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RESUMO 

A democracia é, atualmente, um dos temas mais recorrentes no âmbito da 

Ciência Política. Autores diversos têm contribuído, ao longo de décadas, na elucidação 

de múltiplos problemas relacionados àquela forma de governo, tendo destaque os 

trabalhos do teórico norte americano Robert Dahl, que tem se destacado, dentre outros 

motivos, pelo enfoque apresentado sobre o tema da relação entre democracia e escala.  

Sobre a questão da democracia, do ponto de vista analítico, não se pode perder 

de vista a sua relação histórica com a problemática das unidades políticas, ou seja, a 

ligação entre regime democrático e tamanho espacial, o que inclui a dimensão 

geográfica e populacional do sistema. Para Dahl, em muitas de suas obras, a construção 

da democracia encontra-se estreitamente relacionada ao ambiente em que ela se propõe 

ser aplicada. Assim, define esse autor, sempre tendo em mente a questão do espaço, a 

existência de vários modelos de democracia, apropriados para cada escala - desde a 

pequena à grande unidade. Assim sendo, é nosso objetivo analisar, na presente 

dissertação, a reflexão de Dahl sobre a questão da relação entre democracia e escala. 

Deste modo, visamos também compreender os tipos de regimes democráticos 

desenvolvidos por este cientista político e a relação destes regimes com o tamanho das 

unidades políticas em que eles são consagrados.  

 

Palavras-chaves: Democracia; Escala; Teoria democrática; Robert Dahl. 
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ABSTRACT 
 

Democracy is currently one of the most recurrent themes in Political Science. 

Several authors have contributed over the decades for the elucidation of many problems 

related to that form of government. The work of the North American theorist Robert 

Dahl is a highlighted approach on the topic of the relationship between democracy and 

scale. On the issue of democracy, we should not lose sight of its historical relationship 

with the problem of political units, i.e., the link between democratic government and 

spatial size, which includes the geographical and populational size of the system. For 

Dahl, in many of his works, the construction of democracy is closely related to the 

environment in which it is applied. Thus, the author defines the existence of various 

models of democracy, suitable for every scale - from small to large units - always 

bearing in mind the space issue. Therefore, our goal is to analyze in this essay the ideas 

of Dahl on the relationship between democracy and scale. Thus, we also aim to 

understand the types of democratic systems developed by this political scientist and 

their relationship with the size of the political units in which they are consecrated. 

 

Keywords: Democracy; Scale; Democratic theory; Robert Dahl. 
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INTRODUÇÃO 

  

Segundo Jeffrey Alexander, um texto clássico “é o resultado do primitivo 

esforço da exploração humana que goza de status privilegiado em face da exploração 

contemporânea no mesmo campo” (1999, p.24). E, ainda de acordo com este sociólogo 

norte americano: “o conceito de status privilegiado significa que os modernos cultores 

da disciplina em questão acreditam poder aprender tanto com o estudo dessa obra 

antiga quanto com o estudo da obra de seus contemporâneos” (1999, p.24). Nesse 

contexto, a presente dissertação não foge à concepção que, com toda a firmeza, clama 

em favor do resgate interpretativo de textos célebres das Ciências Sociais. Localizado 

no campo da teoria democrática contemporânea, notadamente a da segunda metade do 

século XX, nosso trabalho termina por embrenhar-se no pensamento de um dos mais 

importantes politicólogos atuais, Robert Dahl.    

Poucos analistas políticos se debruçaram sobre a democracia com a mesma 

profundidade esboçada por Dahl. Em mais de cinquenta anos de reflexão política, este 

cientista social norte americano abordaria vários aspectos dos regimes democráticos 

atuais, como, por exemplo: o pluralismo social e as condições para o êxito do método 

democrático. Além desses dois temas trabalhados pelo pensador em comento, podem-se 

destacar muitos outros temas abordados por ele, não obstante gostaríamos de destacar 

sua reflexão sobre a problemática da relação entre democracia e escala.  

Tendo em mente a existência da problemática entre governo democrático e escala 

(tamanho das unidades políticas), Robert Dahl elabora vários tipos/modelos de 

democracias. Em muitas de suas obras, ele chega a trabalhar com a existência de três 

modelos, são eles: a democracia de comitê, a democracia poliárquica e a poliarquia com 

administração. Todas essas, intimamente relacionadas com o tamanho das unidades 

políticas, poderiam ser, resumidamente, descritas do seguinte modo: a democracia de 

comitê seria aquela apropriada para os pequenos espaços, onde a participação dar-se de 

maneira direta; a poliarquia é o regime democrático dos Estados nacionais; e a poliarquia 

com administração é o termo que se dá ao governo democraticamente administrado no 

plano internacional, ou seja, é a democracia aplicada ao nível das organizações 

internacionais.  
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Na teoria democrática recente, ramificada em várias vertentes, a discussão sobre a 

relação democracia e escala ganha importância no debate entre o procedimentalismo e o 

participacionismo. Enquanto para o procedimentalismo, em regra, a legitimidade do 

governo é assegurada quase unicamente pelo resultado eleitoral (os métodos políticos), o 

participacionismo identifica na participação popular, ladeando o instituto da 

representação, um meio efetivo de se aperfeiçoar o regime democrático. Assim, se por 

um lado, é de se notar, por parte da primeira corrente teórica, certa defesa da apatia 

política, no que tange à segunda vertente, pode-se perceber uma defesa acentuada da 

participação como meio constitutivo da própria democracia. A teoria procedimental se 

preocupará, basicamente, com a democratização dos Estados nacionais, ao passo que na 

teoria participativa, a reflexão vai muito mais além, chegando a preocupar-se com a 

democracia nas várias instâncias de decisão, como o Estado e também a sociedade civil.   

É de se lembrar que Dahl, nesses mais de cinquenta anos de reflexão sobre a 

política, acolheria, em alguns momentos, uma democracia mais participativa e, em outros 

instantes, uma democracia mais apática, ora se aproximando do próprio 

participacionismo, ora se aproximando de uma visão mais elitista, um procedimentalismo 

mais próximo daquele apresentado por Schumpeter. De todo modo, o interessante é a 

ideia de que o autor norte americano discutido, nas várias reviravoltas que apresentaria o 

seu pensamento, terminaria por acolher, em trabalhos mais recentes, a concepção de um 

procedimentalismo que é também participativo. É nesse contexto que ganham destaque 

os modelos apresentados por ele. Isso significa, tendo em vista a ótica do autor, que a 

democracia não apenas pode existir ao nível do Estado nacional enquanto definida por 

procedimentos, mas significa sim que aonde houver uma organização com determinados 

fins levar-se-á em conta a possibilidade de aplicação do governo popular.  

Deste modo, salientamos que o objetivo deste trabalho é analisar como se dá a 

meditação em Dahl acerca da questão da democracia em diferentes espaços. Em outros 

termos, buscamos compreender os vários modelos de regimes democráticos 

desenvolvidos pelo pensador norte americano, sempre levando em consideração os 

parâmetros estabelecidos por ele para designar uma democracia como sendo de comitê, 

poliárquica ou de administração.  

Para atingir o objetivo do presente trabalho (que é bibliográfico), a metodologia 

aplicada - apoiada na análise hermenêutica - consistiu no levantamento e exame das 

principais obras (artigos e livros) produzidas por Dahl, desde a década de 1950 até 
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momentos mais atuais, o século XXI. Assim, no tocante ao nosso problema de pesquisa, 

o roteiro analítico de investigação compreendeu, grosso modo, as seguintes obras:  

 

Quadro 1. Livros que abordam a democracia em diferentes escalas  

 

 

 

Democracia em larga escala. 

1) Política, economia e bem estar social, de 
1953;  
2) Um prefácio à teoria democrática, de 
1956; 
3) Poliarquia (1972);  
4) Dilemmas of pluralist democracy, de 
1982; 
5) Sobre a democracia, de 1998. 
6) La igualdad política, de 2006. 

 

 

Democracia em pequena escala. 

1) After the revolution? (1970); 
2) Um prefácio à democracia econômica 
(1985); 
3) Size and democracy (1973); 
4) La democracia y sus criticos, de 1989; 
5) Sobre a democracia, de 1998. 
 

 

Quadro 2. Artigos que abordam a democracia em diferentes escalas 

 

Democracia em larga escala. 

1) What political institutions does large-scale 
democracy require?, de 2005; 
2) Governing the giant corporation, de 1973; 
3) Polyarchy, pluralism and scale (1984b). 
4) A democratic dilemma: system effectiveness 
versus citizen participation, de 1994 

 

Democracia em pequena escala. 

1) The city in the future of democracy, de1967; 
2) Democracy in the workplace (1984a); 
3) On deliberative democracy, de 1997. 

  

Logo, tendo em vista o exposto acima, os passos da pesquisa, em diálogo com as 

obras de Dahl, foram: 1) identificar/analisar, em cada um dos supracitados trabalhos, 

discussões que perpassassem a problemática da pequena e grande escala e sua relação 

com a democracia; 2) e, em seguida, analisar se havia uma correspondência necessária 

entre as unidades políticas trabalhadas (o tamanho) e os modelos de democracia 

desenvolvidos.  

O texto que ora se apresenta teve sua argumentação dividida, basicamente, numa 

estrutura de três capítulos. No primeiro deles, intitulado Democracia e escala: uma 
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análise histórica do problema, procuramos demonstrar, via história das ideias, que o 

debate acerca da relação entre democracia e escala não é novo. Sendo a escala um dos 

componentes mais fundamentais do governo democrático, foi nosso intento aqui expor 

como diferentes autores, ao longo dos anos, trataram a relação entre aqueles dois 

conceitos. No primeiro capítulo, ainda procuramos demonstrar a mudança de sentido que 

o conceito de democracia apresentou ao longo dos tempos. Para tanto, tendo em vista a 

análise sobre vários autores, iniciamos com um debate cujo início se dá no século XVIII, 

se estendendo ele até os dias atuais.   

Num segundo momento, isto é, no capítulo dois, cujo título é Esboço da teoria 

política dahlsiana: uma democracia procedimental participativa, procuramos 

examinar a teoria política delineada por Dahl. Para tanto, utilizamos a análise de vários 

textos escritos por este cientista político. No geral, examinamos desde os primeiros 

textos escritos pelo autor, na década de 1950, até textos mais atuais, já escritos no 

século XXI. A conclusão do capítulo é a de que, apesar de ter acolhido inicialmente 

uma posição unicamente procedimental sobre a democracia, o autor passou, com o 

desenrolar dos tempos, a desenvolver uma concepção que também aceita a teoria 

participativa, de maneira que, este é nosso argumento, desde a década de 1970, regra 

geral, a teoria democrática esboçada por Dahl será um procedimentalismo também 

participativo. Em outras palavras, o autor em tela, a partir de After the revolution? 

passa a gravitar entre aquelas duas correntes teóricas, aceitando sejam elementos de 

uma escola (o procedimentalismo), sejam elementos de outra (a teoria participativa).  

Em seguida, no último capítulo, Democracia e escala no pensamento 

dahlsiano, examinamos os modelos de democracias delineados por Robert Dahl: a 

democracia de comitê, a poliarquia e a poliarquia com administração. É nesse momento, 

então, que demonstramos a reflexão dahlsiana sobre a problemática da relação entre 

democracia e escala (tamanho das unidades políticas – o que compreende, basicamente, 

o espaço geográfico e o número populacional).  

Assim, sublinhamos que o trabalho aqui esboçado tem seu apreço à proporção 

em que intenta sumarizar, ou até mesmo atualizar, o debate sobre o tema da democracia 

em diferentes espaços, o que tem sido, com frequência, ponto bastante debatido pela 

teoria democrática atual, principalmente no que toca aos trabalhos que vêm sendo 

desenvolvidos pelos teóricos do participacionismo. E, não apenas isso, ao apontar a 
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presente discussão via Robert Dahl, visamos também compreender como se dá a 

meditação da relação democracia e escala neste autor. Ao realizarmos esse feito, 

acreditamos numa contribuição para com o entendimento sobre parcela da obra do 

cientista político norte americano discutido, fornecendo luz para alguns aspectos ainda 

pouco explorados em seu trabalho, que é a questão justamente da relação entre o 

governo democrático e a dimensão dos sistemas políticos.   
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1- DEMOCRACIA E ESCALA: UMA ANÁLISE HISTÓRICA DO 

PROBLEMA 

 

1.1 Introdução  

A relação entre a ideia de democracia e a ideia de escala é antiga e ao mesmo 

tempo atual. É antiga uma vez que essa relação pode ser encontrada em autores clássicos 

dos séculos XVIII e XIX, que discutiram sobre a temática. Tal relação é também atual, 

pois autores contemporâneos não se esqueceram em estudá-la apropriadamente. Nesse 

sentido, no presente capítulo, procuramos analisar como se deu inicialmente e como se dá 

atualmente a discussão no tocante ao governo democrático e a sua vinculação com o 

tamanho das unidades políticas.  

Antes, porém, de adentrarmos nessa discussão histórico-teórica sobre a 

democracia, acreditamos ser importante destacar aqui um ponto bastante crucial para o 

nosso debate, qual seja, como aponta Bobbio (2004), a forma democrática de governo 

consagrou no seu uso, ao longo dos anos, várias formas de entendimento. Em outras 

palavras, a democracia foi, e ainda hoje é usualmente empregada tendo em vista três usos 

principais: o descritivo, que também podemos chamar de sistemático, o prescritivo ou 

normativo e, por último, o uso histórico.  

Nesse contexto, observamos que esses três usos constituem meios para se 

compreender uma dada realidade analisada, que é justamente a questão da conceituação da 

democracia no seu debate ao longo dos tempos. Na sua utilização descritiva, como o 

próprio nome nos indica, busca-se descrever um dado fenômeno, classificá-lo e, assim, 

diferenciá-lo dum outro evento. No tocante a sua descrição, a democracia, com respeito ao 

seu significado, é uma das várias formas de governo possíveis, ou seja, é ela apenas um 

tipo no universo de uma tipologia mais ampla que engloba desde a monarquia até o 

despotismo e, mais modernamente, tendo em vista as discussões empreendidas por autores 

contemporâneos, notadamente influenciados por Kelsen (2000), é a democracia uma 

forma de governo que se coloca em contraste com a autocracia. Do ponto de vista 

clássico, isto é, tomando uma já vetusta classificação, a democracia é a forma de governo 

em que o poder é exercido por todos ou, pelo menos, pela maioria dos nacionais. Nesse 

sentido, ela se contrapõe à monarquia, que prega o governo de um homem só, e também à 
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aristocracia, defensora do governo de poucos. Essa classificação antiga1, entretanto, 

levando em consideração, sobretudo, a questão dos números, deixa de lado alguns outros 

aspectos que uma classificação hodierna da democracia não deixaria de perceber. 

Ressalta-se, então, dentre outros objetos, a importância de se levar em consideração mais 

modernamente, no processo de definição da democracia em contraposição às outras 

formas de governo, elementos como as eleições, a presença de Direitos Fundamentais do 

indivíduo, o sufrágio universal etc.  

Em seus usos prescritivo, normativo, ou ainda, axiológico, um tipo de governo 

acolhe em sua acepção uma série de juízos de valores. Aqui, não basta apenas descrever a 

forma de governo, atribuindo-lhe uma constituição que é peculiar, mas também é 

importante - além das instituições que nela se encontram, tais quais enfatizadas pelo uso 

descritivo – destacar, no seu confronto com as demais estruturas de poder, a escala de 

preferência que é dada a cada tipo de governo. Em outros termos, busca-se, nesse tipo de 

análise, escalonar, em ordem de preferências, os vários regimes políticos. No tocante à 

democracia, pode-se afirmar que a mesma, quando versada sob um viés prescritivo, não 

será apenas trabalhada tendo em vista a descrição de suas instituições (as eleições, o 

Parlamento e assim por diante.), muito além disso, ela será ainda trabalhada na ordem do 

“dever ser”. Nesse contexto, uma forma de governo não é apenas um conjunto de órgãos 

delineados de determinada maneira, muito pelo contrário, ela é, sobretudo, um ideal a ser 

alcançado. Assim, é que podemos perceber a existência que nos foi legada pela Filosofia 

Política clássica – e, quando nos referimos à Filosofia Política clássica queremos 

significar aqui a filosofia grega e também a medieval, já que esta não inovaria aquela em 

muita coisa no que diz respeito ao debate normativo -, das denominadas formas boas e 

más de governo.  

Tendo em mente um debate mais atual no tocante à prescrição, para Dahl (2001, 

p.58), a democracia, dentre outros motivos, seria a melhor forma de governo porque ela 

apresenta algumas consequências desejáveis, que outros regimes políticos, como as 

diversas autocracias, em regra, não apresentam. A saber: a) a autodeterminação pessoal; b) 

a prosperidade econômica; c) o desenvolvimento humano; d) e, a busca pela paz. Para 

                                                             
1
 Quando nos referimos aqui a uma classificação antiga queremos, sobretudo, ressaltar a obra de 

Aristóteles, A política, em que pondera o autor existirem seis formas de governo, três boas e três más, 
sendo a diferença fundamental entre as formas boas e as más o requisito da consecução ou não do bem 
comum. Caso a forma de governo promova o bem comum, ela é considerada boa; caso contrário, ela é 
uma forma de governo degenerada. As formas boas para o filósofo são: a monarquia, a aristocracia e a 
politia; de outro lado, as formas corrompidas são a tirania, a oligarquia e a democracia. 
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Bobbio, em Liberalismo e democracia, o governo democrático é algo bom porque ele 

pode garantir, de maneira eficaz, a defesa dos direitos civis e políticos dos indivíduos. Já 

Para Aristóteles (2007) - haja vista uma discussão mais antiga -, cujo critério utilizado 

para separar a forma boa da má é a consecução ou não do bem comum, a democracia seria 

um tipo de governo popular corrompido ao passo que a politia, esta sim, seria o governo 

popular legítimo e, portanto, apta a ser defendida pelo filósofo. Mais modernamente, 

contudo, não há dúvida de que essa distinção proposta por Aristóteles não é totalmente 

aceita, já que é relevante ressaltar a inexistência, nas Ciências Sociais atuais, de algo que 

se denomine politia. O vocábulo democracia, entretanto, ao contrário daquele outro termo 

proposto pelo filósofo grego, continuou a persistir, de maneira que é algo comum à teoria 

democrática hodierna, a exemplo do procedimentalismo, a utilização de termos como 

"democracias frágeis", ou até mesmo, a utilização de palavras como "semidemocracias", 

contrastando com as democracias ditas "consolidadas". E, o que isso significa? Em parte, 

a nosso ver, os termos “frágeis”, “semi” e “fracas” indicam justamente o que falta a uma 

forma de governo para ela ser, no caso, uma forma plena, uma forma almejada por todos 

que muitas vezes recebe o nome de "consolidada". Essa reflexão, assim, sempre nos 

remete, em última instância, para o antigo problema prescritivo das formas de governo 

que são consideradas melhores do que outras.  

O significado histórico se consubstancia na ideia de que uma forma de governo 

indica um processo, isto é, de que ela aparece em determinado momento e, num outro 

instante posterior, ela se finda. Também ele se expressa no fato de que, para certos 

contextos, existirá um tipo melhor do que o outro. Assim, tem-se o debate esboçado por 

Montesquieu (1996) de que as monarquias, no âmbito do Estado nacional, são mais 

apropriadas do que as repúblicas, e o esboçado por Bobbio (1986), que enfatiza a posição 

de destaque da democracia representativa em detrimento da direta, quando na sua 

aplicação ao domínio estatal. Ainda sobre o tema, conclui o filósofo italiano: 

“pode-se enfim falar de uso histórico de uma teoria das formas de governo 
quando dela nos servimos não só para classificar as várias constituições, não 
só para recomendar uma mais do que a outra, mas também para descrever os 
vários momentos sucessivos do desenvolvimento histórico considerado como 
uma passagem obrigatória de uma forma a outra” (BOBBIO, 2004, p.136).  

Tendo em vista o que foi debatido sob uma perspectiva histórica, que também 

contemple em seu arcabouço o uso normativo e descritivo, a discussão em torno da 

democracia, como indicado logo no início do capítulo, não é algo novo. E, tão antigo 
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quanto essa discussão é ainda o debate em torno da questão da forma de governo e a sua 

relação com a escala. Na verdade, como iremos notar, é realmente perceptível que, no 

decorrer dos anos, o entendimento sobre a democracia mudou substancialmente. Para cada 

época, podemos destacar um uso específico do termo. Muito além disso, é de se destacar 

também que os próprios conceitos que engendram aquela palavra, como a ideia de 

cidadania e até mesmo a ideia de escala, modificar-se-iam, dando ensejo a novas 

interpretações. Como será demonstrado aqui, é bem verdade que o governo democrático 

teve o seu início ainda na Antigüidade Clássica, em Atenas, onde predominava uma baixa 

população e um pequeno território. Posteriormente, a concepção de governo democrático, 

não mais existindo as Cidades-Estados, seria tomada para os Estados nacionais, que eram 

grandes unidades políticas, muito maiores do que as antigas Cidades gregas. E, mais 

recentemente, e isso será discutido no transcorrer do capítulo, a ideia de democracia passa 

a contemplar organismos maiores do que as unidades estatais, a exemplo das entidades de 

caráter global.  

A mudança conceitual presente na discussão democrática não foi apenas percebida 

no tocante à organização institucional desta forma de governo, isto é, 

exemplificativamente, se antes tínhamos a Ekklêsía, no momento temos os Parlamentos, 

se outrora não tínhamos a tripartição de poderes, presentemente a temos. Para além disso, 

é importante que se diga a existência de um câmbio, em termos teóricos, sobre o que se 

entendia por democracia e sobre o que hoje entendemos sobre ela. Na verdade, houve 

muitos autores, cada um em seu tempo, e influenciados pelos valores dominantes em sua 

época, que expressaram diferentes entendimentos sobre a forma democrática de governo. 

No que diz respeito aos entendimentos expressados por cada autor, um tema em especial 

nos tem chamado a atenção, qual seja, a reflexão sobre a democracia e o ideal 

participativo em diferentes escalas. Nesse sentido, iniciamos um debate cuja origem, em 

nosso trabalho, é o século XVIII, e que se estende até os dias atuais. 

 

1.2 A reflexão do século XVIII: a problemática democracia e escala  

No século XVIII, podemos destacar a reflexão contida em autores do gabarito do 

genebrino Jean Jacques Rousseau, dos norte americanos James Madison e Thomas 

Jefferson, e dos franceses Charles-Louis de Secondat, o barão de Montesquieu, e 

Emmanuel Sieyes. Nesse sentido, todos esses autores contribuíram, de um modo ou de 
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outro, para a compreensão da definição, naquele período, do termo democracia, 

apontando, por conseguinte, os requisitos necessários à consecução daquela forma de 

governo, dentre os quais, destaca-se o requisito da escala. Enfatizamos, porém, que a 

escolha desses autores para iniciarmos um debate é dada por um motivo básico: até o 

século XVIII considerava-se que a democracia fosse um regime político apenas aplicável 

aos pequenos espaços e, por isso mesmo, apresenta-se aqui um bloco de autores que 

pensaram dessa maneira, com a exceção de Thomas Jefferson, que, já no século dezoito, 

cogitava a possibilidade de os Estados Unidos da América (EUA) serem uma democracia, 

e não uma república como queria Madison. 

