de uma maior representatividade. Isso porque a 

sociedade civil complementa os limites apresentados pelo mecanismo eleitoral (que ilusoriamente 

baseia-se numa versão meramente formal de igualdade política). 

Um dos exemplos da insuficiência da dimensão eleitoral é o fato de mesmo a maioria da 

população sendo marginalizada, apesar de possuir uma igualdade política formal, não consegue 

efetivar mudanças sociais que caminhem no sentido de uma maior igualdade econômica desejada 

por esses excluídos. Ou seja, existe uma desconexão entre igualdade política (formal) e 

desigualdade econômica remanescente, o que se constitui como outro paradoxo da democracia. 

Se a houvesse representatividade real nas democracias contemporâneas, sendo a maioria 

populacional formada por excluídos econômicos que possuem igualdade política, a tendência 

seria uma aproximação entre a uma igualdade política e econômica. Porém, não é isto que se 

verifica, o que nos leva a concluir que os sistemas de representação política não refletem uma 

representatividade real. Já que os sistemas de representação política já incluíram a dimensão 

formal da igualdade do voto (sufrágio universal) e esse não levou a uma igualdade material 

correspondente, concluímos que a dimensão eleitoral do voto é insuficiente para conduzir à uma 

representatividade perfeita. Outras condições, como vimos, devem ser satisfeitas. 

Essa dissertação buscou analisar a consequência de alguns desses paradoxos 

democráticos. O viés de explicação, nesse caso, não foi a consciência falsa desses indivíduos 

(como, por exemplo, as explicações presentes na tradição de reflexão sobre ideologia e 

alienação), mas como a existência de um déficit de representatividade nas instituições de 

representação política impedem que os possíveis interesses (de mudança social) desses grupos 

marginalizados sejam representados e efetivados. 

Percebemos que a liberdade econômica, em sistemas de livre mercado, conduz à maior 

desigualdade econômica que, por sua vez, atrapalha a construção da igualdade política de fato. 

Sem igualdade política concreta fica mais difícil construir a representatividade nas mediações da 

representação política porque a igualdade política ficou reduzida a uma dimensão mínima 
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eleitoral, ou seja, uma igualdade de input (de entrada na arena política) que não corresponde a 

uma igualdade real de condições no exercício da ação política (BEITZ, 1989). 

  Assim, a igualdade política fica reduzida a uma dimensão minimalista de igualdade 

eleitoral, o que faz com que existam limites evidentes na possibilidade dessa igualdade 

meramente eleitoral produzir representatividade (BERAMANDI, 2008) Acreditamos que a 

igualdade política deve ser ampliada para além de sua dimensão eleitoral, incluindo outros fatores 

que ampliam a construção de uma igualdade de condições no exercício político. Uma dessas 

condições é a sociedade civil que por ampliar a igualdade política, amplia a representatividade 

dos mecanismos de representação política. 

A representatividade é um valor democrático importante pelo fato de expressar o desejo 

real de uma sociedade. Em sociedades com um grande número de excluídos, como a sociedade 

brasileira, o desejo de mudança social é real. Se os sistemas de representação política não 

conseguem captar esse interesse pela mudança, não podem ser considerados com representativos. 

Porém, a solução para os limites da sua representatividade não podem ser reduzidos à dimensão 

eleitoral, já que esta, como vimos, está baseada na ideia apenas formal de igualdade política. Os 

limites do mecanismo eleitoral para efetivar a representatividade nos levam, por sua vez, para 

mecanismos extra-eleitorais de representação. É por isso que buscamos discutir a literatura sobre 

reconfiguracão da representação política com o objetivo de entender em que medida ela oferece 

algumas soluções para a superação do déficit de representatividade não solucionado pelos 

mecanismos tradicionais eleitorais de representação política. 

O foco de nossa análise para responder esse dilema democrático foi analisar as teorias e 

instituições de representação política, de sociedade civil e de modelos de democracia. A 

igualdade política não conduziu à maior igualdade econômica porque a igualdade política ficou 

reduzida à igualdade eleitoral (igualdade de ―input‖), que possui sérios limites para concretizar 

representatividade. 

O resgate teórico efetuado no primeiro capítulo buscou subsidiar teoricamente a análise 

posterior, resgatando um breve histórico do conceito de sociedade civil e de representação 

política. Destaca-se a tipologia elaborada por Pitkin do conceito de representação política 

sistematizando-o em três grandes frentes: formalista, descritiva e as acting for. 
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Essa tipologia é a base teórica principal sobre a qual analisamos os diferentes modelos 

institucionais de representação política nas democracias contemporâneas. Bebendo na 

sistematização feita por Lijphart, focamos nossa análise em dois grandes blocos de democracia 

que concentram ou dispersam autoridade: majoritárias ou proporcionalistas. As principais 

democracias contemporâneas poderiam ser classificadas segundo esse continuum bidimensional 

institucional que diferenciará as instituições de representação política de cada um desses 

modelos. O segundo capítulo buscou mostrar o vínculo teórico de concepções de representação 

política com estruturas institucionais destas, mostrando que o fato de instituições basearem-se em 

pressupostos normativos distintos, fará com que tenham diferentes critérios para julgar a 

qualidade de uma democracia, especificamente a capacidade desta conduzir à maior ou menor 

representatividade.  