Para Carl Schmitt (1996), Rousseau é um dos mais destacados teóricos da 

democracia moderna, senão o mais importante. Isso não é tão difícil de provar, uma vez 

que o tema da soberania popular é, ainda hoje, um assunto bastante recorrente. E, quando 

afirmamos que a temática da soberania popular é algo realmente importante, enfatizamos 

que isso pode dar-se por dois motivos. Primeiro, a maioria das Constituições existentes 

terminam por atribuir ao povo a titularidade do poder constituinte, como o exemplo da 

Carta Magna nacional que estabelece em seu art. 1º, parágrafo único: "todo o poder emana 

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente (...)"; segundo, se 

é verdade que a titularidade do poder de criar uma Constituição é atribuída, pelo Direito, 

ao conjunto de cidadãos em sua totalidade, de outro lado, há aqueles que insistem que essa 

prerrogativa é apenas formal, isto é, que o povo, na prática, nunca decide sobre questões 

realmente importantes. Indagamos o que essas duas realidades nos indicam? De maneira 

bem sintética, constatamos, a partir do exposto, que a ideia de soberania popular ora é 

veementemente reclamada, como se fosse algo possível, e assim é o que defende Marx na 

obra O 18 brumário de Louis Bonaparte, ora ela é negada, para não dizer combatida, 

assim como foi expresso pelos teóricos do elitismo político: Mosca, Pareto e Schumpeter. 

De fato, não há dúvida de que essa temática (a soberania popular) é deveras atual e, sendo 

Rousseau um daqueles que a colocou em discussão quase três séculos atrás, revelando-se 

este teórico um precursor, é o pensador genebrino, por isso mesmo, um dos grandes 

nomes da teoria democrática.  

Em Rousseau, no Contrato Social (1762), a ideia de democracia aparece sob dois 

ângulos fundamentais. Primeiro, a democracia pode ser entendida como soberania 

popular. E, quanto a esta primeira interpretação, fazemos uma ressalva, Rousseau nunca 

utilizou o termo "democracia" no sentido de qualificar o Estado que promovesse a 
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soberania do povo, para essa realidade, ele usou o termo república ou governo 

republicano. Porém, por uma questão de hermenêutica, uma vez que em toda Filosofia 

Política (clássica ou contemporânea) a soberania popular sempre esteve associada ao ideal 

democrático, por isso mesmo, é que queremos enfatizar esse nosso primeiro entendimento, 

no sentido de que ao realçar a concepção de soberania do povo o filósofo genebrino 

também estava a defender alguns valores democráticos fundamentais. Segundo, e isto é 

algo explícito, logo, encontrado literalmente na obra do filósofo em comento, a 

democracia é um modo de organização do Poder Executivo.  

No tocante ao segundo entendimento, é necessário que se teçam alguns 

comentários adicionais. Como já foi esboçado por Chevallier (1986), em Rousseau, há 

uma separação bem profunda entre o soberano, o povo legiferando, e o governo, conjunto 

de homens encarregados de executar as normas editadas pelo Legislativo. É baseado em 

tal distinção que o filósofo genebrino funda, portanto, a sua teoria das formas de governo. 

Para ele, sendo o Legislativo sempre exercido pelo conjunto de cidadãos, existem três 

formas de Estado - a monarquia, a aristocracia e a democracia. Quando o Poder Executivo 

é confiado a um homem só, temos a monarquia; quando ele é confiado a alguns, temos a 

aristocracia; e, quando o Executivo é delegado a todo o povo, ou a uma grande parte dele, 

encontramos, então, a democracia. Tanto é assim que na democracia o povo elabora as leis 

e também as executa. Na verdade, tem-se aqui a junção entre os Poderes Legislativo e 

Executivo nas mesmas mãos, fato esse não constatado nas demais formas de governo, em 

que o Legislativo sempre pertence ao povo e o Executivo pode pertencer a um monarca ou 

a uma aristocracia. Nesse sentido, "se colhe que não há uma constituição de governo 

única e absoluta, mas pode haver tantos governos de natureza diversa quanto são os 

Estados de grandeza diferente" (Rousseau, 2000, p.66). 

Preocupado com a construção de uma cidadania mais participativa, em que cada 

pessoa tenha capacidade de colaborar na formulação da vontade pública, Rousseau (2000) 

destaca como condições à aplicação do governo democrático, tal qual entendido como 

modo de organização do Executivo, as seguintes qualidades: 1) a exigência de um Estado 

diminuto em que o povo pudesse se ajuntar facilmente e onde fosse possível a cada 

cidadão conhecer todos os demais, até porque: "bem ponderado tudo, já considero 

impossível que entre nós mantenha o soberano o exercício de seus direitos, se não é muito 

pequena a cidade" (ROUSSEAU, 2000, p.93); 2) a simplicidade nos costumes, o que 

evitaria deliberações complicadas com a utilização frequente de conhecimentos técnicos; 
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3) e, a igualdade entre os cidadãos, seja ela formal, seja ela material, contrariamente a uma 

cultura de luxo. Só assim teríamos um ambiente fértil ao governo popular.  

Na verdade, para o teórico genebrino, no tocante aos grandes Estados nacionais, a 

forma de governo mais apropriada seria a monarquia, e para os Estados medíocres 

teríamos a aristocracia; entretanto, nem para os grandes e nem para os Estados medianos 

cogitaríamos a efetivação da democracia, já que esta seria apta apenas aos pequenos 

espaços com baixo conglomerado humano, gerando pouca eficiência caso fosse aplicada 

em nível de grande escala, uma vez que "quanto mais se engrandece o Estado, mais se 

deve restringir o governo; de modo que o número dos chefes diminua em razão do 

aumento do povo" (ROUSSEAU, 2000, p.69). Tomando as palavras do próprio autor, 

enfatizamos: 

"suponhamos seja o Estado composto de dez mil cidadãos. O soberano não 
deve ser considerado senão coletivamente e em corpo. Cada particular, 
porém, na qualidade de vassalo, é considerado como indivíduo. Assim, o 
soberano está para o vassalo na proporção de dez mil para um, isto é, cada 
membro do Estado possui a décima milésima parte da autoridade soberana, 
embora esteja todo inteiro a ela submetido. Seja o povo constituído de cem 
mil homens, o estado dos vassalos não muda, e cada qual suporta igualmente 
todo o império das leis, ao passo que o seu sufrágio, reduzido a um 
centésimo-milésimo, é dez vezes menos influente na sua redação. Então, como 
o vassalo permanece sempre um, aumenta a relação do soberano em razão do 
número dos cidadãos; de onde se segue que quanto mais o Estado cresce, 
mais diminui a liberdade" (ROUSSEAU, 1995, p.66).  

Para o filósofo genebrino, assim é que ele coloca a questão, ao longo dos tempos, 

procurou-se discutir a melhor forma de governo sem que fosse levado em consideração o 

problema da escala. Daí que para ele, uma forma de governo pode ser aplicada em um 

contexto e apresentar um bom resultado e, quando aplicada em outra realidade, pode vir a 

apresentar um péssimo resultado em termos de eficácia na resolução das demandas 

públicas.  

Em Montesquieu, a problemática da escala também se faz presente, sobretudo, na 

obra O espírito das leis, de 1748. Para este autor francês, existiriam três formas de 

governo, a exemplo de Rousseau. São elas: a monarquia, a república e o despotismo. 

Entretanto, para este autor, diferente do filósofo genebrino, a questão dos números, se o 

governo é de um, de poucos ou de muitos, não é de toda definitiva para a classificação dos 

tipos, uma vez que tanto a monarquia quanto o despotismo formam o governo de um 

único agente, no caso, o monarca ou o déspota. Nesse sentido, se almejamos entender a 
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classificação proposta por Montesquieu, é mister também a compreensão dos princípios 

que regem cada estrutura de Estado. Assim, para a monarquia, temos a honra como 

princípio, para a república, a virtude e, para o despotismo, o medo. Podemos concluir 

aqui, como nos advertirá Durkheim (1980), que esses tipos de governo não diferem tão só 

no domínio dos números de governantes e na forma de administração pública 

empreendida, mas também, e principalmente, na sua natureza ou princípio.  

No tocante à república, esta poderia ser subdividida em duas espécies que são a 

aristocracia e a democracia. Numa democracia "o povo em conjunto possui o poder 

soberano" (MONTESQUIEU, 1996, p.19); numa aristocracia, "o poder soberano está nas 

mãos de uma parte do povo" (MONTESQUIEU, 1996, p.19). E, ainda, continua o autor 

quanto às diferenças entre um governo aristocrático e democrático: "o sufrágio pelo 

sorteio é da natureza da democracia; o sufrágio pela escolha é da natureza da 

aristocracia" (MONTESQUIEU, 1996, p.22). Ora, para o pensador francês em comento, a 

república, seja a aristocrática, seja a democrática, mas principalmente a democrática, 

caracteriza-se pela exigência dos pequenos espaços. Por outro lado, no que tange aos 

grandes territórios, como os Estados nacionais, a forma de governo mais apropriada seria 

a monarquia do tipo constitucional, a exemplo da inglesa. Com isso, não queremos dizer 

que apenas a monarquia, na obra de Montesquieu, seja a única forma de governo 

apropriada para os Estados nacionais. O despotismo também pode ser aplicado a esse 

nível de organização política. Não obstante, é importante frisar que a avaliação de 

Montesquieu sobre o despotismo seja negativa, daí a sua preferência pela monarquia.  

Sobre o locus onde cada forma de governo foi consagrada, aliás, pode-se afirmar, a 

monarquia, sua estrutura social, predominou junto aos Estados modernos da Europa, que 

não eram tão grandes em tamanho. Quanto ao governo despótico, ele teve sua aplicação 

junto aos povos do Oriente, em gigantescas estruturas estatais. E, quanto à república, 

lembrando Durkheim, ela "só floresceu nas pequenas cidades e jamais pôde estender-se 

para além de seus restritos limites" (1980, p.239).  

Um assunto ainda pertinente na obra de Montesquieu é o tema da divisão do 

trabalho e a sua relação com as formas de governo. Na monarquia, essa divisão existe, 

uma vez que os administradores públicos não se confundem com o corpo de 

administrados. O administrador aqui seria o monarca, os administrados, os súditos. 

Inexiste, contudo, na democracia, tal divisão. No caso, há aqui identidade entre 
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governantes e governados. No despotismo, assim como na monarquia, teremos também a 

divisão do trabalho, só que agora a relação dar-se-á entre o déspota e seus servos. 

Nos Estados Unidos, com a obra O federalista, que reúne um conjunto de artigos 

publicados na imprensa de Nova York, em 1788, no intuito de ratificar a Carta Magna 

estadunidense daquele período, Madison, em diversos escritos seus, preocupado com a 

construção do governo representativo em seu país, chega mesmo a se debruçar sobre a 

problemática da escala. Longe de nomear a forma de governo implantada nos Estados 

Unidos como sendo uma democracia, ele a denominou como sendo uma república. Para 

este, república e democracia seriam conceitos diferentes, o que não convém, portanto, 

confundi-los. Na verdade, para o referido autor, apontando as dessemelhanças entre um e 

outro conceito, na "democracia o povo constitui e exerce pessoalmente o governo; na 

república, o povo se reúne e a administra através de seus representantes e agentes. 

Conseqüentemente, uma democracia ficará confinada em um pequeno espaço, enquanto 

uma república pode estender-se sobre uma larga região" (MADISON, 1984, p.173). 

Não obstante, não seriam essas apenas as diferenças encontradas entre uma 

república e uma democracia de acordo com Madison. Também, como diferença entre uma 

e a outra forma de governo, apontamos, sempre levando em consideração o autor, que na 

república se tem um corpo burocrático bem treinado, no caso, os políticos, que são, em 

regra, considerados mais capazes do que o restante da população para tratar dos assuntos 

de interesse estatal. Na democracia, essa divisão de tarefas não existe, sendo os cidadãos, 

como em Montesquieu, administradores e administrados ao mesmo tempo. Na verdade, 

Madison, ao pensar dessa maneira, termina por ser um crítico ferrenho do ideal 

democrático tal qual entendido naquele período. Para ele, a democracia é uma forma de 

governo ineficiente, cuja prática levaria à instabilidade institucional caso fosse aplicada 

em seu país. Por isso, ela deveria ser negada, ou melhor, combatida, para que então se 

pudesse construir a república, isto é, o governo representativo. 

Algo interessante seria, nesse momento, realizarmos algumas comparações entre 

Madison e Rousseau no tocante aos conceitos de republica e democracia. A nosso ver, 

estes autores parecem revelar entendimentos bastante diferenciados quanto ao significado 

daqueles dois termos. Se para Madison, do ponto de vista do Legislativo, a concepção de 

república está atrelada à representação política, por outro lado, em Rousseau, a república - 

no que tange ao Poder Legislativo - está ligada à ideia de soberania popular, no sentido de 
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que todo governo republicano permite a todos os cidadãos o acesso ao recinto onde se 

deliberam e se criam as leis, não havendo aqui a representação política. Para Madison, na 

democracia os cidadãos exercem o poder diretamente, sem o auxílio dos mandatários, o 

que, de certa maneira, tendo em vista a reflexão madisoniana, coloca aqueles dois 

conceitos tratados em certo antagonismo. Já para Rousseau, não haveria esse antagonismo 

entre a democracia e a república, uma vez que o governo democrático seria uma forma de 

organização do Poder Executivo, o que permitiria a existência de uma "república 

democrática". Em Madison, uma "república democrática", digamos, seria um paradoxo. 

Outro autor bastante importante no tocante a nossa discussão é, ainda, o polêmico 

pensador francês Joseph Emmanuel Sieyés. Sua obra mais relevante, Que é o terceiro 

estado?, de 1789, é, sem sombras de dúvidas, um prodigioso trabalho em favor da 

Revolução Francesa ocorrida naquele mesmo ano de publicação de sua obra. Um tema em 

especial chamou-lhe a atenção, e este é o do combate aos privilégios estamentais que 

perpetuavam no século dezoito, em França. Na verdade, não apenas combatia ele tais 

privilégios, mas também enfatizava a reestruturação das instituições políticas de seu país, 

a começar pelo fim da monarquia absoluta e a instauração de um novo regime político. 

Sieyés foi um precursor, em termos teóricos, da clássica discussão sobre a ideia do poder 

constituinte originário, em outras palavras, o poder de criar, sem vinculação alguma ao 

ordenamento jurídico pretérito, uma nova Constituição. Para ele, esse poder pertenceria 

sempre à nação, naquele momento, associada ao Terceiro Estado.  

O pensador francês em comento não necessariamente discutiu a problemática da 

relação entre democracia e escala. Nesse sentido, ele, no máximo, discutiu a problemática 

entre governo representativo e tamanho das unidades políticas. Naquele momento, salvo 

algumas raras exceções, como é o caso de Thomas Jefferson, os governos representativos 

ainda não acolhiam em sua terminologia a palavra democracia. No máximo, eles eram, 

muitas vezes, denominados de repúblicas, como ocorria em Madison.  

Para Sieyés (2003), quando em um Estado os associados são demasiadamente 

numerosos e o território que os abriga é por demais extenso, faz-se necessária a criação de 

um governo por procuração, um governo que seja representativo. Podemos, no tocante a 

essa forma de governo, tecer algumas considerações. Em primeiro, a comunidade, aqui, 

não se priva do direito de querer programar algo em termos legislativo, e sim o delega a 

determinados indivíduos que agirão em nome dela. Em segundo, a autoridade confiada aos 
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procuradores ou representantes, formadores do poder constituído, não é ilimitada, tendo 

em vista a soberania ser pertencente à nação, e não àqueles. De toda maneira, a discussão 

presente no autor francês nos revela um dado realmente importante: a emergência de uma 

estrutura estatal nunca antes conhecida na história humana, grosso modo, a ideia de um 

governo representativo que se transformará, com o passar dos tempos, em democracia 

representativa. 

Não há dúvida que os Estados Unidos da América (EUA) prestigiaram no seu 

início um conjunto de novas instituições políticas que depois seriam acolhidas no restante 

do mundo. Como exemplo destas instituições, podemos citar, de forma exemplificativa, 

mas não taxativa: a separação de poderes, o presidencialismo, o federalismo e também o 

governo representativo. Num período anterior a sua independência e mesmo num período 

posterior, mas não muito distante dela, aquele país também se destacou pela existência de 

uma miríade de pensadores nacionais que então se debruçaram sobre as instituições 

democráticas e republicanas que tão logo seriam aplicadas no país. Em passagens 

anteriores, tínhamos citado Madison, agora é necessária uma discussão em Jefferson.  

Thomas Jefferson, nascido em 1743 e tendo falecido em 1826, foi o terceiro 

presidente dos EUA, compreendendo seu mandato o período de 1801 a 1809. Ele nunca 

veio a escrever uma obra sobre a democracia, não sistematizando, portanto, uma teoria das 

formas de governo. Na verdade, seu pensamento político está condensado em suas cartas, 

algo em torno de 2.500 epístolas, uma parte delas escrita no século XVIII, e, outra parte 

escrita no século dezenove.  

De acordo com Thomas Jefferson (1946), os gregos foram os primeiros a 

desenvolver, ainda na Antiguidade, ideias sobre a liberdade individual e governo 

democrático. O modelo de democracia implantado nesse primeiro momento Jefferson dará 

o nome de "república pura", que é a mesma coisa de democracia direta. Aliás, diferente de 

Madison, aquele pensador e político norte americano não estabelece uma diferenciação 

rígida entre a palavra república e democracia, sendo ambos os conceitos relacionados ao 

governo popular. Por outro lado, quando na sua análise sobre os governos populares mais 

modernos, no caso os EUA de sua época, Jefferson enfatizará a ideia de que eles são uma 

"república de segundo grau de pureza", isto é, uma democracia representativa. Assim, a 

diferenciação entre uma e a outra forma de democracia estaria respaldada, sobretudo, mas 

não unicamente, no acolhimento ou não do instituto da representação.  
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 A democracia representativa seria, assim, um meio de se efetivar a participação 

popular no Estado nacional. Jefferson, numa carta de 1795, escrita para D'lvernois, critica 

Montesquieu, pois este defendia a ideia de que o governo popular só era possível na 

pequena escala. Para Jefferson (1946), a democracia poderia ser aplicada tanto no âmbito 

da pequena quanto no âmbito da grande escala. E, como prova disso, lembra ele o governo 

de seu país, os EUA, que é um Estado e também uma democracia, de maneira que uma 

realidade, para este autor, não exclui a outra. Entretanto, afirmar que os EUA são uma 

democracia já no século XVIII não implica afirmar que a democracia deles já era bem 

delineada naquele período, como nos advertirá o referido pensador norte americano. Para 

este autor, a república americana não era suficientemente democrática, uma vez que 

faltava-lhe, àquela época, no tocante a alguns cargos públicos - como o exemplo dos 

magistrados -, um maior grau de responsividade, em outras palavras, as pessoas não 

tinham um regular e eficaz controle sobre alguns agentes políticos. 

. 

1.3 A democracia nos séculos XIX e XX: mais uma vez o problema da escala  

Passado o século XVIII e chegado o XIX, a discussão sobre a relação democracia e 

escala não se finda. Ao contrário, alguns pensadores chegam mesmo a se debruçar sobre a 

questão, apresentando novos argumentos. Dos vários pensadores que se detiveram em 

analisar a referida problemática destacamos aqui três em especial, são eles: Benjamin 

Constant, Alexis de Tocqueville e John Stuart Mill. O primeiro, como iremos perceber, 

ainda não chega a aplicar o termo democracia para indicar os governos representativos de 

sua época; os outros dois, entretanto, aplicarão o referido termo, oferecendo uma guinada 

na discussão democrática.  

Benjamin Constant (1767-1832), embora sendo suíço, foi um dos principais 

pensadores políticos da tradição filosófica francesa do século XIX, compondo - ao lado de 

autores como François Guizot, Alexis de Tocqueville, Léon Duguit e tantos outros - a 

escola liberal. Seus trabalhos mais conhecidos são Princípios de política aplicáveis a 

todos os governos e, o ainda mais conhecido, Da liberdade dos antigos comparada à 

dos modernos. Nesses dois trabalhos, apesar da existência de outros temas, sobressai a 

análise do governo representativo presente na modernidade. 
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Os textos de Benjamin Constant não só influenciariam um conjunto de autores 

franceses, notadamente Tocqueville, mas também teriam impacto na cultura anglo-

saxônica, principalmente em John Stuart Mill. Percebe-se que tanto Stuart Mill quanto 

Tocqueville apropriam, nos seus devidos termos, a discussão, já presente em Constant, 

acerca dos perigos, por ventura, encontrados na democracia moderna, principalmente o 

perigo da tirania da maioria, em outros termos, o perigo que adviria de uma parcela da 

população que legislaria em causa própria em detrimento das minorias que, grosso modo, 

poderiam ser prejudicadas no tocante à conservação de seus direitos.  

No texto Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos, Constant 

verifica que todas as repúblicas ou democracias antigas "eram fechadas em limites 

estreitos. A mais poderosa, a mais importante delas não era igual em extensão ao menor 

dos Estados modernos" (1985, p.12). Por outro lado, "os menores Estados atualmente são 

incomparavelmente mais vastos que Esparta ou Roma (...)" (CONSTANT, 1985, p.12). A 

extensão de um país, seguindo a lógica empreendida pelo mesmo, diminui radicalmente a 

importância política dada a cada indivíduo. Nesse sentido, da mesma maneira que 

Rousseau, quanto maior o país, menor a possibilidade de participação, e, quanto menor o 

Estado, maior a possibilidade de participação política individual; isto é, a influência que o 

indivíduo tem na política aumenta em função da diminuição da escala, e, essa influência 

diminui com o aumento do tamanho das unidades políticas.  

Como no passado distante as unidades eram muito pequenas, a liberdade dos 

antigos pôde florescer, no sentido de se garantir uma maior participação pessoal no âmbito 

dos assuntos públicos da comunidade. Não obstante, como hoje essas unidades cresceram 

em tamanho e complexidade, a liberdade dos antigos não sendo mais possível a sua 

efetivação em termos integrais, passa-se a cogitar, então, a efetivação de uma nova 

categoria de liberdade, qual seja, a liberdade dos modernos que, no dizer de Constant, se 

diferencia substancialmente daquela primeira, uma vez que essa nova liberdade promove, 

mais do que tudo, os direitos civis e, logo, a liberdade individual. Tomando as palavras do 

próprio pensador: 

"O objetivo dos antigos era a partilha do poder social entre os cidadãos de 
uma mesma pátria. Era isso o que eles denominavam de liberdade. O objetivo 
dos modernos é a segurança dos privilégios privados; e eles chamam 
liberdade as garantias concedidas pelas instituições a esses privilégios" 
(CONSTANT, 1985, p.15-16).  
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Para a consagração da liberdade individual moderna, então, advém o sistema 

representativo, que é uma procuração dada, pelo conjunto de nacionais, a certas pessoas 

para que assim exerçam os poderes públicos em nome do povo, já que este estaria mais 

preocupado com os seus assuntos particulares e, portanto, não teria o tempo suficiente 

para conjugar sua vida privada à função de "cidadão total". As eleições, aqui, 

funcionariam, no máximo, como instrumento de controle, isto é, uma vez escolhidos os 

políticos estes poderiam ser retirados em escrutínio futuros caso abusassem dos poderes 

que a eles foram conferidos pela população. Num outro texto, Princípios de política 

aplicáveis a todos os governos, Constant trabalha muitos outros temas além daquele 

versado acima. Mas é necessário que se diga que o assunto do governo representativo 

ainda se faz presente, de maneira ainda mais detalhada do que naquele outro texto. 

No período em que foram desenvolvidos os gigantescos Estados territoriais, 

através da ação unificadora dos imperadores, reis e príncipes, no início da Idade Moderna 

até o seu fim, o argumento fundamental era o de que as democracias não seriam 

apropriadas àqueles novos espaços (BOBBIO, 2004). Nesse sentido, temos os argumentos 

fornecidos por Rousseau e por Madison, que corroboram essa tese. Num sentido contrário, 

já havia pensadores que, no século XVIII, encaravam o problema de outra maneira, no 

sentido da possibilidade da junção entre governo democrático e Estado nacional, e esse é o 

caso de Thomas Jefferson. Embora existissem pensadores que vissem, sem nenhuma 

dificuldade, a relação possível entre democracia e grande unidade política, é necessário 

enfatizar, entretanto, que eles eram uma minoria, uma vez que a maioria, no século 

dezoito, pensava justamente na impossibilidade de tal junção.  

Segundo Bobbio (2004, p.151), deve-se a Alexis de Tocqueville, que no ano de 

1835 publica o primeiro volume de A democracia na América, o reconhecimento e a 

consolidação da concepção de que os governos representativos então existentes são uma 

forma de democracia, diferente do modelo clássico. Assim, se até mais ou menos Madison 

o governo norte americano é denominado frequentemente como sendo uma república, 

justamente por ser um governo de cunho popular aplicado a níveis territoriais e 

populacionais bastante acentuados, com Tocqueville, a questão muda de direção e os EUA 

passam a ser uma democracia, o que antes não eram (pelo menos, conceitualmente). E, o 

que isso significa? A nosso ver, isso indica a mudança de sentido que passaria a ter o 

vocábulo democracia, antes aplicado apenas para os pequenos espaços onde o povo 

exercia diretamente seu poder de mando. Na verdade, o que queremos enfatizar aqui é a 
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ideia da qual a democracia, a partir do século XIX, transforma-se em vocábulo típico para 

designar um conjunto de governos - representativos - encontrados nos Estados, e não 

apenas nas urbes. 

É interessante ressaltar que, da tradição filosófica grega até o século XVIII, era 

uma contradição falar em democracia que fosse também representativa, ou seja, não havia 

espaço para a conjunção entre a soberania popular e a representação política. A 

representação era um instituo tipicamente aristocrático, e não democrático. Por isso 

mesmo, a democracia, enquanto forma de governo, só poderia ser aplicada em pequenos 

territórios nos quais predominassem uma baixa população. Em outras palavras, ou a 

democracia era praticada de maneira direta ou então não a tínhamos. Essa exigência, por 

exemplo, pode ser encontrada no Contrato social de Rousseau, em que pondera o autor: 

"não se pode representar a soberania pela mesma razão que não se pode 
alienar; consiste ela essencialmente na vontade geral, e a vontade não se 
representa; ou ela é a mesma, ou outra, e nisso não há meio-termo; logo os 
deputados do povo não são, nem podem ser, representantes seus; são 
comissários dele, e nada podem concluir decisivamente. É nula, nem é lei, 
aquela que o povo em peso não ratifica" (2000, p.91-92). 

Assim como muitos conceitos políticos não são estanques no tempo, a palavra 

democracia transforma-se no seu sentido em virtude de uma série de situações que não 

cabe aqui esgotá-las. Entretanto, vale mencionar como uma dessas situações o trabalho 

empreendido por Tocqueville. É esse pensador francês que de modo pioneiro, e rompendo 

com toda uma tradição clássica do pensamento político, lança a ideia, já esboçada em 

passagens anteriores, de que no Estado nacional norte americano, mesmo com uma 

população e território já consideráveis no tocante ao tamanho, se tem uma democracia, em 

que há efetivamente a soberania popular. Vejamos agora algumas de suas palavras. “Na 

América, o povo nomeia aquele que faz a lei e o que a executa; e, o mesmo forma o 

jurado que castiga as infrações à lei. Não só as instituições são democráticas em seu 

princípio, senão também em seu desenvolvimento”2 (2006, p.255).  E, ainda continua o 

autor: "quando se quer falar das leis políticas dos Estados Unidos, sempre há que 

começar pelo dogma da soberania do povo”3 (2006, p.96).  

                                                             
2
 Tradução da seguinte passagem: "En América, el pueblo nombra al que hace la ley y al que la ejecuta; y 

él mismo forma el jurado que castiga las infraciones a la ley. No sólo las instituciones son democráticas 
en su príncipio, sino también en su desarrollo" (TOCQUEVILLE, 2006, p.255). 
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Em Considerações sobre o governo representativo, buscando analisar a melhor 

forma de governo que pudesse promover o desenvolvimento das faculdades individuais, 

Stuart Mill conclui que a democracia, aplicada ao locus dos Estados nacionais, seria o tipo 

de governo que melhor corresponderia a essa exigência. Para este intelectual, só através da 

participação política o indivíduo, enquanto membro de uma comunidade, poderia 

desenvolver-se nas suas faculdades morais e até mesmo cognitivas. A participação seria, 

assim, vista como um meio de educação, em que as pessoas, nos debates políticos, 

apreenderiam uma série informações de interesse público não disponíveis e não tão 

presentes na vida cotidiana delas. Ainda sobre Stuart Mill, é interessante que se diga a sua 

preferência sobre a democracia quando comparada a qualquer outra forma de governo.  

Sendo assim, para ele, da mesma maneira como Tocqueville, não existiria 

contradição alguma no tocante à junção entre democracia e representação. Pelo contrário, 

eles seriam termos complementares, pois é através da representação que o ideal 

democrático ganha vida em tempos hodiernos. Para tanto, afirma Stuart Mill que a 

democracia nos Estados só pode ser representativa, muito por conta das novas 

complexidades advindas da sociedade de massa que então se desenvolvia, seja na Europa, 

seja na América. No intuito de ratificar ainda mais o nosso argumento, preferimos, então, 

citá-lo:  

"torna-se evidente que o único governo capaz de satisfazer a todas as 
exigências do estado social é aquele do qual participou o povo inteiro; que 
toda a participação, por menor que seja, é útil; que a participação deverá ser, 
em toda parte, na proporção em que permitir o grau geral de desenvolvimento 
da comunidade; e que não se pode desejar nada menor do que a admissão de 
todos a uma parte do poder soberano do Estado. Mas como, nas comunidades 
que excedem as proporções de um pequeno vilarejo, é impossível a 
participação pessoal de todos, a não ser numa porção muito pequena dos 
negócios públicos, o tipo ideal de um governo perfeito só pode ser o 
representativo" (STUART MILL, 1981, p.38).  

Mais atualmente, isto é, no século XX, o debate acerca da relação democracia e 

escala continua forte nos meios intelectuais, seja no meio jurídico, seja no meio filosófico 

ou até mesmo no meio das Ciências Sociais. Na primeira metade do século passado, 

aprofundando as discussões lançadas no século dezenove, a questão fundamental ainda é a 

da democracia no âmbito do Estado nacional, nos pináculos do poder. No tocante à 

reflexão supracitada, destacamos os trabalhos desenvolvidos pelo sociólogo alemão Max 

                                                                                                                                                                                   

3 Tradução da seguinte passagem: “cuando se quiere hablar de las leyes políticas de los Estados Unidos, 
siempre hay que comenzar por el dogma de la soberanía del pueblo"(TOCQUEVILLE, 2006, p.96). 
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Weber, notadamente na obra Economia e sociedade, em que ele destaca a natureza quase 

impraticável da democracia direta em épocas de um Estado nacional burocratizado e 

sempre a cada dia que se passa cada vez mais agigantado. Segundo Held, Weber esboça 

"uma concepção da vida política na qual havia pouco espaço para a participação 

democrática" (1987, p.131), em outras palavras, suas obras - as de Weber - enfatizam um 

ponto de vista que a democracia, na contemporaneidade, é um meio de escolha das 

lideranças políticas, de tal maneira que aquela forma de governo torna-se, para o 

sociólogo alemão, sinônima de eleições políticas; sendo assim, temos aqui algo já bastante 

parecido com o que Schumpeter, em 1942, na obra Capitalismo, socialismo e 

democracia, havia, então, delineado para o regime democrático.  

Para Weber (2004), aliás, de modo mais correto, a democracia direta não é 

completamente impossível. Retificamos essa questão da seguinte maneira: ele acredita que 

a participação direta é possível funcionar desde que preenchidos certos requisitos, quais 

sejam, quando a associação em que ela almeja ser aplicada é diminuta em tamanho, é 

limitada quanto ao número de participantes e, quanto à natureza das tarefas a serem 

executadas, elas são relativamente simples (WEBER, 2004, p.193). Contrariamente, 

quando o grupo cresce além de certa dimensão - populacional, geográfica e em tarefas - a 

democracia direta torna difícil a sua efetivação, justificando em sua substituição, a 

democracia parlamentar ou com representação.  

A democracia representativa seria, assim, um meio efetivo de se permitir um 

mínimo de participação, via partidos políticos, no âmbito do Estado nacional, aliviando os 

efeitos da burocracia que leva o indivíduo a uma espécie de "gaiola de ferro". Na verdade, 

Weber, tomando as palavras de David Held: 

"apresentou várias razões para explicar porque o governo parlamentar é 
vital. Primeiro, o parlamento mantém um certo grau de abertura no governo. 
Como um foro para debater política abertamente, ele assegura a 
oportunidade para a expressão de idéias e interesses competitivos. Segundo, a 
estrutura da discussão parlamentar, a natureza do debate e o requisito de 
que, para ser-se persuasivo é preciso atingir um elevado padrão de oratória 
torna o parlamento um importante campo de testes para aspirantes a líderes 
(...). Terceiro, o parlamento proporciona espaço para negociações sobre 
posições arraigadas (...). Portanto, o parlamento é um mecanismo essencial 
para a preservação da competição de valores" (1987, p.141-142). 

Na segunda metade do século XX - apesar de continuar existindo o debate da 

democratização do Estado, reflexão esta contida, por exemplo, nos autores 
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procedimentalistas - é desenvolvida nova forma de se pensar a questão da relação 

democracia e escala, isto é, mais uma vez a temática em tela ganhará uma reviravolta, 

agora no sentido de se acolher, ao lado do Estado, a democratização também da sociedade 

civil. Sobre esse tema, o da democratização da sociedade civil, não entraremos em 

detalhes neste primeiro capítulo, visto que ele será um dos objetos da segunda parte da 

dissertação. Entretanto, isso não nos impede de tecer aqui alguns comentários, pelo 

menos, introdutórios. Na verdade, a partir daí tem-se destaque, com o amparo da teoria 

participacionista, para o processo de democratização das pequenas unidades políticas, a 

exemplo das empresas, dos partidos e das demais associações não estatais. Ganha peso, 

portanto, uma nova forma de se pensar o problema da democracia em escalas diferentes, 

da pequena à grande unidade. Ambas as unidades são importantes enquanto meio de se 

efetivar a participação popular, o que gera uma demanda sempre maior por mais 

democracia no Estado e na sociedade civil.  

 

1.4 O debate democrático nos organismos supra-estatais: os séculos XX e XXI  

Ainda no que toca ao debate histórico e teórico da relação entre democracia e 

escala, podemos destacar, em tempos mais recentes, alguns posicionamentos, em termos 

de Relações Internacionais, no sentido de se levar a democracia para o plano supra-estatal. 

Mais uma vez, estamos diante de uma nova forma de se pensar a ideia de governo 

democrático. Para Duarte Villa e Baltasar Tostes, "um tema recorrente tem sido o da 

democratização do sistema internacional" (2006, p.69). Em outras palavras, em face do 

fenômeno da globalização, levantam-se temas como: "qual é o locus territorial 

apropriado para a idéia de democracia como prática transnacional" (VILLA; TOSTES, 

2006, p.69).  

Antes de tudo, vale frisar que um dos primeiros pensadores a levantar a 

possibilidade da democratização do sistema internacional foi Immanuel Kant, em duas de 

suas principais obras, A paz perpétua, de 1795, e A metafísica dos costumes, de 1797. 

Aliás, é necessário que façamos aqui uma pequena correção, qual seja, Kant nunca 

utilizou o termo "democratização" no intuito de configurar uma determinada situação de 

Estados no tocante ao Direito Comunitário e/ou Internacional Público. Na verdade, 

lembremo-nos que até o século XVIII a palavra democracia tinha um sentido específico 

dominante, sobretudo, no intuito de acolher a participação direta dos cidadãos nos 
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assuntos públicos da organização política. Assim, recordemos Madison, o qual 

considerava o governo representativo como sendo uma república, e não uma democracia. 

Em Kant, assim como em Madison, o governo representativo é uma república e, portanto, 

não teria sentido algum, em princípio, falar em "democratização", uma vez que a palavra 

mais correta seria, tomando uma terminologia adotada pelo filósofo alemão, 

"republicanização", e não aquela outra. Entretanto, aquilo que consideramos hoje como 

sendo uma democracia é algo bastante parecido - mas não igual - com a república 

kantiana, de maneira que, por isso, preferimos utilizar aqui o termo democratização.  

Uma república, para Kant (2001), é assim uma forma de governo, que é o modo 

como o Estado exerce o seu poder de império num dado território. Nesse sentido, ela é 

diferente das formas de soberania, no caso: a democracia, a aristocracia e a monarquia. As 

formas de soberania explicitam aqueles que detêm o poder supremo da comunidade, o que 

pode ser um, alguns ou muitos. Já as formas de governo só podem ser duas: o despotismo 

e a república. Na república se tem a divisão de poderes e o instituto da representação, 

sendo ela, portanto, um Estado de Direito. Já o despotismo seria o contrário daquela, em 

que não temos nem a divisão de poderes, nem o instituto da representação, um Estado 

Policial, pois. A democracia, que é uma forma de soberania, naquele momento - o século 

XVIII -, para a grande maioria dos teóricos, ainda não acolhia o instituto da representação, 

logo, ela seria um tipo de despotismo, o que a colocava em choque com a república. No 

caso das monarquias e das aristocracias em que havia a representação política, poderiam 

ambas ser ou uma república ou um despotismo, a depender da forma que o poder fosse 

exercido sobre os particulares; caso a monarquia e a aristocracia contemplassem o Estado 

de Direito teríamos, então, uma república. Não esqueçamos, eleições eram um instituto 

tipicamente aristocrático, e, quando elas existiam, tínhamos que nos reportar 

semanticamente a uma aristocracia e não a uma democracia - sobre esse assunto, podemos 

encontrar tal ponto de vista em Montesquieu, no Espírito das leis. 

Para Kant (2001), em sua época, os Estados, assim como os indivíduos 

hobbesianos, em condição de natureza, viviam em guerra de todos contra todos, de 

maneira que existia a necessidade peremptória de se sair dessa situação. Uma solução 

apresentada pelo filósofo alemão foi a constituição, a nível internacional, de uma 

federação de Estados. Só assim, através dessa federação, em que todo Estado pactuante 

deveria ser republicano em sua Constituição interna, se poderia alcançar um almejado 

status de paz no plano externo. Essa federação de paz seria, portanto, denominada de 
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foedus pacificum, o que é diferente de um tratado de paz (pactum pacis), já que a primeira 

é permanente, e, a segunda, delimitada no tempo - uma paz precária. Para se alcançar a 

foedus pacifum, é necessário que todos os Estados que façam parte da federação sejam 

republicanos e, não só isso, é necessário também que a própria federação seja organizada 

numa estrutura que também garanta o republicanismo. Dessa maneira, tendo em vista a 

similaridade entre a república kantiana e as democracias atuais (mas não entre aquela e os 

governos populares antigos), destacamos, então, a ideia, mesmo que embrionária - já 

presente no autor em comento -, da democratização do plano internacional. 

Seguindo a linha de raciocínio do pensador alemão, muitos anos depois, Norberto 

Bobbio, na obra O filósofo e a política, igualmente vem a analisar a relação entre 

democracia e sistema internacional. Em outras palavras, busca o pensador italiano 

verificar, naquela obra, se as democracias são mais propensas à paz do que as autocracias. 

Nesse sentido, emergem duas indagações fundamentais: a) admitindo que as democracias 

sejam mais pacíficas, disso decorre que a expansão daquela forma de governo para muitos 

outros Estados e para o sistema internacional seria uma forma efetiva de se garantir a paz 

entre os povos?; b) e, depois, é possível existir um sistema supra-estatal democrático 

quando a maioria dos Estados internamente não são democracias? São essas, 

fundamentalmente, as inquirições que ele procura responder no artigo Democracia e 

sistema internacional, presente naquela obra. 

Profundamente influenciado por Kant, Bobbio se mostra simpático às teses de que 

a paz internacional só é possível via alargamento da democracia do âmbito estatal para o 

âmbito supra-estatal. Baseando-se, em certa medida, no argumento contratualista, o 

filósofo italiano enfatiza a ideia de que é mister a criação de um poder, maior do que as 

partes estatais, com uma derradeira força judicial no campo interestadual. Isto é, os 

Estados só poderiam sair do estado de natureza do qual se encontram caso eles abrissem 

mão de parte de sua soberania, o que daria ensejo a criação de uma espécie de federação 

de Estados democráticos, sendo essa federação também organizada democraticamente, 

com Parlamento para assuntos de interesse comum, eleições e um sistema de 

accountability vertical e horizontal. Enfim, respondendo aquelas duas perguntas, diríamos 

que, de acordo com Bobbio (2003), o avanço da democracia, internamente e 

externamente, garantiria o que Kant chamou de foedus pacifum, e, não só isso, que a 

existência de Estados autocráticos dificultaria externamente esse processo de paz. 
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Outro autor que também procurou debater a relação entre democracia e sistema 

internacional foi Bruce Rousset (2003). Na verdade, esse autor apresenta um conjunto de 

requisitos, mas não apenas a democracia, no sentido de se garantir a paz mundial. Dentre 

tais requisitos, frisamos, então, a existência de um mercado econômico livre e de um 

conjunto de leis internacionais que sejam superiores à legislação estatal, ou melhor 

dizendo, que vinculem a ação estatal, seja internamente, seja externamente. Nesse sentido, 

para esse autor, quanto mais democracias existissem maior seria a tendência à resolução 

pacífica dos conflitos pelos entes territoriais soberanos.  

Na verdade, o debate sobre a relação entre democracia e escala mundial começa, 

sobretudo, a tomar corpo por conta de um fenômeno realmente relevante em nossas vidas 

atuais: a globalização. Segundo Stelzer, "a globalização é um processo paradigmático, 

multidimensional, de natureza eminentemente econômico-comercial, que se caracteriza 

pelo enfraquecimento soberano dos Estados nacionais e pela emergência dos novos focos 

de poder transnacional (...)" (2010, p.19). É com a globalização que efetivamente começa 

a se desenvolver um Direito Transnacional, que não tem mais na figura estatal seu único 

protagonista. Assim, com a emergência de novos atores, como as organizações não-

governamentais de alcance transnacional (Ongat), as empresas transnacionais e a 

sociedade civil global, é que se desenvolve uma instância de governabilidade de caráter 

não exclusivamente estatal. É nesse contexto que surgem as instituições reguladoras, ou 

encarregadas de resolver controvérsias, como a Organização Mundial do Comércio 

(OMC). Com isso, a democratização do sistema supra-estatal, no caso dessas instituições, 

mostra-se um problema levantado pela teoria democrática mais atual.  

Para Giddens (2001, p.150), o desenrolar de uma nação cosmopolita, de uma 

sociedade civil global, implica, necessariamente, em uma democracia cosmopolita, 

operando numa escala mundial. Na prática, para esse sociólogo, muitas das questões que 

hoje afetam grande parte de um dado país não são, em absoluto, um problema único 

daquele mesmo país. Contrariamente, tais problemas afetam, muitas vezes, um maior 

número de pessoas do que os próprios nacionais, haja vista a repercussão que é gerada no 

âmbito de outros agrupamentos humanos. Com isso, enfatiza-se que o mundo é 

interconectado, de maneira que, por exemplo, um problema ambiental ocasionado na 

China pode vir a ter repercussões na América do Sul, e vice versa.  
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A questão que se relaciona a uma legislação global é, portanto, uma questão de 

direitos difusos, que não pertencem a este ou aquele agrupamento de pessoas, mas sim a 

um conjunto de indivíduos indeterminados. Como coloca Garcia (2010), as demandas 

transnacionais justificam-se pela necessidade de espaços públicos também transnacionais, 

o que deve garantir a efetividade daqueles direitos. Como corolário dessa democracia 

cosmopolita, destacamos, então, a discussão empreendida por alguns autores no sentido de 

se efetivar também uma cidadania transnacional. Se é verdade que a noção de cidadania 

revela-se em instrumento de vínculo que une o indivíduo ao Estado, e assim ela tem se 

expressado durante os anos, de outro lado, busca-se, contemporaneamente, ressaltar a 

mudança de sentido que esse conceito vem apresentando. De acordo com Cademartori: 

"o ponto central do conceito moderno de cidadania está ligado à noção de 
nacionalidade: no Estado liberal ser cidadão é ser nacional do Estado. Nas 
sociedades complexas e plurais de nosso tempo, cujos Estados são inseridos 
em um contexto de multiculturalidade e até mesmo de transnacionalidade, é 
necessário revisar a equação cidadão-nacional. Nesse sentido, surgiu uma 
série de posturas teóricas com o propósito de denunciar a insuficiência do 
conceito liberal e social de cidadania" (2010, p.158). 

Para os espaços não mais estatais, ainda políticos e transnacionais, autores como 

Held (2003) destacam a importância de se discutir uma nova forma de governança, sendo 

ela democrática, até por que, para eles, a democracia seria o único tipo de governança 

legítimo. Como seria realizado esse tipo cosmopolita de democracia os autores, todavia, 

não avançam muito, chegando, diversas vezes, apenas a levantar essa necessidade. Outros 

pensadores citam a estrutura da União Européia, em que se tem, definitivamente, um 

Parlamento, uma Corte Judicial e uma cidadania para além dos Estados nacionais que são 

membros, ademais da existência de outros elementos. 