Os modelos majoritários construíram suas instituições de representação política em cima 

da visão teórica que Pitkin chamou de dimensão da accountability da representação formalista. 

Essa concepção teórica de representação preocupa-se com a criação de mecanismos de controle 

do representado sobre o representante, sendo as eleições e o voto seu principal instrumento de 

controle. Isso influenciará suas instituições de representação política resumidas num sistema 

eleitoral majoritário e um sistema bipartidário. 

Já os modelos proporcionalistas edificaram seu edifício institucional tendo a ideia de 

representação descritiva, segundo classificação de Pitkin, como base teórica. Essa concepção 

teórica busca construir um mini-cosmos da sociedade nos órgãos representativos por acreditar 

que um corpo de representantes semelhantes com o de representados facilita a ampliação da 

representatividade. Suas instituições de representação centrais serão o sistema eleitoral 

proporcional e um sistema multipartidário. 

Duas conclusões emergem dessa análise. A primeira é que, apesar de diferentes, ambos 

modelos de democracia reduzem suas instituições de representação política à dimensão eleitoral. 

Para os majoritários, as eleições são o melhor instrumento de controle do eleitor sobre o eleito. 

Os proporcionalistas também não extrapolam as eleições, porque ela (mesmo que reformada com 

novos institutos como as cotas, por exemplo), continua sendo o meio de escolha de representantes 

similares aos representados. Com isso, ambos os modelos continuam presos às instituições 

tradicionais de representação política, reduzindo o escopo de sua atuação na esfera eleitoral. 
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A segunda é que uma terceira base teórica, dentre a tipologia elaborada por Pitkin, ficou 

esquecida. A ideia de representation as acting for não embasou nenhuma instituição consolidada 

de representação política justamente porque ele permite uma extrapolação da dimensão eleitoral.  

A ideia de representação formalista (especificamente a accountability) embasou instituições do 

modelo majoritário de democracia, a representação descritiva foi a base de modelos 

proporcionalistas e a formulação de ―representation as acting for‖ não foi o pressuposto de 

nenhuma instituição de representação política consolidada. Existe um vácuo entre a base teórica 

de acting for e a ausência de instituições representativas influenciadas por essa visão de 

representação, que também é um tipo de representação política. 

Buscamos, então, superar esse vácuo ao identificar na ideia de acting for o pressuposto 

teórico propício para a estruturação de instituições de representação política extraeleitorais, 

principalmente instituições que buscam acolher a sociedade civil como um espaço e um ator de 

representação política. A ideia de representation as acting for para nós foi adaptada dentro do 

conceito de representação como advocacy porque achamos que o conceito que melhor expressa a 

ideia pitkiniana de ―agir no lugar de outro‖ é a ideia contemporânea de advocacy. 

Dessa forma, no terceiro capítulo dessa dissertação buscamos analisar a literatura sobre 

reconfiguração contemporânea de representação política, especialmente a que analisa o papel 

representativo cumprido por atores da sociedade civil buscando identificar nessa literatura 

convergências com a ideia de representação como advocacy. 

Acreditamos que em democracias de ampla desigualdade material e econômica, como a 

brasileira, a igualdade política vira um ideal mais difícil de ser conquistado, dificultando a 

possibilidade da igualdade de voto conduzir a uma maior representatividade democrática. Em 

países de profundas desigualdades materiais, a visão liberal ―subjetivista-eleitoral‖ de 

representação torna-se insuficiente para suprir o déficit de representatividade existente. Dessa 

forma, os limites da dimensão eleitoral da representação política tornam-se mais evidentes.  

Nesse contexto, alcançar uma representatividade através do sistema representativo 

eleitoral torna-se tarefa infrutífera. As condições para se efetivar a representatividade precisam 

sem ampliadas para além do escopo eleitoral como forma de complementar as carências oriundas 

da desigualdade material presente. Assim, algumas formas de representação dos interesses 
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objetivos existentes de populações marginalizadas devem ser pensadas dentro do contexto de 

uma representação extraeleitoral.  

Acreditamos que a sociedade civil, entendida restritamente com organizações populares e 

movimentos sociais, pode servir ao interesse dessas minorias representando indiretamente esses 

interesses. A ideia de representação como advocacy pode suprir em alguma medida ausência de 

legitimidade dessa representação fazendo com que ela seja um complemento necessário da 

representação eleitoral. Dessa forma, entender a sociedade civil como um espaço e um ator de 

representação política pode ser uma condição necessária para se atingir maior representatividade 

nas democracias contemporâneas. 
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