Todavia, a discussão acerca da relação entre democracia e escala global não é de 

toda pacífica, principalmente, porque alguns acolhem a sua viabilidade, e, outros não. Na 

verdade, ela se insere, a nosso ver, numa discussão maior, em que se tem o debate lançado 

por um lado pelos idealistas e, de outro lado, pelos realistas, no tocante à possibilidade de 

existência ou não de uma estrutura supra-estatal com força realmente vinculante, em que a 

decisão tomada por esta estrutura seja respeitada e obedecida mesmo a contragosto dos 

assim chamados entes estatais. Para a primeira corrente - e aí tomamos Kelsen como 

exemplo, sobretudo, no que toca a sua reflexão contida na obra Direito internacional e 

Estado soberano, em que é destacada a polêmica do jurista austríaco com o jurista 

italiano Umberto Campagnolo -, notadamente influenciada pelo pensamento kantiano, 
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seria possível a criação de uma ordem jurídica não estatal, logo, internacional, e por que 

não transnacional. Contrariamente, para o realismo, toda ordem transnacional, 

independente do Estado, não passaria de uma quimera produzida pelo pensamento 

idealista. Nesse sentido, temos os argumentos de Carl Schmitt produzidos na obra El 

nomos de la tierra.  

Em Kelsen (2002), no plano jurídico, haveria uma proeminência do Direito 

cosmopolita sobre as legislações intestinas dos Estados. O conceito de soberania é aqui 

relativizado, uma vez que haveria uma hierarquia de normas, sendo a mais alta de todas 

aquelas oriundas da legislação supra-estatal. Esse modelo propõe, assim, um 

constitucionalismo global, baseado em valores políticos ocidentais, notadamente aqueles 

ligados aos Direitos Fundamentais do indivíduo. Para Schmitt (2002), de maneira 

contrária ao jurista austríaco, não é possível a instituição de um ordenamento jurídico 

global, com justificação racional e universalmente válido para todos os povos. Para este, 

se é correto afirmar que novos atores emergiram nestes últimos anos no cenário mundial, é 

bem verdade também que, naquele cenário, o principal continua ainda sendo os Estados 

nacionais. Dessa maneira, quando um acordo a nível mundial é firmado, principalmente 

no sentido de se construir um organismo global, esse acordo, via de regra, depende da 

anuência estatal, inclusive para a permanência deste naquele organismo. Nesse caso, 

destacamos a existência de um estado de natureza hobbesiano operando no plano supra-

estatal, uma vez que não detectamos um Leviatã àquele nível.  

Seguindo a linha de raciocínio desenvolvida acima, Carl Schmitt, na obra A crise 

da democracia parlamentar, conclui, então, pela impossibilidade de uma democracia 

cosmopolita. Primeiro, por que faltaria a essa democracia o critério de igualdade 

substancial, isto é, uma igualdade fática (de hábitos, costumes e assim por diante) entre as 

pessoas, sendo insuficiente, portanto, uma pretensa igualdade daquelas enquanto membros 

da espécie humana, como quer o pensamento liberal-iluminista. Segundo, como realista, 

Schmitt enfatiza a ideia de que é pouco provável o desenvolvimento de uma instância 

governamental global, com força decisivamente vinculante, haja vista que, quando da sua 

criação, aquelas instâncias dependem da anuência estatal, sendo, no máximo, por isso 

mesmo, instâncias interestatais e não supra-estatais.  

Diante do assunto até aqui discutido podemos, enfim, concluir determinados fatos. 

Primeiramente, tem-se que o locus de aplicação da democracia muda com o transcorrer 
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dos tempos, isto é, temos a sua aplicação, num momento inicial, nas Cidades-Estados 

(pequena escala), depois no Estado nacional (grande unidade), em seguida na sociedade 

civil (pequena unidade) e sem excluir o Estado, e, por último, no plano transnacional 

(grande unidade) - não se esquecendo das ressalvas desenvolvidas, os pontos de vistas 

opostos apresentados acima - e sem excluir o Estado e a sociedade civil. No segundo 

plano, é perceptível não apenas a mudança espacial da democracia, mas também 

percebemos, de modo claro, a sua mudança conceitual, em outras palavras, o que se 

entende por democracia se modificaria em função do tempo, ora acolhendo a participação 

direta, ora acolhendo a participação indireta via representação. 

É de se lembrar que até fins do século XVIII o governo democrático, na mente dos 

intelectuais, só podia existir caso o poder soberano fosse exercido diretamente pelo 

conjunto de cidadãos, assim pensava a maioria dos estudiosos. Numa outra mão, a partir 

do século XIX, a questão muda de face e a democracia, pelo menos no domínio do Estado 

nacional, deve ser representativa e não mais direta. Quanto ao século XX, destacamos, 

ainda, a discussão da democracia no âmbito do Estado nacional, no âmbito da sociedade 

civil e no campo global. A democracia cosmopolita seria, assim, uma das discussões mais 

recentes no tocante ao tema da escala. Não obstante, se é ponto pacífico hoje a 

possibilidade de aplicação da democracia no Estado, o mesmo não vale para o campo 

cosmopolita. Há autores que defendem a possibilidade de aplicação daquela forma de 

governo neste espaço, e, de outro lado, há autores que enfatizam a sua inaplicabilidade. É 

este um ponto ainda incerto, sem definição, na discussão democrática.  

De um ponto de vista histórico-conceitual, e em virtude da forma de participação 

dos cidadãos no domínio dos assuntos públicos da comunidade, realizando uma exegese 

de tudo aquilo que até o momento debatemos, destacamos, então, a existência de uma 

tipologia de formas democráticas, pelo menos tendo em vista o modo como foi colocada a 

democracia ao longo da história. Assim, como Rousseau e outros assinalaram a 

democracia direta, Tocqueville e diferentes pensadores assinalariam o modelo 

representativo. E, isso possibilitou, com o passar dos anos, a construção de diferentes 

formas de se pensar a própria ideia de governo popular enquanto prática política. Sobre o 

assunto, por exemplo, Kelsen (2000) destacou existirem dois tipos de democracias, a 

direta e a indireta; já para Paulo Bonavides (1986), ganhou destaque a classificação da 

democracia em direta, semidireta e representativa. Apesar de existirem outras 

classificações, essas parecem ser as mais pertinentes a serem aqui citadas, pois revelam 
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que o regime democrático, enquanto forma de governo, pode indicar diversas realidades (o 

modelo de participação direta e o modelo representativo, por exemplo). Robert Dahl, 

sensível à problemática analisada por nós, não deixaria de perceber a relação entre 

democracia e escala, apresentado novos argumentos sobre essa discussão, fato esse que 

será analisado em capítulos subsequentes.  
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2- ESBOÇO DA TEORIA POLÍTICA DAHLSIANA: UMA 

DEMOCRACIA PROCEDIMENTAL PARTICIPATIVA  

 

2.1 Introdução 

De acordo com Miguel (2005, p.5), a palavra democracia é, em tempos atuais, 

controversa. Isso quer dizer que ela pode representar diversos significados. Nesse 

sentido, essa palavra teria algo de polissêmico apesar da predominância, no meio da 

Ciência Política, de alguns sentidos sobre outros. Na década de 1970, na obra A 

democracia liberal, essa realidade já havia sido percebida pelo teórico canadense C.B 

Macpherson, uma vez que ele destacaria a existência de quatro modelos de 

democracias: a democracia protetora, a desenvolvimentista, a de equilíbrio e a 

democracia participativa. Alguns anos depois, na década de 1980, David Held escreve 

seu trabalho mais conhecido, cujo título é Modelos de democracia, em que será 

destacada a existência de nove concepções sobre o que seria o governo democrático.  

É importante enfatizar que da segunda metade do século XX até períodos mais 

recentes, dois modelos, em especial, nos vêm chamando a atenção. Esses modelos ou 

interpretações são o procedimentalismo e o participacionismo. A nosso ver, eles 

chamam a atenção por diversos motivos, não obstante gostaríamos de destacar aqui um 

fator fundamental, qual seja, formam eles as concepções democráticas com maior 

aceitação no meio acadêmico atual. 

Para o procedimentalismo, como iremos perceber mais detidamente em páginas 

futuras desse capítulo, a democracia, não sendo um fim em si mesma, seria ela vista 

como um meio para se alcançar uma decisão administrativa ou legislativa no tocante ao 

governo. Nesse sentido, o fundamental do processo democrático seriam as eleições, a 

despeito de existirem outros elementos definidores daquele processo. De outro lado, a 

corrente participativa, como o próprio nome nos indica, vê na participação popular, 

ladeando a estrutura representativa, um mecanismo importante de consolidação 

democrática, isto é, "o chamamento episódico à participação nas questões públicas, no 

período eleitoral, é julgado insuficiente para promover a qualificação das cidadãs e 

dos cidadãos" (MIGUEL, 2005, p.8). Na verdade, para essa última corrente, é realmente 
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importante, além da democratização do Estado, a democratização também da sociedade 

civil, a exemplo da gestão popular nas empresas, partidos, escolas e assim por diante. 

Não há dúvida alguma quando afirmamos que Robert Dahl é um 

procedimentalista. Essa maneira de ver o autor é conhecida desde a década de 1950. 

Numa outra mão, quando afirmamos que ele também pode ser um teórico do 

participacionismo, essa última proposição seguramente pode nos revelar algo que, num 

primeiro momento, seja difícil de compreender, difícil, sobretudo, para aquelas pessoas 

que estão acostumadas em analisar o autor apenas sobre o viés procedimental, que é o 

que predomina na maioria das análises sobre esse cientista político norte americano.  

Para sermos mais corretos, enfatizamos que uma vez tendo acolhido a corrente 

procedimental, Dahl não mais a abandonaria, muito pelo contrário, ele a ratificaria em 

diversas de suas obras. Entretanto, é perceptível que o mesmo cientista político norte 

americano, com o passar dos tempos, terminaria por acolher uma democracia 

procedimental que é também participativa. Nesse sentido, este politicólogo se 

diferenciaria de um conjunto de outros autores que também propugnaram aquela 

primeira corrente sem que, contudo, fosse defendida a segunda, a exemplo de 

Schumpeter. Essa interpretação sobre o trabalho de Robert Dahl, como sendo ele 

híbrido, constituído, portanto, de duas concepções teóricas, é algo realmente importante 

para nossa pesquisa, uma vez que ela nos fornece subsídios para entender o problema da 

democracia em diferentes escalas no autor.  

Assim, resumidamente, antes de adentrarmos na discussão a qual se propõe o 

presente capítulo, nos apetece informar os objetivos deste, que é o de elucidar a doutrina 

democrática esboçada por Robert Dahl, desde seus primeiros trabalhos, na década de 

1950, até alguns textos mais próximos de nossa época, o século XXI. Buscamos, 

portanto, relacionar ao referido cientista político a aceitação, no conjunto de sua obra, 

das perspectivas procedimentais e participativas da democracia. 

 

2.2 O procedimentalismo na teoria política do século XX 

Tanto para Macpherson (1978) como para Miguel (2005), o surgimento do 

modelo procedimental, que também podemos chamar de modelo de equilíbrio 

(MACPHERSON, 1978) ou de elitismo competitivo (HELD, 1987), encontra-se 
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atrelado ao nome do economista austríaco Joseph Schumpeter que, em 1942, publica a 

obra Capitalismo, socialismo e democracia. Numa outra mão, segundo David Held 

(1987), Max Weber seria o derradeiro fundador, já no início da década de 1920, do 

elitismo competitivo. A nosso ver, este segundo entendimento parece ser o mais 

razoável, uma vez que, em 1923, Carl Schmitt, em Situação intelectual do sistema 

parlamentar atual (texto que pode ser encontrado no livro A crise da democracia 

parlamentar), já havia alertado para uma certa concepção democrática que então 

começava a dominar os círculos acadêmicos europeus naquele momento. Para este 

jurista alemão, analisando os trabalhos de Weber, Hugo Preuss e Friedrich Naumann, a 

democracia era vista como um método de escolha de dirigentes políticos; ela era 

encarada por esses três últimos intelectuais, desde os anos de 1917 e seguintes, "como 

um caminho seguro para afastar o diletantismo político e permitir o acesso só dos 

melhores e mais competentes à direção política" (SCHMITT, 1996, p.6).  

Nesse contexto, tomando a perspectiva delineada por Held (1987), iniciaremos 

esse tópico tendo em vista a discussão em Max Weber. E, só depois, discutiremos, no 

âmbito do procedimentalismo, Schumpeter. Não obstante, gostaríamos de frisar que, no 

período compreendido entre os trabalhos de Weber e os de Schumpeter, destacou-se 

também na seara do elitismo competitivo a reflexão do jurista austríaco Hans Kelsen, 

que em 1929 escreve Essência e valor da democracia. Nossa função nesse tópico é a 

de apenas compreender a essência do procedimentalismo democrático. Como Kelsen se 

situa num período intermediário entre aqueles outros dois pensadores, isto é, entre 

Weber e Schumpeter, achamos melhor, então, analisá-lo, não sentido de esgotá-lo, e sim 

no sentido de indicar sua precedência aos trabalhos do economista austríaco, que datam 

de 1942. Tendo em vista o estudo sobre esses três pensadores, podemos, assim, 

compreender os fundamentos que norteiam a teoria procedimental.  

Apesar de existirem outros pensadores através dos quais, lançando mão sobre 

eles, poderíamos compreender a teoria em tela, como é o caso, por exemplo, de 

Anthony Downs (Uma teoria econômica da democracia), Giovanni Sartori (A teoria 

da democracia revisitada e demais trabalhos), todos esses também ícones, ainda assim 

preferimos, para a consecução de nosso propósito, a realização de uma análise que 

contemple apenas os três autores supramencionados. E, essa escolha ocorre por um 

motivo fundamental, seja Weber, seja Schumpeter ou ainda Kelsen, todos esses, mais 

do que quaisquer outros, nos fornecem os fundamentos essenciais da teoria 
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procedimental, sua base ontológica, que é o que procuramos aqui entender, pelo menos 

nesse primeiro momento do capítulo.  

a) Max Weber (1864-1920): 

Assim como em David Held (1987), pode-se também encontrar a ideia em 

Gonzáles García (1992) de que Max Weber teria sido o primeiro teórico a esboçar, de 

maneira clara, ainda no início do século XX, o elitismo competitivo, não obstante um 

autor como Peter Bachrach, na obra Crítica de la teoría elitista de la democracia, 

venha a atribuir a paternidade daquela escola democrática ao italiano Gaetano Mosca - 

pelo menos no que toca à defesa de uma estrutura de governo baseada na concorrência 

competitiva pelo poder entre elites. A nosso ver, a primeira posição, a de Gonzáles 

García (1992) e a de Held (1987), é a mais correta, uma vez que Mosca não consolidaria 

a utilização do termo "democracia" para representar o regime político que ele então 

defendia - o parlamentarismo. Numa outra mão, Weber (2004) procura fazer um 

contraponto entre a democracia de massa - moderna e representativa - e a democracia 

clássica, direta, defendendo ele a primeira, que também podemos chamar de 

plebiscitária. 

Dentre as várias preocupações que podem ser encontradas no conjunto da obra 

de Max Weber, uma, em especial, chamou-lhe a atenção. Esta preocupação específica 

correlaciona-se, por um lado, com o problema da estrutura burocrática da sociedade 

moderna e, de outro, com a questão da possibilidade de aplicação da democracia nesse 

tipo de sociedade burocratizada. Segundo Held, comentando Weber: "embora ele 

estivesse comprometido com os ideais de individualidade e da diferença social, ele 

temia que eles não sobrevivessem em uma época de organizações cada vez maiores, 

sejam elas empresas, sindicatos, partidos de massa ou Estados-nações" (1987, p.131-

132). 

É bastante perceptível, nos trabalhos do sociólogo alemão em comento, a divisão 

de seus escritos tendo em vista um ponto fundamental: a parte de seus trabalhos que são 

considerados científicos, como Economia e sociedade, e a outra parte, não considerada 

científica, e sim de caráter político, como Política como vocação e os Escritos 

políticos. Na verdade, essa divisão tende a obedecer a um critério o qual Weber nunca 

deixou de ressaltar, o de quando começa a voz do cientista social e o de quando ela 

termina, dando ensejo, no fim desta, à voz do homem de ação que é comprometido 



 

 

42 

 

  

politicamente. Nesse sentido, em complemento com as afirmações acima, e como 

aponta Gonzáles García (1992, p.319), “o âmbito da ciência social se situaria 

fundamentalmente Economia e sociedade, enquanto que o marco de suas intervenções 

na política de seu tempo se situaria os ensaios conhecidos sob o nome de Escritos 

políticos”4. Não obstante, é mister salientar que essa posição/divisão apontada por nós 

não significa, de modo algum, que em seus trabalhos considerados científicos Weber 

não tenha apresentado uma preocupação para com a política, muito pelo contrário, em 

Economia e sociedade, ele chega mesmo a analisar a questão da democracia e do 

parlamentarismo, ainda que num nível de análise diverso daquele esboçado, por 

exemplo, em Política como vocação. 

Feita essa introdução, indagamos, então, o que o cientista social alemão entende 

por burocracia e, não só isso, indagamos também qual o lugar da democracia num 

Estado já burocratizado. Antes de tudo, é necessário que se diga que a existência de uma 

burocracia se dar pela racionalização da organização, o que pressupõe uma dominação 

do tipo legal-racional, descansada na crença da legalidade e das ordenações estatuídas. 

A administração burocrática seria, assim, um tipo "puro" dessa dominação legal, 

visando a obtenção dos melhores resultados, a qual apresentaria as seguintes 

características (WEBER, 2009, p.144):  

a) os funcionários da organização obedecem apenas as regras estatuídas no tocante ao 

desempenho de seu cargo; 

b) a investidura no cargo ou função se dar por nomeação, e não eleição; 

c) é exigida qualificação daquele que almeja ser investido no cargo; 

d) pela prestação dos serviços o funcionário é regularmente remunerado, com 

vencimentos fixos; 

e) as atribuições e responsabilidades acometidas ao cargo constituem a principal ou 

única fonte de trabalho do agente, o que permite a promoção da carreira de um cargo 

inferior para um outro hierarquicamente superior; 

                                                             
4
 Tradução da seguinte passagem: "el ámbito de la ciencia social se situaria fundamentalmente su 

Economia e sociedad, mientras que en el marco de sus intervenciones en la política de su tiempo se 
ubicarían los ensayos conocidos bajo el nombre de Escritos políticos..." (GONZÁLES GARCÍA,1992, 
p.319). 
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f) na estrutura administrativa, predomina a disciplina e a hierarquia.  

Ainda que o objetivo direto da administração burocrática fosse a maximização 

dos produtos e a redução dos custos no âmbito administrativo, ela apresentaria um 

resultado indireto, não desejado, pelo menos pelo sociólogo alemão, qual seja, o 

“enjaulamento” do indivíduo frente a estrutura daquela. Nesse sentido, pensando em 

termos de Ciência Econômica, teríamos o seguinte custo de oportunidade: quanto maior 

o aparato burocrático, menor a liberdade individual; e, quanto menor esse aparato, 

maior a liberdade. O problema que então nos deparamos, colocando de outra maneira, é 

este: do ponto de vista técnico, o Estado nacional moderno depende inteiramente de 

uma estrutura burocrática, e quanto mais ele se agiganta maior é essa dependência, uma 

vez que é exigido dele respostas mais rápidas e eficazes às questões sociais e 

administrativas impostas; de outro lado, busca-se, modernamente, preservar uma esfera 

de autonomia para os indivíduos, em que nem mesmo o Estado, via o seu poder de 

império, poderia adentrar. Sendo assim, eis que perquirimos - tendo em vista a leitura 

que Weber faz da realidade -, como conjugar a burocracia com uma certa dose de 

autonomia individual? Para essa pergunta, a resposta é o acolhimento da democracia. 

Não obstante, estamos a falar de que tipo de democracia? 

"Os parlamentos modernos são, em primeiro lugar, representações daqueles 

que são dominados pelos meios da burocracia" (2004, p.560). Através dessa frase, 

retirada da obra Economia e sociedade, pode-se perceber parte do sentido que será 

atribuído por Max Weber à palavra democracia. Em outros termos, queremos enfatizar 

aqui que a função do regime democrático, no autor em comento, é a de minorar os 

malogros da estrutura burocrática, permitindo um grau de abertura, à sociedade civil, no 

domínio da administração estatal. Como coloca David Held (1987, p.141), várias são as 

razões que explicam, a partir de Max Weber, porque o Parlamento é fundamental. 

Enumeramos estas razões da seguinte maneira: a) como locus de debate político, o 

parlamento permite a emergência de interesses competitivos e o embate entre eles; b) a 

natureza do debate - seus meios de ação e o alto grau de oratória exigido - torna o 

recinto parlamentar um ótimo local para testar os que almejam serem líderes políticos; 

c) depois, a organização parlamentar é um meio eficiente para se negociar interesses, a 

princípio, contrários. Tendo em vista isso tudo, concluímos que o Parlamento, em 

contraposição à burocracia que tende à homogeneização dos valores, garante, no seu 

devido termo, a preservação da competição de ideias. Entretanto, enfatizamos que 
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parlamentarismo e regime democrático, no autor, não encontram uma relação de 

necessariedade, no sentido de que a existência do primeiro não implicaria, 

necessariamente, a existência do segundo. O parlamentarismo poderia existir sem a 

democracia, e vice e versa, ainda que o regime democrático que existia à época de 

Weber, na Alemanha e no restante da Europa ocidental, gozasse de uma base 

parlamentar.  

Um dos pontos que assim diferenciariam o parlamentarismo puro (aristocrático) 

do regime democrático é a exigência do sufrágio universal que sempre se coloca como 

requisito a este, mas não àquele. Diante disso, se, por um lado, a exigência de um 

Parlamento é algo fundamental como contraponto à burocracia, de outra mão, a 

participação de toda a massa de indivíduos na política, nas eleições, altera a própria 

estrutura parlamentar, que é, a princípio, aristocrática também no próprio ato de 

sufragar. Assim, o fenômeno da democratização do voto, a participação em massa, 

muda a dinâmica da forma de se fazer política, uma vez que coloca os partidos como 

centro das atenções. Segundo Held: 

“Somente compreendendo a natureza dos partidos políticos modernos poder-
se-ia compreender plenamente o sentido da extensão da participação nos 
séculos dezenove e vinte. Longe de assegurar a "soberania do povo" - uma 
idéia que Weber considerava como muito simplista - a extensão da franquia 
tem estado associada, principalmente, com o surgimento de um novo tipo de 
político de carreira. Por que isso ocorreu? Com a disseminação do sufrágio 
tornou-se necessário "criar um tremendo aparato de associações políticas". 
Estas organizações, ou partidos, se dedicaram à organização da 
representação. Em todas as comunidades maiores do que pequenos distritos 
rurais, a organização política, argumentava Weber, era necessariamente 
administrada por homens interessados na administração da política” (1987, 
p.142).  

Sendo assim, a democratização, como extensão da franquia ou universalização 

do voto, promoveria o surgimento dos partidos políticos5. E, os partidos políticos, por 

                                                             
5
 É relevante se dizer que Weber (2004; 2001) estabelece uma diferenciação entre a ideia de partido de 

notáveis e a ideia de partido de massas. O primeiro tem como marca ser encabeçado por pessoas com uma 
certa importância na sociedade; ele nasce, fundamentalmente, no século XIX em sistema políticos com 
algum tipo de restrição ao sufrágio e, além disso, o partido de notáveis não procura obter um apoio mais 
direto das massas. Esse tipo de partido, assim, não tem como característica uma forte organização 
burocrática para a busca do voto, até porque a legitimidade e a força desses partidos provêm, sobretudo, 
da tradição. Já os partidos de massa são produtos da democratização do Estado. Com a universalização do 
sufrágio, os partidos políticos passam a buscar não apenas o apoio de uma seleta camada social, mas 
também começam a procurar manter relações com a massa da população, o que torna as entidades 
partidárias mais organizadas e burocratizadas para, assim, dentro da competição pelos cargos estatais, 
conseguirem um maior número de votos. 
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sua vez, reforçariam a importância das lideranças ou das elites partidárias. Não há 

dúvida quanto a esse dado presente no autor, e, para ratificar ainda mais essa posição, 

preferimos citar o próprio Max Weber em sua análise sobre os Estados de massa, 

quando ele afirmar que "sempre domina as ações políticas o princípio do pequeno 

número, isto é, a superior capacidade de manobra política de pequenos grupos com 

liderança" (2004, p.563).  

Ao analisar a democracia, conclui Weber que existem dois modelos sob os quais 

ela pode se manifestar. O primeiro modelo seria o da democracia sem liderança, trata-se 

aqui de um regime democrático não mais encontrado nos Estados nacionais, uma vez 

que a participação, nesse modelo, dar-se-ia de maneira direta, sem intermediários, o que 

constitui, a aplicação desta, uma quimera quando cogitada sua efetivação em 

organizações cada vez mais agigantadas e complexas. O segundo modelo, mais 

moderno, seria o da democracia com liderança, em que teríamos eleições e partidos 

políticos pelejando uns com os outros na disputa pelo poder. É nesse segundo modelo 

de democracia, também chamado de cesarista ou plebiscitário, que Weber focará sua 

atenção, chegando até a defendê-lo.  

Quanto à democracia plebiscitária, sua definição mais detalhada e ao mesmo 

tempo resumida, se baseia no fato de que o regime é democrático por que há eleições e 

o voto é universal; ela é plebiscitária porque as eleições, ocorridas de tempos em 

tempos, visam confirmar ou rejeitar as elites partidárias que então se encontram nos 

pináculos do poder estatal. Longe daquela forma de governo acentuar o 

desenvolvimento do indivíduo via participação, a democracia deveria, para Max Weber, 

ser um mecanismo de escolha de elites políticas, seja para os cargos do Executivo, seja 

para os cargos do Legislativo. Assim:  

"O significado da democratização ativa das massas consiste em que o líder 
político já não é proclamado candidato, em virtude do reconhecimento de sua 
competência no círculo de uma camada de notáveis, tornando-se então líder, 
por distinguir-se no Parlamento, mas sim passou a conquistar a confiança e a 
crença das massas em sua pessoa, e portanto seu poder, com os meios da 
demagogia de massas. Pela essência da coisa, significa isto uma tendência 
cesarista na seleção do líder. E esta existe de fato em toda democracia. O meio 
especificamente cesarista é o plebiscito" (WEBER, 2004, p.572). 

A passividade do cidadão seria uma das marcas indeléveis dessa forma de 

governo. Afinal de contas, sobre o cidadão, nesse modelo de Estado, não há nada de 
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politicamente importante que ele possa fazer senão, de tempos em tempos, depositar sua 

cédula eleitoral nas urnas. Fora isso, não existe qualquer outro tipo de participação 

relevante. 

Na democracia cesarista, a divisão de poder existe. No entanto, cabe ao 

Executivo as maiores prerrogativas. Apesar desta subvalorização, a existência de um 

Parlamento (de um Legislativo) é deveras importante para esse modelo democrático, 

uma vez que ela permite a conservação dos direitos burgueses, como a propriedade, a 

liberdade de expressão e assim por diante, os quais, muito provavelmente, não 

existiriam sem esta casa legislativa. Além disso, "como órgão de controle dos 

funcionários e da publicidade da administração, como meio de eliminar funcionários 

dirigentes incompetentes, como lugar para fixar o orçamento e como meio de se chegar 

a compromissos entre os partidos, o Parlamento é também nas democracias 

plebiscitárias um elemento indispensável" (WEBER, 2004, p.577). 

Havíamos enfatizado que a dominação racional-legal integrava a estrutura 

moderna do Estado burocrático, entretanto, quando esse Estado vem a se organizar 

democraticamente, em Weber, tal organização passa a adquirir um quê de dominação 

carismática, em outras palavras, no âmbito da política, passam a existir fortes elementos 

emocionais, e isso acontece pelo elemento irracional sempre presente na 

demopsicologia. Vejamos que "as massas, como tais (quaisquer que sejam as camadas 

sociais das quais se compõem no caso concreto), somente pensam até depois de 

amanhã. Sempre estão expostas, conforme ensina toda experiência, à influência atual, 

puramente emocional e irracional" (WEBER, 2004, p.579). E, ainda, na mesma 

passagem do livro, conclui o autor,  

"a cabeça clara e fria - e a política bem-sucedida, precisamente a 
democrática, se faz afinal com a cabeça - tende a predominar nas decisões 
responsáveis, na medida em que: 1) é pequeno o número daqueles que 
participam nas considerações prévias e 2) está claramente definida a 
responsabilidade de cada um deles, e reconhecida pelos liderados. A 
superioridade do Senado norte-americano diante da Casa dos Representantes, 
por exemplo, é essencialmente função do menor número de senadores" 
(WEBER, 2004, p.579-580). 

Diante disso, afirmamos que Max Weber, ainda no início do século XX, já havia 

acolhido o procedimentalismo democrático, no sentido de que, para ele, a democracia 

seria um método de seleção de lideranças políticas. Esse mecanismo democrático, 
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resumido em eleições periódicas, teria duas consequências fundamentais. A primeira 

delas era a de atenuar os infortúnios da burocracia, uma vez que, via regime 

democrático, um espaço de liberdade – “o espaço do político” -, ainda não alcançado 

pela administração estatal, poderia ser preservado, o que daria ensejo à conservação da 

"ordem liberal". E, a segunda consequência seria a de permitir apenas que os melhores 

(os eleitos), dentro de uma estrutura competitiva pela busca do voto, assumissem os 

altos cargos do Estado. É, então, nesse contexto que Max Weber aparece como o 

derradeiro precursor do elitismo competitivo, antecedendo, inclusive, o trabalho de 

Joseph Schumpeter.  

B) Hans Kelsen (1881-1973):  

A nosso ver, no âmbito da Ciência Política, Hans Kelsen não é lembrado, com 

frequência, como um dos precursores da teoria procedimental. Na maioria das vezes, 

essa situação fica a cargo ou de Schumpeter ou de Weber, mas não àquele jurista 

austríaco. É bem verdade que Max Weber antecederia Kelsen, porém, é também 

verídico o fato de que este antecederia Schumpeter, não sendo isto cogitado 

frequentemente.  

É em 1929 que o jurista austríaco escreve Essência e valor da democracia, o 

que antecede, assim, Capitalismo, socialismo e democracia, que é um texto de 1942. 

Naquela obra, Kelsen já expõe uma visão procedimental, não obstante essa mesma 

concepção venha a sofrer algumas alterações no decorrer do tempo, sobretudo, quando 

comparamos este primeiro texto como outro, de 1955, Fundamentos da democracia.  

Kelsen, no texto de 1929, ao qual nos deteremos ao longo deste tópico, enfatiza 

que o governo democrático, sua característica essencial, é a ausência de líderes. 

Tomando suas palavras: "na democracia ideal não há lugar para chefes" (2000, p.88). 

Entretanto, essa exigência, para o autor, se faz presente apenas no plano ideal, mas não 

no fático, uma vez que a não existência de líderes é algo irrealizável, inimaginável na 

realidade social que pressupõe a divisão do trabalho. Tendo em vista que a questão da 

liderança é algo presente nas mais diversas formas de governo, então, como diferenciar 

uma liderança democrática da autocrática? Como se cria, assim, os chefes democráticos 

em detrimento daqueles que não o são? Um ponto fundamental para responder essas 

nossas indagações é a possibilidade ou não da participação popular na escolha de seus 

dirigentes. Nesse sentido, a seleção dos chefes, via eleições, pela coletividade dos 
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governados seria um elemento basilar da democracia real. Numa outra mão, quando o 

conjunto de liderados não pudesse participar na escolha de seus chefes políticos, aí, 

então, teríamos a autocracia.  

O debate, em Kelsen, em torna da democracia versus a autocracia nos leva a 

outro tema bastante explorado pelo autor, qual seja, a discussão entre autonomia e 

heteronomia. O conceito de autonomia nos remete à possibilidade que dispõem os 

indivíduos para participarem no processo de criação das normas as quais eles próprios 

estarão submetidos. Por outro lado, a heteronomia é exatamente o contrário da 

autonomia, uma vez que, via aquele conceito, parte-se da ideia de que os membros que 

compõem a comunidade estatal não podem participar da elaboração das leis que eles se 

submeterão. Assim, a autonomia seria um elemento que comporia o universo da 

democracia, e, a heteronomia formaria parte da autocracia. Entretanto, gostaríamos de 

frisar que a autonomia, na democracia real, é baseada no fato de que as pessoas podem 

escolher seus legisladores, os quais também, por sua vez, em outros escrutínios, podem 

vir a ser substituídos pelos eleitores; na autocracia, as pessoas não disporiam dessa 

faculdade.  

A democracia, assim, constituindo um método de seleção de lideranças políticas, 

teria como principal característica, definidora desse método, as eleições. Como bem 

exposto por Brandão (2006, p.135), "Kelsen não entra em detalhes sobre as condições 

de realização dessas eleições. Evidencia, porém, algumas poucas características". 

Sobre estas, quais seriam elas? Primeiro, destas características, uma seria a 

concorrência, entre grupos ou partidos, pelo poder. Pode-se perceber, assim, uma 

retomada daquilo que Max Weber já tinha delineado anteriormente, e, daquilo que 

Schumpeter esboçaria em momentos futuros, que é a problemática da luta competitiva 

pelos altos cargos estatais, seja no Legislativo, seja no Executivo. Segundo, ainda de 

acordo com Brandão (2006), essa concorrência teria como pressuposto os direitos 

individuais, isto é, a liberdade de consciência, de formar associações e assim por diante. 

A importância aqui de se blindar os Direitos Fundamentais reside no fato de que, só 

através deles, as minorias poderiam ter seus direitos assegurados, inclusive o de um dia, 

via eleições, poder tornar-se maioria.  

Não há dúvida, a democracia exposta por Kelsen é procedimental, tendo em 

vista ser ela uma técnica de seleção de líderes políticos. Entretanto, diferente de Weber 
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ou de Schumpeter, a democracia kelseniana é também uma forma de governo que 

contempla, necessariamente, as liberdades individuais e, por isso, ela é preenchida por 

certo conteúdo. Esse conteúdo, grosso modo, revela o âmbito liberal do 

procedimentalismo de Kelsen, o que difere, peremptoriamente, do procedimentalismo 

schumpeteriano que tanto pode ser liberal como não o ser. 

Assim sendo, Hans Kelsen, em Essência e valor da democracia, levando em 

consideração algumas das reflexões já presentes em Max Weber, que inclusive é citado 

naquele texto, expõe o elitismo competitivo numa nova ótica, bem particular. Para ele, 

tanto a democracia quanto a autocracia buscam, na atividade política do Estado, que os 

"melhores", os indivíduos mais bem capacitados, exerçam as mais altas funções 

legislativas e/ou executivas. Não obstante esse interesse em comum entre essas duas 

formas de governo, é mister que se enfatize uma questão fundamental: "o problema 

político-social é apenas saber de que modo o melhor ou os melhores podem chegar ao 

poder e mantê-lo. O problema é a criação dos chefes" (KELSEN, 2000, p.95). Nesse 

sentido, o ponto de maior relevância, na democracia, seria a ideia da disputa eleitoral e a 

possibilidade de alternância no poder. No entanto, não podemos nos esquecer do fato - 

importantíssimo, que distingue Kelsen dos demais procedimentalistas aqui analisados 

(Weber e Schumpeter) - de que a democracia proposta por aquele jurista possui um 

conteúdo bem definido, em outras palavras, ela acolhe o liberalismo. Esse modo de ver 

a questão democrática, assim, com conteúdo, é algo que, por exemplo, repercutiria 

sobremodo em uma figura como Norberto Bobbio. 

C) Joseph Schumpeter (1883-1950): 

Falar em elitismo competitivo, irremediavelmente, é lembrar-se do nome do 

economista austríaco Joseph Schumpeter, já que este, embora não tendo criado aquela 

corrente, foi seu maior divulgador, aquele que tornou o procedimentalismo algo deveras 

conhecido no meio acadêmico. Fundamentalmente, os trabalhos desse economista, sua 

grande maioria, se situam no âmbito da Ciência Econômica, tendo uma exceção, um 

trabalho que poderia também, sem nenhuma dificuldade, ser situado na Ciência Política, 

que é Capitalismo, socialismo e democracia, de 1942. Os outros textos são A 

natureza e a essência da economia política, de 1908, Teoria do desenvolvimento 

econômico, de 1911, Os ciclos econômicos, de 1939, e, História da análise 

econômica, publicado só depois do falecimento do autor, em 1954. 
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Schumpeter desenvolveu uma concepção de democracia bastante realista, pelo 

menos era esse seu intento. Na verdade, lhe apetecia formular um novo conceito 

democrático - dizemos isso, entretanto, com algumas ressalvas, pois, como já havíamos 

exposto, Weber, e até mesmo Kelsen, cada um de sua forma, já tinham delineado os 

fundamentos do procedimentalismo democrático - e, ao mesmo tempo, visava ele 

refutar uma certa "doutrina clássica da democracia".  

Nesse diapasão, conclui Schumpeter que "a democracia é um método político, 

isto é, um certo arranjo institucional para chegar a uma decisão política (legislativa ou 

administrativa) e, por isso mesmo, incapaz de ser um fim em si mesma" (1961, p.295). 

Para esse economista, a função desse método era a de permitir, através das eleições, a 

escolha dos dirigentes políticos, e nada muito além disso. Em decorrência dessas 

afirmações, a democracia não poderia ser considerada como o "governo do povo", nem 

"para o povo" e, muito menos, "aprovado pelo povo", e isso se dar por alguns motivos. 

O primeiro motivo, apontado por Schumpeter, é o de que, tendo em vista sua definição 

de povo - que é uma definição relativa, dependente daquilo que, em cada época e lugar, 

as sociedades consideram como seus nacionais -, é tecnicamente impossível, salvo em 

pequenas comunidades, que todos os nacionais governem diretamente, de maneira que 

torna-se uma falácia, no âmbito dos Estados nacionais, falar em democracia 

direta/"governo do povo". Um segundo aspecto, quanto à impossibilidade de a 

democracia ser um governo "para o povo", enfatiza nosso economista não existir uma 

"vontade geral", que seja bem definida, ao contrário, o que existiria seria um punhado 

de "vontades", ora de indivíduos, ora de grupos, mas nunca uma vontade popular - e, se 

por ventura e aparentemente ela viesse a existir, esta vontade, por sua vez, estaria 

condicionada a influência exercida pela propaganda política, o que tornaria ela uma 

coisa manufaturada, imposta às pessoas e, portanto, de uma existência fictícia -, como 

quer Rousseau com sua volonté générale, mesmo porque não existiria também um "bem 

comum", válido para todos, e nesse contexto não heveria motivos para se cogitar a 

democracia como sendo um governo "para o povo", no sentido da consecução desse 

hipotético "bem comum". A democracia também não poderia ser vista como um 

governo "aprovado pelo povo", afinal de contas, isso não seria uma característica 

exclusivamente sua, essa qualidade também seria extensível aos regimes não 

democráticos, uma vez que:  

"abundam os exemplos (talvez seja a maioria dos casos históricos) de 
autocracias dei gratia e ditatoriais, de várias monarquias do tipo não 
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autocrático e de oligarquias aristocráticas e plutocráticas que normalmente 
contaram com indiscutível, muitas vezes ardente, apoio e que, considerando 
suas condições ambientes, conseguiram obter com muito êxito o que a maioria 
de nós julga que o método democrático deve obter" (SCHUMPETER, 1961, 
p.300).  

Outro ponto importante, que não poderíamos esquecer, é o fato de que, para o 

economista austríaco, a democracia também não é o governo do povo através de seus 

representantes. Para Schumpeter (1961), o sentido da palavra representação deve se 

referir ao cidadão isolado ou a uma entidade que possua algum tipo de personalidade 

jurídica. Entretanto, o povo, como tal, não possui capacidade e/ou personalidade legal, 

de maneira que ele não pode ser representado e, muito menos, governar através de seus 

hipotéticos mandatários.  

Assim, Schumpeter se coloca contra o que ele chamava de "doutrina clássica", 

que defendia justamente a democracia como: “governo do povo”, “governo aprovado 

pelo povo”, “governo para o povo” e governo do povo através de seus representantes. 

Na verdade, sua obra - Capitalismo, socialismo e democracia - é, em parte, uma 

tentativa de revisão do que então era predominante em termos de teoria democrática. 

Para ele, aquela "doutrina clássica" teria evoluído desde os séculos XVII e XVIII, 

estando ela representada, por exemplo, nos trabalhos de Rousseau, de John Stuart Mill e 

de Jeremy Bentham. Para esses teóricos, de acordo com o economista austríaco, 

existiria um "bem comum" e, por conseguinte, uma "vontade geral". A função da 

democracia, sendo ela o governo do povo, exercendo este o poder diretamente ou 

através de seus representantes, era a de permitir, através da via racional, a consecução 

desse "bem comum". Contrariamente a essa posição, Schumpeter, como foi exposto no 

parágrafo anterior, vem a enfatizar a não existência de uma "vontade geral" e de um 

"bem comum". Ademais, ele vai muito mais além, afirmando a irracionalidade da 

população quando no trato dos assuntos públicos. No referido livro, e mais exatamente 

no tópico A natureza humana na política, tendo em vista as obras de Pareto, Mind 

and society, e a de Gustave Le Bon, Psicologia das multidões, é afirmada a seguinte 

proposição: 

"quando nos afastamos ainda mais dos interesses privados da família e do 
escritório e mergulhamos no domínio dos negócios nacionais e internacionais 
que carecem de vínculo direto e inconfundível com esses interesses, o 
conhecimento dos fatos e os métodos de inferência deixam logo de satisfazer 
às necessidades da doutrina clássica. O que mais nos impressiona e parece ser 
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o âmago de toda a dificuldade é que o senso de realidade seja tão 
completamente perdido" (SCHUMPETER, 1961, p.313).  

Essa democracia propugnada por Schumpeter, diferente daquela de Kelsen, não 

necessariamente acolherá o liberalismo político. Ela pode ser tanto liberal quanto não o 

ser. Num momento da sua obra, em Um experimento mental, o economista austríaco 

chega mesmo a enfatizar a possibilidade de que, por via democrática, uma maioria 

poderia praticar a perseguição aos cristãos, a cremação de feiticeiras e o massacre de 

judeus. Evidentemente, com isso, ao verificar que as regras democráticas podem tolher 

certos direitos das minorias, inclusive o direito de elas existirem, o autor estabelece uma 

separação, mais ou menos rígida, entre a democracia e o liberalismo político. 

"A democracia significa apenas que o povo tem oportunidade de aceitar ou 

recusar aqueles que o governarão" (SCHUMPETER, 1961, p.346). Nesse sentido, o 

método democrático constitui-se em uma "concorrência livre entre possíveis líderes 

pelo voto do eleitorado" (Ibidem, p.346). Concluímos, portanto, que "a democracia é o 

governo dos políticos" (Ibidem, p.346), e não do povo. Assim, o autor em questão lança 

mão de um conceito já bastante explorado pelo sociólogo alemão Max Weber, que é a 

ideia do político profissional, que é aquele que não apenas vive para a política, mas 

também vive dela (trata-se, aqui, do ponto de vista financeiro). Segundo ele, "Nas 

democracias modernas de todos os tipos, com exceção da Suíça, a política 

inevitavelmente será uma carreira" (SCHUMPETER, 1961, p.346-347).  

Outro ponto ainda a ser destacado, que até o presente momento não frisamos, 

são as condições que permitem o êxito do método democrático. Antes de tudo, 

entendemos por êxito quando "o processo democrático se reproduz constantemente, 

sem criar situações que obriguem à invocação de métodos não democráticos" 

(SCHUMPETER, 1961, p.352). Assim, para que a democracia pudesse funcionar 

devidamente, algumas exigências deveriam ser obedecidas. Segundo Schumpeter 

(1961), tais exigências seriam: 1) os políticos devem ser altamente capacitados; 2) o 

campo das decisões política a serem tomadas não deve ser amplo demais, até porque "a 

democracia não necessita que todas as funções do Estado sejam sujeitas ao seu método 

político" (SCHUMPETER, 1961, p.355); 3) deve-se ter um corpo burocrático bem 

treinado e relativamente independente, o que possibilita, assim quando necessária, a 

prestação de auxílios aos políticos eleitos; 4) é necessário que a divisão do trabalho 

entre eleitos e eleitores seja devidamente respeitada, de maneira que, uma vez 
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escolhidos pelos eleitores, os políticos não sejam, enquanto durar o mandato, 

importunados por aqueles; 5) e, por último, destacaríamos a seguinte exigência: deve-se 

ter, como pressuposto do método democrático, uma cultura de tolerância, em que as 

opiniões, não todas, sejam acolhidas na sociedade, sem a temeridade de que elas 

venham a sofrer, no ato de sua manifestação, severas reprimendas. 

Dessa maneira, tal como foi exposta a democracia em Schumpeter, enfatizamos 

que essa forma de governo, para o autor em comento, poderia ser aplicada seja numa 

ordem capitalista, seja numa ordem socialista, mas dizemos isso com uma ressalva, qual 

seja, a democracia, vista como método, teria no capitalismo um ambiente mais fértil, 

uma vez que ter-se-ia neste modelo econômico o princípio da concorrência no domínio 

do mercado, algo que não é encontrado no socialismo. Lembremo-nos, a democracia 

também se constitui numa forma de concorrência, só que no âmbito do político, e, o 

capitalismo, por sua vez, é a concorrência na esfera econômica. Por isso mesmo, sendo 

o capitalismo uma espécie também de competição, ele promoveria, mais que o 

socialismo, maior tolerância entre as pessoas, que é uma das condições chaves para o 

êxito do método democrático. 

Por fim, é mister que tracemos agora alguns pontos de aproximação - não todos, 

mas alguns, os que consideramos ser os mais importantes - entre Weber, Kelsen e 

Schumpeter, e, por que não, também alguns pontos de dessemelhança entre esses 

autores. Na realidade, como podemos perceber, todos eles defendem a existência de 

elites políticas e, nesse sentido, a democracia seria um procedimento, uma maneira 

encontrada para seleção dessas elites, o que se daria por intermédio de eleições. Assim, 

todos eles negaram a possibilidade, salvo em algumas exceções relacionadas à pequena 

escala, de existir uma democracia direta. Não passa pela cabeça desses intelectuais, 

ainda, a questão da democratização das pequenas unidades políticas, como as escolas, as 

associações sindicais e assim por diante; a preocupação fundamental deles é, sobretudo, 

a democratização do Estado, e não a da sociedade.  

Não há dúvida de que existe na reflexão desses três autores um certo argumento 

que poderia ter sido legado pela escola elitista italiana. No tocante a essa escola, 

destacamos, sobretudo, o trabalho de Gaetano Mosca, Elementos de Ciência Política, 

de 1896, e os trabalhos de Vilfredo Pareto, o qual frisamos Tratado de Sociologia 

geral, de 1916. Ainda, não poderíamos deixar de apontar o trabalho de Robert Michels, 
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de 1912, Sociologia dos partidos políticos. Embora não sendo esses elitistas citados, 

diríamos, com frequência pelos três procedimentalistas apontados acima, é importante 

se dizer que os três autores analisados por nós, de uma maneira ou de outra, e cada qual 

ao seu modo, acolheriam - mesmo que, em muitas ocasiões, sem o conhecimento do 

trabalho daqueles pensadores italianos - as premissas básicas do elitismo político, 

adaptando-as aos seus propósitos democráticos.  

Numa outra mão, quanto à questão da dessemelhança entre os três autores 

analisados, podemos citar algumas particularidades presentes em cada um. Essas 

particularidades gravitam em torno do tema do liberalismo político, em que cada um 

manifesta uma posição diferenciada sobre a temática. Em Weber, a democracia 

parlamentar seria um instrumento que serviria não só para seleção de lideranças 

políticas, mas também ela serviria de instrumento para manutenção da "ordem liberal"; 

é através da democracia, mesmo tendo em vista a existência de uma burocracia, que 

uma certa esfera de autonomia pode ser mantida. Nesse caso, o "espaço do político" fica 

incólume, graças àquela forma de governo, às pretensões totalizantes do aparato 

burocrático. Em Kelsen, a própria definição de democracia, necessariamente, já acolhe 

o liberalismo político, na verdade, este conceito, para o jurista austríaco, é um 

pressuposto não só histórico, mas também jurídico, daquela forma de governo, na 

medida em que o liberalismo precedeu a democracia e também lhe forneceu certas 

garantias jurídicas no sentido de se manter o método democrático. Para Schumpeter, a 

democracia não serviria como meio para se manter a "ordem liberal", nem tão pouco 

essa forma de governo teria um conteúdo específico. Para esse economista, a 

democracia seria apenas um método, e como tal, sem qualquer conteúdo liberal e muito 

menos sem a finalidade de manutenção do liberalismo.  

2.3 Outra teoria da democracia: o participacionismo 

É um ponto de convergência entre diversos autores a ideia de que, na década de 

1960, uma nova teoria democrática, então contrária aos pressupostos do elitismo 

competitivo, se desenvolveu. Como expoentes dessa nova concepção, destacamos 

personagens como Peter Bachrach, em Critica de la teoria elitista de la democracia, 

Carole Pateman, com o livro Participação e teoria democrática, e C.B Macpherson, 

com a obra A democracia liberal. Como aponta Gabriel Eduardo Vitullo (1999, p.8), 

as propostas participativas foram delineadas no intuito de responder algumas das 
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indagações e insatisfações no tocante ao ambiente universitário, fabril e nas ruas das 

grandes cidades.  

Uma questão fundamental levantada por Pateman (1992, p.9), que não podemos 

deixar de ressaltar, é "qual o lugar da participação numa teoria democrática moderna e 

viável?". Em primeiro lugar, antes de respondermos essa inquirição, faz-se mister 

enfatizar que a teoria dominante naquele período, a década de 1960, era o elitismo 

competitivo, no caso, o procedimentalismo. E, a participação, para esta corrente 

política, apresenta, como vimos, um papel pequeno, ela é algo sem muita relevância, 

quando não perigosa. Ou os grandes expoentes do procedimentalismo, na época, deram 

pouca importância à temática da participação popular ou, ainda, quando dada a devida 

importância, foi ressaltado os perigos que por ventura ela poderia apresentar. A 

preocupação fundamental do elitismo competitivo, que aqui queremos deixar bastante 

clara, era com a problemática da estabilidade política do regime. Segundo Pateman, "a 

democracia, de qualquer forma, ainda era o ideal; o que se tornara suspeita era a 

ênfase na participação e, com ele, a formulação clássica de teoria democrática" (1992, 

p.11). A autora ainda continua: "o colapso da República de Weimar, com altas taxas de 

participação das massas com tendência fascista e a introdução de regimes totalitários 

no pós guerra, baseados na participação das massas, ainda que uma participação 

forçada pela intimidação e pela coerção, realçam a tendência de se relacionar a 

palavra "participação" com o conceito de totalitarismo mais do que com o de 

democracia" (1992, p.11).  

A visão, então, esboçada pela teoria procedimental era a de que, via ampla 

atuação popular na política, o regime, sua estabilidade, seria posto em xeque. Aqui, a 

ampla apatia política, vista como desejável, adquire o sentido, na psicologia das massas, 

de institucionalização do status quo, no caso, do regime democrático. É nesse contexto 

que se destacam os argumentos de Seymour Lipset, em Potitical man, que procuram 

demonstrar que a pequena atuação política do povo, para além das eleições, é um forte 

indicador de que a democracia vai bem, de que ela é de "boa qualidade", uma vez que, 

via apatia política, fica comprovada a anuência popular perante o regime democrático. 

Assim, algo que, a nosso ver, poderia expressar com bastante propriedade esse 

pensamento de Lipset seria o brocardo latino, presente no Direito Civil, qui tacet si liqui 

debuisset ac potuisset consentire videtur (quem cala quando deveria e poderia falar 
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parece consentir), ou, ainda, citamos a outra máxima, de cunho popular, qui tacent 

clamant (quem cala consente).  

Se é verdade que a teoria procedimental, pelo menos com Schumpeter, foi uma 

tentativa de reformular a teoria democrática então dominante até a primeira metade do 

século XX, a "doutrina clássica", também é verdade, e isto não podemos esquecer, que o 

participacionismo foi, por sua vez, uma tentativa de superação do próprio 

procedimentalismo. Nesse contexto, podemos citar dois grandes pensadores que viriam 

a influenciar profundamente aquela nova escola, são eles: Rousseau e John Stuart Mill. 

Como coloca Pateman:  

"toda a teoria política de Rousseau apóia-se na participação individual de 
cada cidadão no processo político de tomada de decisões e, em sua teoria, a 
participação é bem mais do que um complemento protetor de uma série de 
arranjos institucionais: ela também provoca um efeito psicológico sobre os 
que participam, assegurando uma inter-relação contínua entre o 
funcionamento das instituições e as qualidades e atitudes psicológicas dos 
indivíduos que interagem dentro delas" (1992, p.35).  

John Stuart Mill, tendo em vista a leitura feita por David Held, em Modelos de 

democracia, foi um teórico desenvolvimentista, em outras palavras, este pensador 

britânico do século XIX destacou-se pela defesa da democracia enfatizando que essa 

forma de governo, mais do que qualquer outra, possibilitava o desenvolvimento das 

faculdades morais e cognitivas dos indivíduos. Assim, no tocante a este pensador, "o 

aspecto meramente empresarial do governo é o menos importante; o fundamental é o 

governo em seu outro aspecto, qual seja, o de "uma grande influência atuando sobre a 

mente humana" (PATEMAN, 1992, p.43). Logo, "Mill encara o governo e as 

instituições políticas, em primeiro lugar e acima de tudo, como educativos no sentido 

mais amplo do termo" (Pateman, 1992, p.43). Aqui, portanto, reside a importância da 

participação como meio de educação do cidadão, o que apontará a influência exercida 

pela escola desenvolvimentista sobre a teoria participativa. 

A teoria participativa procura afirmar, como ponto central, que as instituições 

representativas do Estado, a democratização delas, não é suficiente para a consolidação 

da própria democracia. Assim sendo, as eleições periódicas e o sufrágio universal não 

são isoladamente determinantes para o bom funcionamento do regime. Ao lado das 

instituições estatais, é também importante, para a reflexão dessa escola, a questão da 

democratização da sociedade civil. Por esse argumento, conclui Pateman que "o máximo 

de participação de todas as pessoas, a socialização ou o "treinamento social", precisa 
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ocorrer em outras esferas, de modo que as atitudes e qualidades psicológicas 

necessárias possam se desenvolver" (1992, p.60). A melhoria do homem ocorre, assim, 

através da participação, cuja função principal é educativa. Permitir que as pessoas 

possam participar apenas nos períodos eleitorais, a cada quatro anos, é muito pouco e, 

por isso mesmo, tem-se a necessidade de criar mecanismo, que não sejam no âmbito do 

Estado, para que as pessoas atuem politicamente e, assim, se eduquem cada vez mais.  

Nesse diapasão, é relevante levantarmos uma questão. Há uma diferença 

fundamental entre o conceito do "político" nas teorias procedimentais e participativas. 

Para o procedimentalismo, o "espaço do político", de maneira geral, é algo que se 

restringe ao Estado; aquilo que é estatal é político, e vice e versa. De outro lado, para o 

participacionismo, existe um alargamento do conceito do "político" - ele não se esgota 

naquilo que é exclusivamente estatal. O não estatal - como as escolas, os conselhos de 

bairros, as empresas e assim por diante - é também categoria política e, por isso mesmo, 

assim como o Estado, pode ser igualmente democratizado. Diante desse exposto, 

podemos, então, concluir que para se alcançar uma cidadania plena, que realmente 

promova o melhoramento do indivíduo, é decisiva a criação de espaços onde se tenham 

também a participação popular, ladeando as instituições formais da democracia 

representativa.  

Para a teoria procedimental, como apontamos em passagens anteriores, a 

democracia é um método de seleção de lideranças; aquela forma de governo é um meio, 

e não um fim. Já para a teoria participativa, a democracia é ao mesmo tempo meio e 

fim. Ela é um meio quando, através da participação que promove, pode incrementar o 

desenvolvimento do indivíduo; ela também é um fim quando, só através dessa forma de 

governo, a ampla participação é possível. Tem-se aqui um ciclo virtuoso. A finalidade 

buscada, a princípio, é o melhoramento do indivíduo, melhoramento esse que se 

consegue através da participação; essa participação, contudo, só pode ser alcançada via 

um tipo específico de governo, o regime democrático; a democracia, assim, quando 

alcançada, desenvolve as faculdades individuais; logo, do ponto de vista do governo, 

aguçamento da capacidade cognitiva individual está estreitamente ligado à ideia de 

democracia. 

Num texto publicado em 1967, Critica de la teoría elitista de la democracia, 

Peter Bachrach, discorrendo sobre o participacionismo, vem a desenvolver um quadro 

explicativo cuja função é apontar as principais diferenças entre esta escola e a doutrina 
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procedimental. Acreditamos ser imprescindível a reprodução desse quadro, pois ao 

colocar, numa relação comparativa, as duas escolas democráticas, termina Bachrach 

fornecendo alguns pontos cruciais para se entender a teoria participativa, que ele chama 

também de teoria da democracia do “autodesenvolvimento”. Vejamos o quadro, com 

algumas adaptações: 

Comparação entre o elitismo competitivo e o participacionismo 

Conceitos fundamentais Elitismo competitivo Participacionismo 

Democracia Método político Método político e finalidade  

ética 

 

Igualdade Igualdade de oportunidade Igualdade de poder 

O político Tomada de decisões de governo Tomada de decisões que  

afetam os valores sociais 

Estrutura de elite e massas Imodificável Modificável 

Propensão antiliberal das 

massas 

Confiança nas elites para 

proteger o regime 

Confiança na ampliação do 

processo democrático 

(BACHRACH, 1973, p.155)   

O participacionismo, ao realçar a ampla atuação popular na política, não vem a 

defender, contudo, a democracia direta, em substituição à democracia representativa. O 

que é defendido pelos teóricos que aceitam essa teoria é sim a descentralização do poder. 

Segundo Macpherson:  

"o modelo mais simples que mais adequadamente pudesse ser chamado de 
democracia participativa seria um sistema piramidal com democracia direta na 
base e democracia por delegação em cada nível depois dessa base. Assim, 
começaríamos com a democracia direta ao nível da fábrica ou vizinhança - 
discussão concreta face a face e decisão por consenso majoritário, e eleição de 
delegados que formariam uma comissão no nível mais próximo seguinte, 
digamos, um bairro urbano ou subúrbio ou redondezas (...). Assim, prosseguiria 
até o vértice da pirâmide, que seria um conselho nacional para assuntos de 
interesse nacional, e conselhos locais e regionais para questões próprias desses 
segmentos territoriais" (1978, p.110).  

Para os participacionistas, a participação na pequena escala deve estar atrelada 

com a representação na grande unidade. Assim, e é isso o que queremos enfatizar, a 
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participação na base, tal como expõe Carole Pateman (1992), é algo deveras fundamental 

para o controle dos mandantes sobre os mandatários. Com a ampla atuação popular tanto 

há o incremento do sistema de accountability como há também a melhora individual no 

tocante à compreensão sobre os aspectos micro e macro da atividade política. De acordo 

com Miguel, "fica claro que a participação na base tem, entre suas funções, a de ser um 

meio para o aprimoramento das instituições representativas" (2005, p.27).  

É bem verdade que os teóricos da escola participativa, quando no trato da 

participação política, tiveram a intenção de levá-la para as mais diversas instâncias da 

sociedade, dentre as quais destacamos as universidades, os bairros, os partidos políticos e 

assim por diante. Entretanto, como aponta Vitullo (1999, p.40), na literatura sobre o tema, 

destacaram-se os trabalhos que apontaram para a democratização das empresas 

capitalistas. A autogestão, de fato, foi algo que permeou sobremodo o debate participativo, 

mais do que qualquer outro tema, isto é, mais do que a questão da democratização das 

escolas, dos bairros, dos partidos etc. Carole Pateman, por exemplo, afirma: "estamos 

interessados na participação no cotidiano, em situações sem crise e na participação no 

local de trabalho" (1992, p.91). De outro lado, Bachrach conclui: “a General Motors não 

é o governo dos Estados Unidos, mas há entre ambos uma similitude de base: ambos 

assinalam autoritariamente valores à sociedade”6 (1973 [1967], p.159). Disso, assim, 

percebemos o apoio encontrado pela autogestão - que no dizer de Vitullo (1999, p.33) 

significa o controle e também a administração da empresa por aqueles que trabalham nela 

- no âmbito da teoria participativa.  

Para a grande maioria dos teóricos participativos, a democracia não seria tão só um 

regime político. Mais do que isso, ela seria, por conseguinte, um tipo de organização 

social. Em outras palavras, a democracia seria um projeto de sociedade, que teria na 

participação seu elemento chave para promoção da melhoria das pessoas sob o ponto de 

vista moral.  

 

2.4 A questão democrática em Robert Dahl: esboço de uma teoria 

                                                             
6
 Tradução da seguinte passagem: "la General Motors nos es el gobierno de Estados Unidos, pero hay 

entre ambos una similitud de base: ambos asignan autoritativamente valores a la sociedad" (1973 
[1967], p.159). 
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Continuando as questões levantadas anteriormente sobre as discussões 

procedimentais e participativas, é necessário - nesse momento - trazer para debate uma das 

figuras mais emblemáticas do pensamento democrático contemporâneo, Robert Dahl. 

Referido autor tornar-se-ia conhecido por ser o fundador, na Ciência Política, e na década 

de 1950, do termo poliarquia.  

Situar Dahl no âmbito de alguma corrente no que diz respeito à teoria democrática 

é algo realmente difícil, pelo menos é essa a impressão que temos. Isso, a nosso ver, se dá 

por diversas razões, não obstante gostaríamos de destacar a principal delas, qual seja, as 

várias reviravoltas que apresentaria o pensamento do autor. Para se ter uma ideia inicial do 

que estamos falando, citaremos um exemplo, dentre tantos outros que existem, sobre a 

problemática da teoria democrática em Dahl. Trata-se, aqui, mais especificamente, da 

dificuldade de enquadrá-lo, de maneira fixa, em alguma escola. Em 1953, Dahl escreve, 

juntamente com Charles Lindblom, Política, economia e bem estar social, em que eles 

revelam um entendimento procedimental sobre a democracia, manifestando esse 

entendimento num conjunto de seis normas fundamentais para o processo político. Nesse 

momento, ainda não há qualquer preocupação para com a questão participativa, a não ser 

no período eleitoral. Quando chegamos em 1970, mais exatamente com a obra After the 

revolution?, a discussão presente no autor ganha uma reviravolta, no sentido de se 

debater a questão da participação também nas empresas, a autogestão, tema este tão 

importante à teoria participativa, como foi apontado em passagens anteriores. Esse 

processo de acolhimento da teoria participativa ganharia na obra Um prefácio à 

democracia econômica, de 1985, um momento de maior radicalidade. Mesmo depois de 

After the revolution? e antes do trabalho de 1985, em 1972, na obra Poliarquia, o autor 

retoma uma discussão procedimental, sem recorrer, a princípio, a um forte argumento 

participativo. Com isso tudo, pelo menos com esses poucos exemplos, acreditamos já 

termos material suficiente para fazermos algumas perguntas. Indagamos, Robert Dahl é 

um pensador somente procedimental? Ou, ainda, ele é um teórico participativo? Ou, os 

dois ao mesmo tempo? 

As respostas para essas perguntas dependem evidentemente de que período 

estamos tratando. De 1953 até 1970, não temos dúvida em afirmar que Dahl era um 

pensador procedimental, sem vínculos com a teoria participativa. Entretanto, nosso 

problema começa a partir da década de 1970, pois é nesse período que novas questões, 

distantes do elitismo competitivo, começam a tomar corpo no pensamento dahlsiano. 
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Desde então, ele começa a estudar questões como a democratização da sociedade civil. 

Nesse contexto, pensar em Dahl, a partir de After the revolution?, como se ele fosse só 

um teórico procedimental, a nosso ver, isso seria algo impróprio, pois não estaríamos 

levando em consideração alguns aspectos novos de sua obra, e, da mesma maneira, seria 

equivocado afirmar que ele tenha se tornado um teórico eminentemente participativo a 

partir de então, pois aí também estaríamos negligenciando outros aspectos importantes de 

seu trabalho, como a questão das normas definidoras da democracia, presentes desde os 

primeiro momentos da reflexão do autor.  

Bem melhor do que procurar entender, em termos lógicos, um pensador como 

Dahl via uma "disjunção exclusiva", ou A ou B, mais plausível seria procurar entendê-lo 

via uma "conjunção", A e B. Assim, podemos compreender - tendo em vista um certo 

momento de sua obra - o pensamento do autor via uma linha contínua, em que em um dos 

extremos teríamos uma teoria procedimental pura e, na outra extremidade, uma teoria 

participativa também pura, situando-se a teoria dahlsiana entre essas duas extremidades. É 

isso, por conseguinte, o que tentaremos demonstrar daqui até o final do capítulo.  

Antes de tudo, gostaríamos de dizer que Dahl é uma pluralista. Não temos dúvida 

também em afirmar que ele parte das inovações apresentadas por Max Weber. Seu 

pluralismo fez com que ele se diferenciasse de uma série de outros procedimentalistas, na 

década de 1950. Podemos expor essa diferenciação da seguinte maneira: enquanto grande 

parcela dos procedimentalistas acreditava na existência de uma única elite dirigente (uma 

elite bem coesa), Robert Dahl, por sua vez, desde 1953, em Política, economia e bem 

estar social, passou a examinar a dinâmica dos grupos políticos, enfatizando não existir 

uma única elite, mas sim um conjunto de grupos organizados que competiriam pelo poder. 

Baseados em Weber, os pluralistas discorreram sobre a possibilidade de haver muitos 

centros de poder e, nesse sentido, a capacidade de mando exercida pela comunidade não 

estaria concentrada em uma única elite dirigente, mas ela estaria dispersa por toda a 

sociedade, cada grupo teria, assim, uma parcela do poder social. Segundo Held, "os 

resultados políticos advêm da tentativa do governo e, em última instância do Executivo, 

de tentar mediar e adjudicar entre as demandas de grupos concorrentes" (1987, p.172). O 

Estado, tal qual entendido por alguns pluralistas, é, então, uma espécie de juiz, cujo 

objetivo, dentre outros, é o de intermediar os conflitos que por ventura possam surgir no 

tocante à política de grupos.  
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Para os pluralistas, e no geral estes são também procedimentalistas, é aceita a ideia 

de que o que diferencia as democracias de outras formas de governo são os métodos 

empregados para seleção das lideranças políticas. Uma característica fundamental da 

democracia seria, assim, as eleições, em que diversos grupos podem concorrer pelos altos 

cargos estatais. Para Gonzáles García (1992), e aí concordamos com ele, o pluralismo é 

uma reformulação da teoria clássica das elites, reformulação na medida em que a escola 

pluralista acolhe quase todos os pressupostos do elitismo político, com a exceção destes: 

a) para a escola clássica, a elite é monolítica, unidimensional, já para o pluralismo, 

existem diversas elites; b) para o elitismo clássico, os governantes podem dominar o 

cidadão (que possui, geralmente, um interesse unidirecional) por meio de símbolos e 

assim por diante, de outro lado, para o pluralismo, o cidadão não possui um interesse 

unidirecional, uma vez que, como ele faz parte, no geral, de diversos grupos, ele passa a 

possuir diversos interesses, correspondendo esses interesses a cada grupo que ele 

participa, não havendo, assim, um monopólio quanto ao poder de propagar ideias dentro 

da sociedade.  

Assim como em Schumpeter, nos pluralistas, o conceito de soberania popular não 

mais aparece. Tendo em vista Gonzáles García (1992), a democracia passa a ser o governo 

de diversos grupos ou minorias (uma poliarquia, pois). Dada a diversidade de opiniões e 

interesses presentes na sociedade, não temos, portanto, uma volonté générale. Além do 

mais, a passividade do cidadão aparece, muitas vezes, como algo positivo, o consenso 

social sobre as regras do jogo democrático, antes do conflito sobre elas, pode revelar a 

estabilidade do regime.  

Como colocamos, Dahl é um pluralista, aliás, ele nunca deixou de sê-lo. Essa 

forma de ver a política e o regime democrático pode ser encontrada em muitas de suas 

obras, não obstante venhamos a afirmar que houve modificações substanciais em sua 

forma de pensar. O seu procedimentalismo pluralista pode ser encontrado, 

fundamentalmente, mas não apenas, em trabalhos mais antigos, nas décadas de 1950 e 

1960, como Política, economia e bem estar social, em que ele desenvolve seis normas 

para que tenhamos o processo democrático, em Um prefácio à teoria democrática, de 

1956, em que ele trabalha com oito normas, e, na obra Who governs?, de 1961. Em Who 

governs?, é notória a disputa de Dahl com o sociólogo norte americano Wright Mills que, 

em 1956, escreve a obra A elite do poder. Para este sociólogo, existiriam basicamente as 

elites políticas, militares e econômicas, e elas possuíam uma compreensão, digamos, 
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homogênea do mundo. Para Dahl, na obra de 1961, analisando a cidade de New Haven, 

nos Estados Unidos, ele conclui ser o poder muito mais disperso do que Wright Mills 

havia proposto. Nesse caso, existiriam muito mais elites do que aquelas três 

supramencionadas; e, todas essas elites, para Robert Dahl, não possuíam uma visão 

homogênea do mundo, ao contrário, elas possuíam idiossincrasias muitas vezes 

conflitantes.  

Nas duas primeiras décadas de sua reflexão, 1950 e 1960, Dahl centra suas 

atenções num certo tipo de “minimalismo”, isto é, além da questão da estrutura social 

pluralista, ele foca também atenção nas normas do processo democrático. Para ele, em Um 

prefácio à teoria democrática, existiriam oito normas. Essas oitos normas, faltando uma 

delas, o governo deixaria de ser uma democracia, ou melhor dizendo, uma poliarquia. Por 

isso, é que utilizamos aqui a palavra "minimalista", pois também, no que toca aos oito 

critérios, basicamente, eles estão atrelados ao aspecto eleitoral do regime. Quais são, tendo 

em vista aquele trabalho, as condições necessárias para que tenhamos uma democracia? 

Antes, temos que assumir que existem dois períodos, o eleitoral e aquele compreendido 

entre eleições. Durante o período eleitoral, temos que observar estes critérios: 1) todos os 

membros votam; 2) peso idêntico do voto para cada indivíduo; 3) e, a alternativa que 

conseguir uma maior expressão de votos é julgada a vencedora. Apenas esses requisitos, 

entretanto, não são suficientes para a existência do processo democrático, até porque, 

como nos lembra Dahl (1990a), um plebiscito ditatorial, por exemplo, pode muito bem 

alcançar essas três condições. Daí, então, o autor em tela propor mais cinco requisitos que 

deveriam formar parte do processo democrático, e estes requisitos deveriam ser 

obedecidos, sobretudo, no período pré-eleitoral. São eles: 1) no tocante às alternativas 

políticas, todos os eleitores devem possuir informações assemelhadas; 2) os membros da 

comunidade, os cidadãos, podem, a despeito da dificuldade intrínseca de que padece esta 

norma, inserir, nas eleições, as alternativas que lhes parecerem preferíveis; 3) as 

alternativas que lograrem uma maior quantidade de votos substituem, no domínio de 

alguns cargos estatais, aquelas alternativas que obtiveram um menor número; 4) depois de 

eleitos, as ordens dos políticos devem ser executadas; 5) por fim, as decisões tomadas no 

período antes das eleições não podem ferir as sete condições anteriores, isto é, as decisões 

devem estar em consonância com elas - as sete condições. Vista assim, "a poliarquia é 

uma função do consenso sobre as oito normas" (DAHL,1990a, p.78).  
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Afirmamos anteriormente que o pensamento de Dahl sobre a democracia se 

modificaria profundamente, passada a década de 1960. Pois bem, a partir da obra After 

the revolution?, que é do ano de 1970, o autor em comento passa a acolher novas 

questões de pesquisa. Destacamos, aqui, duas novas problemáticas que podemos encontrar 

naquele trabalho. Primeiro, destacamos a discussão sobre a democracia em diferentes 

escalas. Dahl deixa de discutir a democracia apenas no nível estatal e passa também a 

discutí-la no âmbito da pequena escala e, não poderíamos esquecer, ele também passa a 

tratar a democracia no plano internacional. Sobre esse assunto, o da democracia em 

diferentes escalas, nós não o aprofundaremos agora, visto que ele é tema do próximo 

capítulo.  

Segundo, e aqui procuraremos nos aprofundar mais um pouco, o autor passa a 

analisar a relação entre igualdade política e desigualdades econômicas. Nesse sentido, 

tendo em vista o trabalho de Dahl (1999), eis que propomos a seguinte pergunta: é 

possível existir igualdade política e, por consequência, a democracia, quando prevalecem 

sobre a sociedade intensas desigualdades econômicas? Evidentemente, a resposta, para 

Dahl (1990b), é uma negativa. Não pode haver igualdade política e concomitante a esta 

desigualdades acentuadas no domínio econômico, pois a assimetria de recursos gera, por 

sua vez, uma assimetria também no campo político.  

É nesse contexto que o autor analisado lançará um argumento contra a propriedade 

individual no âmbito da empresa. Tendo em vista o critério de autoridade da "eleição 

pessoal", o qual se baseia no fato de que todos aqueles que fazem parte da comunidade - 

seja ela um Estado, ou qualquer outro tipo de organização - devem ter o direito de 

manifestar sua preferência, Dahl (1999), então, vai defender uma espécie de democracia 

industrial, o que podemos também chamar de autogestão. Nesse tipo de democracia, 

haveria a transformação dos empregados em cidadãos da empresa (DAHL, 1999, p.164). 

Com isso, podemos concluir pela redução das desigualdades econômicas e o incremento 

da igualdade política, já que a propriedade da empresa, a princípio, seria daqueles que 

trabalham nela.  

Em 1973, o cientista político norte americano publica a obra Size and democracy, 

em que ele, mais uma vez, retoma algumas das discussões já presentes em After the 

revolution?, como, por exemplo, o tema democracia e escala. Em Um prefácio à 

democracia econômica, de 1985, Dahl investiga a possibilidade de existir uma estrutura 
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econômica alternativa tanto ao capitalismo de "sociedade anônima" como ao socialismo 

burocrático. Nesta mesma obra, a de 1985, o autor coloca que "a propriedade e o controle 

de empresas afeta de duas maneiras, estreitamente relacionadas mas muito diferentes, a 

desigualdade política" (DAHL, 1990b, p.50). De que maneira, então, a propriedade 

afetaria a desigualdade política? Primeiro, a propriedade contribui para a concentração de 

renda e outros recursos importantes que decorrem dela, como o status e o acesso à 

liderança política. Segundo, a gestão das empresas é antidemocrática, e isso significa que 

a igualdade política foi rejeitada como princípio no interior das unidades produtoras. 

Como alternativa ao capitalismo de "sociedade anônima" e ao socialismo burocrático, 

Dahl propõe "a extensão do processo democrático às unidades produtoras" (1990b, p.55). 

Tomando as palavras do autor: "o que meu argumento de fato faz, porém, é postular um 

direito à democracia como questão de direito em todas as associações de todos os tipos" 

(DAHL, 1990b, p.55). O autor defende, assim, "um sistema de empresas econômicas 

coletivamente possuídas e democraticamente geridas por todas as pessoas que para elas 

trabalham" (DAHL, 1990b, p.78).  

Tal como Pateman (1992), Dahl (1990b) defende que a democracia no local de 

trabalho favorece o desenvolvimento humano, aguçando o senso de eficácia política e 

reduzindo a alienação do trabalhador. Mais ainda, a democracia industrial, praticada na 

pequena escala, melhora a qualidade da democracia no nível estatal (grande escala). 

Portanto, diz o cientista político: "a autogestão nas empresas econômicas é 

frequentemente defendida como maneira de criar uma "democracia participativa" e de 

gerar mudanças na personalidade e comportamento humanos, que, segundo se diz, 

decorrerão da participação" (DAHL, 1990b, p.80).  

Alguns anos depois, em 1989, no livro La democracia y sus críticos, Robert Dahl 

termina por revelar, mais uma vez, uma visão que, ao lado do procedimentalismo, 

podemos encontrar também uma concepção participativa. Na verdade, para sermos mais 

exatos, ele continuará defendendo a democracia enquanto procedimento. Entretanto, 

concomitante a isso, ele vai enfatizar que aquela forma de governo pode ainda promover o 

desenvolvimento das faculdades individuais. Embora o autor, nesse mesmo trabalho, dê 

ênfase a alguns aspectos que são caros ao participacionismo, ele também vem a realçar, 

nessa obra, algumas críticas a um determinado ideário participativo. Aqui, ele identifica 

democracia participativa com democracia direta, de maneira que, no “diálogo de Jean 

Jacques com James” (La democracia y sus críticos, 1993, p.271-278), Dahl chega 
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mesmo a tecer comentários negativos ao ideal da participação direta, sem representação, 

no domínio do Estado. Apesar da existência dessa censura ao participacionismo 

(nominalmente falando), acreditamos que ela, não obstante, não tenha por intuito esboçar 

um posicionamento contrário à teoria participativa propriamente dita (pelo menos, aquela 

que estamos a estudar), e sim, sua função é atacar certo entendimento de que um regime, 

para ele ser democrático, mesmo no Estado nacional, ele deve ser uma democracia direta, 

negando, por conseguinte, a representação política.  

Essa maneira de ver a democracia, digamos, como ela sendo, em parte, 

participativa, é algo que também pode ser encontrado em outras obras do autor. Em Sobre 

a democracia, de 1998, mais uma vez é retomado o tema da democracia em diferentes 

escalas e, não só isso, no capítulo quinto desta obra, Por que a democracia?, o autor vem 

a defender aquela forma de governo, dizendo ser ela melhor do que outras opções 

políticas, na medida em que, dentre outros motivos, ela promove o desenvolvimento 

humano. Em 2006, mais exatamente no trabalho La igualdad política, o pensador em 

comento, analisando as barreiras que se interpõem à democracia, conclui que a 

distribuição desigual de recursos, habilidades e incentivos políticos - que se materializam 

em dinheiro, informação e posição social - pode ameaçar a equidade democrática. Esses 

dois últimos trabalhos, entretanto, são muito menos influenciados pela escola participativa 

do que, por exemplo, La democracia y sus críticos, mas isso não significa que neles não 

se possam encontrar lampejos participativos. 

De 1950 até 1970, não temos dúvida, Dahl era tão só um procedimentalista. 

Contudo, a partir da publicação de After the revolution?, a vinculação dele com esta 

escola passa a ser um pouco problemática, uma vez que novos problemas de pesquisa 

surgem; questões próximas aos anseios da teoria participativa começam a se delinear na 

obra daquele cientista político. Porém, o fato de ele ter acolhido o participacionismo não 

significa que em algum momento ele tenha abandonado os pressupostos procedimentais. 

Melhor, seria tentar compreendê-lo via a junção entre a teoria participativa e a teoria 

procedimental. Desde a publicação daquela obra citada, em 1970, a nosso ver, Dahl se 

alterna entre fases mais participativas e fases mais elitistas; entretanto, nas fases que 

tendem mais para o participacionismo, a democracia vista como conjunto de normas não é 

negada, e vice e versa. 
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Gostaríamos, assim, de destacar alguns pontos interessantes. Com o passar dos 

tempos, tendo em vista o quadro comparativo de Bachrach (1973, p.155), apresentado no 

tópico 2.3, relativo ao participacionismo, a igualdade defendida por Dahl não é apenas a 

de oportunidades, mas é sim a igualdade de poder. Depois, a democracia não é apenas 

vista como um conjunto de normas, ela passa a ter também uma finalidade ética. O 

"espaço do político", por consequência, não se resume ao que é estatal, ele pode revelar 

algo muito mais amplo do que isso, englobando todos os espaços onde sejam tomadas 

decisões fundamentais para a comunidade, o que inclui a empresa.  

Entretanto, destacamos que a democracia participativa, em Dahl, não assume a 

forma de um "um projeto de sociedade futura e ideal de emancipação" (VITULLO, 1999, 

p.9), no caso, um estilo de vida. Na realidade, o participacionismo, no autor, está muito 

mais ligado à questão de se levar os procedimentos democráticos, encontrados no âmbito 

estatal, para as organizações da sociedade civil. Nesse sentido, tendo em vista a obra Um 

prefácio à democracia econômica, os critérios para a democracia nas organizações 

seriam: 1) o voto com peso igual para todos que fazem parte da instituição; 2) participação 

efetiva, em que todos têm oportunidades de manifestar suas preferências; 3) entendimento 

esclarecido do indivíduo sobre as propostas apresentadas; 4) controle final da agenda pelo 

demos, isto é, os membros da comunidade devem ter o controle pleno sobre aquilo que 

será discutido; 5) e, por fim, destacamos a inclusividade, o demos deve incluir todos os 

membros adultos, exceto os incapazes. Assim sendo, concluímos este capítulo chamando a 

atenção para o caráter híbrido da teoria dahlsiana, o que dá ensejo à discussão da relação 

democracia e escala, nosso próximo tema a ser explorado.  
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3- DEMOCRACIA E ESCALA NO PENSAMENTO DAHLSIANO  

 

3.1 Introdução 

 Como percebemos no capítulo I, o tema da escala foi, e continua a ser, um dos 

principais problemas da reflexão democrática. É importante que se diga que a 

democracia indireta, a aceitação da representação, para alguns pensadores (como 

Thomas Jefferson e John Stuart Mill), foi um meio eficaz de se tentar empreender o 

governo democrático na contemporaneidade, nas grandes unidades políticas (o Estado 

nacional, por exemplo). Porém, para outros intelectuais, como James Madison, o 

acolhimento da representação estava atrelado a um fato fundamental: permitir que só os 

mais aptos, os melhores, reunidos num recinto (o Parlamento) onde congregasse todos 

os eleitos, pudessem governar. Assim, se para alguns, a democracia representativa 

estava atrelada a uma questão de viabilidade, de adequação à grande escala, para outros, 

entretanto, ela estava muito mais ligada à ideia de conveniência no tocante aos 

interesses de uma classe política. 

 Para Dahl, em Sobre a democracia e também em outros textos, o surgimento da 

representação, na contemporaneidade, é consequência da tentativa de se implantar a 

igualdade política, isto é, a representação foi um meio encontrado para se efetivar a 

democracia nos grandes sistemas políticos onde a participação direta não era mais 

possível. Logo, esse pensador mostra uma posição, quanto ao surgimento da democracia 

indireta, assemelhada à esboçada por Jefferson. Aliás, dois autores influenciariam 

sobremodo Dahl. São eles: o próprio Thomas Jefferson e Destutt de Tracy - autor do 

século XVIII, escritor da obra A commentary and review of montesquieu's Spirit of 

Law (1811), que defendia ser possível existir uma democracia na grande escala, desde 

que ela fosse representativa e não direta.  

 Tal como foi esboçado no capítulo II, a reflexão dahlsiana acerca da 

problemática da democracia/escala ganha fôlego a partir da década de 1970, quando o 

autor começa a explorar novas questões de pesquisa. Antes desse período, o problema, 

quanto à escala, se resumia à análise da democratização dos Estados nacionais, o que 

não compreendia as pequenas unidades e as unidades ainda maiores do que os entes 

estatais. É na obra After the revolution? onde o cientista político mais focará atenção 
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sobre esse assunto. Entretanto, em obras como Size and democracy, La democracia y 

sus críticos, e outras, podemos encontrar também Dahl pensando sobre a questão da 

escala.  

Em diferentes livros e artigos, o cientista político norte americano realça o fato 

de que, historicamente, a democracia sofreu várias transformações. Na verdade, para 

sermos mais exatos, destacamos três transformações ou fases. A primeira fase diz 

respeito ao surgimento do governo democrático, seu momento embrionário. Em 

Dilemmas of pluralist democracy, o autor aponta que essa primeira fase correspondeu 

à experiência ateniense, no século V ac, passando pela Roma republicana7 e também 

pelas Cidades-Estados do norte da Itália, no século XI dc. A principal marca desse 

período é a presença das pequenas unidades políticas, isto é, a pequena escala, em que 

se tem a democracia direta. A segunda transformação apontada por Dahl diz respeito ao 

momento em que os Estados nacionais, que são grandes unidades políticas, começam a 

acolher a democracia indireta, com a presença do instituto da representação. Esse 

segundo momento, com o surgimento das democracias representativas nacionais, teria 

tido início em fins do século XVIII e começo do dezenove, sobretudo, com as 

Revoluções Francesa e Americana. Num artigo de 1994, A democratic dilemma: 

system effectiveness versus citizen participation, é apontada, com mais detalhe, a 

terceira transformação, que se constitui na passagem da democracia no âmbito estatal 

para o domínio transnacional. Esse terceiro período de desenvolvimento do governo 

democrático, de maneira bem sintética, ganharia impulso no século XX, com a criação 

dos organismos supra-estatais após a segunda Guerra Mundial. 

 Tendo em mente os três momentos históricos apontados acima, Dahl (1999; 

2001) desenvolve, do ponto vista lógico, uma tipologia democrática, que compreende, 

basicamente, três modelos de democracias. Estes são: a) a democracia de assembléia, 

típica à pequena escala; b) a poliarquia, o modelo típico do Estado nacional; c) e, a 

poliarquia com administração, que se constitui na tentativa de aplicar o ideal 

democrático nas instituições supra-estatais.  

 Em After the revolution?, o autor vem a trabalhar com três critérios de 

autoridade que poderiam ser aplicados ao processo democrático. Cada critério serviria 

                                                             
7 Dahl enfatiza que: "talvez as palavras democracia e república (apesar de Madison) não designassem 
diferenças nos tipos de governo popular. Elas apenas refletiam, ao preço da confusão posterior, uma 
diferença entre o grego e o latim, as línguas de que se originaram" (2001, p.27).   
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para legitimar as formas democráticas supracitadas, isto é, desde a democracia de 

assembléia até a poliarquia com administração. Os critérios de autoridade são os 

seguintes: "eleição pessoal", "idoneidade" e "economicidade". Para a "eleição pessoal", 

a autoridade, ou melhor dizendo, uma decisão, é legítima quando ela se adequa à 

escolha pessoal do agente. Por exemplo, uma decisão só é legítima para João quando ele 

próprio a toma. Não obstante, dado que João vive em comunidade (que ele é um zoon 

politikon), e não em isolamento, e dado que ele não tem poder suficiente para dominar 

os demais indivíduos e ser um déspota, como, então, conjugar o critério de "eleição 

pessoal" com a vontade do restante do grupo?  

Uma resposta para a inquirição acima, de acordo com Dahl (1999), é chegarmos 

à conclusão de que as eleições pessoais dos demais membros da comunidade têm igual 

relevância que as nossas. Nesse contexto, uma autoridade será legítima para todos 

quando ela puder exprimir as eleições pessoais do maior número de cidadãos. 

Entretanto, ainda de acordo com Dahl (1999), existem temas que, pela sua relevância, 

não podem ficar a disposição de uma maioria simples, pois, tendo em mente uma certa 

reflexão liberal, uma maioria poderia muito bem tolher a autonomia de uma certa 

minoria. Como, então, resolver esse segundo problema? Pode-se resolver este dilema, 

por exemplo, via o sistema de "mútuas garantias", em que uma maioria pode ficar 

proibida, via um artigo constitucional, de legislar sobre determinadas temáticas ou, 

ainda, pode-se recorrer à "sociedade consensuada", que diz respeito ao fato de que, para 

a aprovação de certos temas, deve haver também a concordância da minoria (almejando, 

assim, uma maioria qualificada). Não poderíamos nos esquecer também do fato de que, 

para se garantir a autonomia das minorias, pode-se - a despeito de existirem as "mútuas 

garantias" e a "sociedade consensuada" - legar a decisão sobre determinadas matérias ao 

plano do privado, isto é, um assunto deixaria de ser público para se tornar tema de 

responsabilidade do indivíduo, o que poderia manter a autodeterminação deste.  

 O segundo critério, o de "idoneidade", baseia-se no seguinte: para alguns temas, 

a decisão exige um certo grau de saber técnico. Para Dahl (1999), o simples fato de que 

um tema é vital para a comunidade não significa, em absoluto, que todos devam 

participar da decisão. Até porque, sobre certas temáticas, torna-se necessário o 

conhecimento dos especialistas para a tomada de posições. Esse critério, para o autor 

em comento, pode complementar a "eleição pessoal", não se colocando aquele contra 

esta, uma vez que, politicamente, a "idoneidade" é um critério neutro e, portanto, pode 
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ser tomado para qualquer regime político, inclusive a democracia. Um dado importante 

é que o critério de "idoneidade" pode resultar da "eleição pessoal", e isso ocorre, 

geralmente, quando os indivíduos decidem se colocar sob a autoridade de um que é 

considerado mais competente que outro no tocante a alguns temas específicos. Quando 

o saber técnico dos especialistas é colocado à disposição das eleições pessoais do maior 

número de cidadãos, então, o critério de "idoneidade" pode revelar uma autoridade 

legítima, voltada para valores democráticos.  

 Pelo critério de "economicidade" ou de "economia", algo deveras fundamental é 

a ideia de tempo. Este é um bem escasso, quando optamos em fazer algo, no mesmo 

momento, estamos também optando em não fazer alguma coisa. Assim, se vamos jantar 

com nossas namoradas às 19 horas, simultaneamente, estamos deixando, naquele 

mesmo horário, de realizar outra atividade, como, por exemplo, ir ao campo do Arruda, 

com os amigos, ver o jogo do Santa Cruz. Ou, ainda, quando escolhemos ler um 

romance, do tipo Alvarez de Azevedo, o custo de oportunidade é deixar, naquele 

momento, de ler um livro de Ciência Política. Um dia tem 24 horas e muitas são as 

tarefas que temos de realizar durante esse tempo; às vezes, as horas que temos não são 

suficientes para realizar o tanto de trabalho que acumulamos, de maneira que se faz 

mister eleger, dentre as várias tarefas, aquelas que são mais urgentes. Na política, 

quanto mais se aumenta a escala, principalmente, o número de habitantes de um 

território, mais difícil se torna a participação de todos nas mais diversas deliberações 

públicas. Assim, a problemática do tempo, no campo político, sua escassez, também se 

faz presente. Suponhamos o seguinte exemplo hipotético, que chamamos de "aritmética 

da participação":  

"Iniciemos com uma unidade pequena, um comitê de apenas dez pessoas, por 
exemplo. Acreditamos que seria razoável permitir a cada membro pelo menos 
dez minutos para discutir a questão em pauta. Assim, precisaremos de mais ou 
menos uma hora e quarenta minutos para nossa reunião, o que certamente não 
é nenhum tempo exorbitante para a reunião dos membros desse comitê. 
Contudo, imagine que o assunto é muito complicado, exigindo cerca de meia 
hora de cada membro do comitê. Será preciso planejar uma reunião de cinco 
horas, ou talvez duas reuniões - uma quantidade de tempo ainda aceitável. (...) 
Imagine agora, por exemplo, uma aldeia de duzentas pessoas, das quais cem 
adultos, todos os quais assistem às reuniões das assembléias. Cada um deles 
tem o direito de falar por dez minutos. Esse modesto total exigiria dois dias de 
oito horas de reunião - o que não é impossível, mas com certeza não é nada 
fácil de conseguir! (...). Conforme aumentam os números, mais absurda se 
torna a situação. Numa "polis ideal" de dez mil cidadãos com plenos direitos, 
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o tempo requerido ultrapassa em muito quaisquer limites toleráveis. A 
concessão de meia hora a cada um exigiria quase dois anos de reuniões 
constantes!" (DAHL, 2001, p.121-122).  

Dessa maneira, para Dahl (1999), quando a escala aumenta, por um critério de 

"economicidade", os cidadãos deveriam delegar certas tarefas a alguns poucos 

indivíduos, para que assim a maioria da população pudesse se dedicar a outros afazeres, 

o que não inclui, a princípio, a atividade política. Com a delegação de poder, as tomadas 

de decisões seriam menos custosas à sociedade, o grupo social poderia se voltar, então, 

para temas - também importantes - como a produção econômica, o lazer, a criação 

artística etc. No entanto, esta delegação deveria estar baseada na ideia de responsividade 

dos mandatários frente os mandantes, o que nos permite concluir que o critério de 

“economia” - caso nossa finalidade seja a efetivação de uma democracia - deveria ser 

respaldado pela eleição pessoal dos membros da comunidade, o que se materializa na 

decisão/eleição sobre quem formaria o corpo representativo a cada lapso de tempo 

definido, dando ensejo, assim, a uma estrutura de accountability8 bem definida.    

Feita essa introdução, e alguns conceitos importantes sendo apresentados, 

passamos a analisar como se dá a meditação de Robert Dahl acerca da questão da 

democracia em diferentes espaços. Essa meditação, em regra, engloba a reflexão sobre a 

democracia de assembléia, a poliarquia e a poliarquia com administração, informações 

estas que serão demonstradas desde então. 

3.2 Democracia de assembléia 

 Chamada também de democracia primária, de comitê ou congregativa, a 

democracia de assembléia é o governo democrático típico das sociedades ou 

organizações menores, o que não inclui os Estados nacionais ou algo maior do que este, 

                                                             
8 Para O’Donnell (1998), o conceito de accountability poderia ser desdobrado em duas ideias básicas, sua 
concepção vertical e horizontal. Na concepção vertical, a ideia diz respeito ao conjunto de controles 
exercidos pela sociedade civil sobre os agentes públicos - eleitos ou não -, o que pode contemplar as 
eleições para os cargos eletivos (em que os cidadãos podem expressar seus pontos de vistas sobre o grupo 
que conduziu a política do Estado num dado momento), o controle da imprensa sobre os atos estatais (na 
sua divulgação, censura, aprovação e assim por diante), a atuação de grupos sociais (como as ONGs) na 
ajuda à condução e controle das políticas públicas etc. Já na sua perspectiva horizontal, accountability 
significa os diversos controles internos do Estado, como a divisão de poder, o controle do Legislativo 
sobre os atos do Executivo e assim por diante. Nesse diapasão, podemos afirmar que na sua perspectiva 
vertical, o conceito de accountability assume um sentido democrático, de um controle cuja origem é 
ascendente, que parte da sociedade em direção ao Estado. De outro lado, tendo em mente seu sentido 
horizontal, aquele conceito assume um certo ideal liberal, cuja marca é ideia do Estado controlando ele 
mesmo, via uma série de mecanismos. Quando nos referimos aqui à palavra accountability nosso intuito 
foi significar ela em sua perspectiva vertical, como controle democrático.    
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como as entidades supra-estatais. Nesse tipo de organização política, a participação é 

direta, em outras palavras, não existem intermediários entre os indivíduos e a formação 

da vontade pública. Portanto, não há o instituto da representação, até porque o mesmo 

torna-se desnecessário face às condições apresentadas pela comunidade, notadamente 

aquelas que se relacionam com a escala. 

 É possível traçar algumas características do referido modelo de democracia. Em 

primeiro, o grau de homogeneidade entre as pessoas é elevado, isto é, os conflitos não 

são tão acentuados como aqueles presentes nas grandes organizações, não há aqui o 

pluralismo social – e, se ele existe, é mínimo. Em segundo, a quantidade de pessoas que 

participam do processo político é reduzida, o que viabiliza a deliberação. Em terceiro, o 

tamanho geográfico apropriado para essa democracia é a pequena unidade política, não 

podendo a mesma ser maior do que uma cidadela de poucos habitantes, a exemplo de 

um campus universitário. Em quarto, os cidadãos devem estar em condições de reunir-

se para decidir de forma direta acerca das normas e das medidas políticas que serão 

aplicadas à comunidade. E, por último, destacamos que a participação cidadã é plena (a 

mais elevada possível), justamente porque a própria escala permitir esse feito, isto é, o 

fato de que todos podem participar.  

 Numa pequena unidade governada por seus cidadãos reunidos em uma 

assembléia popular, os participantes podem discutir e debater os assuntos considerados 

relevantes. Tomando as palavras de Dahl, ele diz sobre o assunto:  

"Depois de ouvir os prós e os contra, podem tomar as suas decisões, votar 
diretamente sobre as questões em pauta à sua frente e assim não terão de 
delegar uma série de decisões cruciais a representantes que poderiam muito 
bem ser influenciados por seus próprios fins e interesses em lugar dos que 
teriam seus constituintes" (2001, p.119).  

Tomando algumas ideias desenvolvidas em After the revolution?, concluímos 

que a democracia de assembléia, realizada de forma direta, ao negar a representação, 

sublinha a participação ativa dos cidadãos nos assuntos de interesse da coletividade. 

Devido ao tamanho reduzido da unidade política, o ideal participativo amplia-se ao 

nível da relação face a face entre pessoas, descartando, por conseguinte, alguns 

mecanismos/instituições da democracia indireta. Outrossim, trata-se da efetivação do 

debate público, com alcance para todos. Ressalta Dahl (1999), prontamente, a 
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importância da deliberação e do consenso como componentes fundamentais no plano da 

pequena escala.  

Como o espaço típico para essa forma de democracia é a pequena unidade, com 

um baixo nível populacional e dimensões geográficas reduzidas, não há necessidade de 

partidos políticos, eles se tornam ineficientes e sem efeito para a democracia de 

assembléia, que requer a discussão sem delegação. A democracia de comitê, baseada 

numa relação face a face entre os seus membros, será tipicamente consensual. As 

pessoas, pois, perseguem a unanimidade. Desde já a regra da maioria não será o seu 

princípio norteador, e sim a regra do consenso, ou o mais próximo disso. Embora 

também faltassem partidos ou outras instituições que são essenciais às democracias de 

massa, ainda assim o modelo de comitê seria um tipo de governo bastante democrático.  

Entretanto, perguntamos que tamanho é grande demais para uma democracia de 

comitê? Dahl não nos fornece exatamente uma resposta satisfatória para essa inquirição, 

não obstante, em After the revolution?, ele venha a nos prestigiar com algumas 

informações valiosas. Robert Dahl (1999, p.85-86) expõe que uma assembléia de mais 

de mil pessoas já é muito numerosa, porque a partir daí podemos encontrar dificuldades 

no sentido de garantir que todos, caso queiram, falem em assembléia. Para o autor 

(1999), o quantitativo de membros ideal de um corpo legislativo é algo em torno de 600 

pessoas, um pouco mais ou um pouco menos. Quando o número de pessoas cresce 

muito além dessa cifra, a oportunidade que os cidadãos têm em expressar suas opiniões 

se reduz, o que pode tornar o modelo de democracia em tela sem utilidade prática. 

Nesse contexto, tomando como exemplo a “aritmética da participação”, conclui-se que 

quanto menor a unidade democrática "maior o seu potencial para a participação e 

menor a necessidade de que os cidadãos deleguem as decisões do governo a 

representantes" (DAHL, 2001, p.125).  

Como colocamos no segundo capítulo, o participacionismo, em Dahl, baseia-se, 

em parte, no fato de se tentar levar os procedimentos democráticos para as pequenas 

organizações. Em Um prefácio à democracia econômica, o autor expõe, de maneira 

clara, quais seriam estes procedimentos. Estes seriam: a) votos com peso iguais para 

todos; b) participação efetiva: c) entendimento esclarecido; d) controle final da agenda 

pelo demos; e) e, a inclusividade, em que o demos deve contemplar toda a população 

adulta que faz parte da organização. Preenchidos esses requisitos, poderíamos afirmar 
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que um governo em pequena escala se aproximaria bastante do ideal democrático, tal 

qual enfatizado - de maneira normativa - pelo cientista político norte americano.  

No tocante a esta democracia de comitê, ela empiricamente se realiza, por 

exemplo, numa estrutura como o minipopulus. E, o que vem a ser tal conceito? O 

minipopulus diz respeito a um pequeno grupo de indivíduos, em torno de mil pessoas ou 

menos, suficientemente informados, escolhidos ao acaso no meio do povo - para 

mandatos em torno de um ano -, que deliberariam sobre questões específicas de 

interesse público, fornecendo, no final de cada deliberação, o seu veredicto sobre as 

matérias discutidas. O minipopulus também auxiliaria os organismos legislativos na 

condução da política nacional, estadual ou municipal (DAHL, 1993). A função desse 

instituto seria a de aumentar a participação do demos na política e, para tanto, as 

decisões dentro da estrutura do minipopulus9 seriam tomadas a partir da democracia 

direta.  

De acordo com Gabriel Vitullo (1999), foi da característica da corrente 

deliberativa, a ideia de se construir novos formatos institucionais que possibilitassem a 

representação estatística da população. Disso resultou, por exemplo, projetos parecidos 

com o minipopulus, ou ainda, em projetos que visavam substituir "as instituições 

representativas e burocráticas por membros selecionados em forma aleatória" 

(VITULLO, 1999, p.90). Alguns comentadores do trabalho de Dahl, talvez por conta do 

acolhimento deste conceito, chegaram a destacar um viés deliberativo presente na 

reflexão do referido cientista político. Sobre esse assunto, diz Miguel, o autor norte 

americano "passou a expressar simpatia pela abordagem deliberacionista" (2005, 

p.12). Entendemos, entretanto, que em nenhum momento Dahl chega a ser um teórico 

deliberativo. Na verdade, o que existe é, por exemplo, a apropriação de alguns conceitos 

que depois seriam típicos do deliberacionismo.  

O critério de autoridade que fundamentará a democracia primária/assembléia é a 

"eleição pessoal". Nele, uma decisão só será legítima quando a própria pessoa pode 

tomá-la. Tendo em vista esse critério, não podemos nos esquecer que, como vivemos 

em comunidade, as nossas decisões pessoais tem o mesmo valor que as dos demais 

                                                             
9
 É bastante normal pensar que Dahl desenvolveu este conceito na obra La democracia y sus criticos, na 

década de 1980, o que não é verdade. Para sermos exatos, a ideia embrionária de minipopulus já pode ser 
encontrada na década de 1970, na obra After the revolution?, mais especificamente no capítulo três, 
From principles to problems, no tópico participation by lot. 
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indivíduos. Logo, na pequena escala, sendo a participação a mais ampla possível, isso 

permite que um maior número de pessoas venham a expressar suas opiniões. Aqui, não 

encontramos necessidade para se pensar na aceitação dos critérios de “economia” ou 

“idoneidade”, salvo se pensarmos neles como exceções a serem aplicadas 

esporadicamente, quando assim forem necessárias.  

Como colocamos, é típica à democracia de comitê a ideia de consenso, o que 

não significa que não possa haver discordâncias no grupo (aqui, o consenso é um ideal, 

algo que deve ser buscado pelo comunidade, e não, necessariamente, uma realidade 

fática); sendo assim, o critério de “eleição pessoal” pode ser satisfeito, nesse primeiro 

modelo, pela via da maioria qualificada10, podendo chegar à situações em que tenhamos 

o consenso de todos os membros da comunidade.   

 

3.3 Poliarquia 

O que é necessário para que um país seja democraticamente governado? Antes 

de responder essa indagação, é importante se dizer que a poliarquia não é mais a 

aplicação do ideal democrático em pequenos espaços, e sim é a aplicação deste ideal em 

grandes unidades territoriais e populacionais. No caso, é a realização da democracia na 

esfera dos Estados nacionais, o que dá ensejo a uma nova categorização do governo 

popular, que podemos chamar de democracia representativa ou poliárquica. Aqui, os 

cidadãos não mais participam diretamente nos assuntos de interesse público e na feitura 

das leis, e sim delegam a outros que terão a incumbência de fazer em seu lugar, os 

representantes. Uma vez acatada a ideia de representação, as barreiras e os limites que a 

democracia de assembléia impõe são superados, sobretudo, aqueles limites relacionados 

ao número de cidadãos, que agora pode possuir, a princípio, uma extensão ilimitada.  

                                                             

10
 A maioria qualificada difere da maioria simples e da maioria absoluta. Para se alcançar a maioria 

simples, conta-se a maioria dos votos (50%+1) daqueles indivíduos que estão presentes no local e no 
momento de votação. Na maioria absoluta, exige-se um número de votos, no mínimo, de 51% do total dos 
membros da associação. Logo, enquanto na maioria simples leva-se em conta a maioria dos votos dos 
presentes, na maioria absoluta, leva-se em conta a maioria dos votos de todos os membros do grupo, 
presentes ou não.  Já na maioria qualificada, conta-se da mesma maneira que na maioria absoluta, 
exigindo a maioria de todos os membros da associação, porém, com uma ressalva, na maioria qualificada 
é exigida, com frequência, uma maioria de 3/5 ou 2/3 do total dos membros (tomando aqui o caso exigido 
na Constituição brasileira para aprovação, por exemplo, das emendas constitucionais ou da declaração, 
pelo Senado federal, de impedimento do presidente da república, nos casos previstos em lei). Portanto, 
concluímos que este último conceito de maioria diz respeito a uma maioria absoluta que é qualificada, em 
que se exige um quantitativo ainda bem superior aos 50%+1 do total dos membros da associação.         
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Nos trabalhos de Robert Dahl, podemos perceber que a palavra poliarquia pode 

apresentar dois sentidos fundamentais, diferentes, porém, interconectados. Primeiro, 

Dahl toma a palavra “democracia” como tipo ideal (tomando aqui uma terminologia do 

sociólogo alemão Max Weber). Nesse sentido, ao analisar as democracias 

contemporâneas, o politicólogo enfatiza a concepção de que elas, do ponto de vista da 

aplicabilidade, não são inteiramente concretizadas no mundo real, e daí a utilização do 

termo "poliarquia" para designar a aproximação, no mundo empírico, a este ideal 

democrático. Já o segundo sentido baseia-se na ideia de que a poliarquia - além de ser 

um construto teórico elaborado para representar a democracia no mundo empírico - 

revela também um outro dado importante: o processo de democratização nas unidades 

estatais. Assim, o termo poliarquia também pode ser entendido como a democracia nos 

Estados nacionais. Nesse contexto, é sob esses dois pontos de vistas que podemos 

compreender a expressão democracia poliárquica. No presente capítulo, obviamente, 

utilizamos aquela expressão tendo em mente, sobretudo, o segundo entendimento.  

Em diversos trabalhos, Dahl aponta as normas que viriam a compor a poliarquia. 

Para sermos mais exatos, desde 1953, com a obra Política, economia e bem estar 

social, até seu trabalho mais recente, La igualdad política, de 2006, o autor tem 

reiterado seu posicionamento procedimental acerca da democracia, o que se materializa 

num conjunto de normas definidoras do processo democrático. Essas normas, contudo, 

não são fixas, ao contrário, elas se modificariam a cada obra escrita pelo autor. Assim é 

que, em 1953, Dahl expressa seis normas fundamentais. Em 1956, em Um prefácio à 

teoria democrática, ele chega a delinear oito normas, tal como em Poliarquia, de 

1972. Em textos mais recentes, entretanto, o cientista social em comento tem trabalhado 

novamente com seis normas, o que pode ser verificado em obras como: Sobre a 

democracia e La igualdad política. 

Assumindo um posicionamento mais recente do autor, podemos determinar as 

instituições políticas necessárias para a democracia em grande escala da seguinte 

maneira: 1) existência de funcionários eleitos; 2) eleições livres, justas e frequentes; 3) 

liberdade de expressão; 4) autonomia para as associações; 5) fontes alternativas de 

informações; 6) e, cidadania inclusiva. Essas seriam as exigências mínimas para que um 

país pudesse ser considerado democrático, devendo coexistir todas simultaneamente. 

Essas normas são encontradas na obra Sobre a democracia.  
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Quanto às seis normas expostas acima, é necessário tecer algumas considerações 

sobre elas. O domínio do governo é investido a agentes públicos nomeados pelos 

cidadãos, agentes estes escolhidos em eleições frequentes e justas nas quais as pessoas 

podem expressar suas preferências livremente, sem temor de punições, o que inclui 

também a possibilidade de crítica aos funcionários do Estado já eleitos e à ideologia 

dominante. Quanto à fonte diversificada de informação, os cidadãos têm o direito de 

buscar opiniões alternativas das que são promovidas por um grupo específico, o Estado, 

por exemplo. Nesse caso, destacamos as informações divulgadas pelos mais variados 

grupos sociais, como os partidos, jornais, revistas, emissoras de rádio, televisão etc., 

tudo isso no intuito de ajudar as pessoas a formarem sua convicção política. A 

autonomia para as organizações, um outro elemento da democracia poliárquica, é 

necessária justamente por permitir às pessoas que elas se agrupem naquelas associações 

relevantes para a consecução de uma sociedade pluralista. E, a cidadania inclusiva parte 

da ideia de que a nenhum adulto com residência permanente no país e sujeito a suas leis 

podem ser negados os direitos de participação política.  

No trabalho La igualdad política, o cientista social norte americano chega a nos 

revelar outras normas democráticas que deveriam compor o sistema político. São elas: 

1) participação efetiva; 2) igualdade na votação; 3) aquisição de conhecimento 

esclarecido; 4) controle final da agenda; 5) inclusão; 6) e, a presença de Direitos 

Fundamentais. Com a exceção deste último critério, as demais normas já haviam sido 

abordadas em obras mais antigas do autor. Quanto aos Direitos Fundamentais, este é 

composto por cada uma das exigências necessárias para a realização de uma ordem 

democrática - o direito de participar, o direito à igualdade política e o direito ao controle 

final da agenda pelos cidadãos. Na verdade, Dahl enfatizará, de maneira inovadora no 

tocante a sua teoria, que a democracia não consiste apenas em processos políticos, mas 

ela também consiste num conjunto de Direitos Fundamentais (2008 [2006], p.24). Em 

outras palavras, a democracia não apenas é um regime político, no sentido de permitir a 

formulação da vontade pública via a participação do povo, mas ela também, em sua 

essência, traz em si uma série de direitos que são pressupostos para expressão da 

vontade popular.  

Como nos advertirá o autor analisado (2001), poliarquia deriva da palavra grega 

que significa "governo de muitos". E, mais precisamente: 
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"uma democracia poliárquica é um sistema político dotado das seis 
instituições listadas anteriormente. Portanto, a democracia poliárquica é 
diferente da democracia representativa com sufrágio restrito (...). Também é 
diferente das democracias e das repúblicas antigas que não apenas tinham o 
sufrágio restrito, mas faltavam-lhes muitas outras características decisivas da 
democracia poliárquica - por exemplo, os partidos políticos, o direito de 
formar organizações políticas para influenciar ou fazer oposição ao governo 
existente, os grupos de interesse organizados, e assim por diante. É também 
diferente das práticas democráticas em unidades tão pequenas que os 
membros podem se reunir diretamente e tomar as decisões políticas (ou 
recomendá-las), fazer as leis" (DAHL, 2001, p.104)  

É interessante dizer, mais uma vez, que as instituições políticas exigidas por um 

governo dependem largamente do tamanho da unidade. As seis normas trabalhadas 

acima, sejam as retiradas do livro Sobre a democracia, sejam aquelas retiradas da obra 

La igualdad política, servem para países ou Estados nacionais. Algumas dessas 

normas, como vimos em passagens anteriores do presente capítulo, são estendidas 

também para o plano da pequena escala, muito embora tenhamos de levar em 

consideração algumas particularidades da democracia de comitê quando comparada 

com a democracia poliárquica, no processo de acolhimento daquelas normas. Como 

exemplo dessas particularidades presentes em cada modelo, podemos citar o seguinte 

dado: se no primeiro tipo de democracia analisado (assembléia) votações são tomadas, 

elas, por sua vez, são decididas, no mínimo, neste modelo, por uma maioria qualificada; 

de outro lado, na poliarquia, embora tenhamos também votações, estas são decididas, 

em regra, por uma maioria simples, sendo a decisão por maioria qualificada uma 

exceção. Deste modo, o que queremos dizer é que as normas democráticas - embora 

presentes em mais de um modelo - podem assumir sentidos, em certa medida, 

diferentes. As normas democráticas, assim, se adequam a cada tipo de escala.    

De acordo com o politicólogo em análise, conforme o foco do governo 

democrático muda para unidades maiores, novas questões surgem e, uma delas é a de 

como os cidadãos podem participar quando o número de indivíduos aumenta, logo, 

tornando-se eles geograficamente mais dispersos. Em outras palavras, como controlar, 

em condições cada vez mais adversas, os programas de planejamento e as decisões de 

governo? Para o autor analisado, a solução apropriada - porém, parcial, no sentido de 

que ela não consegue resolver completamente o problema - a essa questão é a aplicação 

da representação; os cidadãos elegem os seus funcionários e os mantêm mais ou menos 

responsáveis por meio de eleições e outros mecanismos de controle, com possibilidade 
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de retirada desses agentes em escrutínios futuros. E, eis aí uma diferença fundamental 

entre o primeiro modelo de democracia (comitê) e este segundo, o acolhimento da 

participação indireta ou não.  

Quais seriam, então, as condições11 que permitiriam a estabilidade do governo 

poliárquico, isto é, que condições favorecem as instituições da democracia 

representativa nacional? Dahl (2001, p. 163) aponta cinco exigências que permitiriam o 

êxito do processo democrático. Elas são: 1) o controle dos militares e da polícia por 

funcionários eleitos; 2) uma cultura política democrática na sociedade; 3) nenhum 

controle estrangeiro hostil à democracia; 4) a presença de uma economia de mercado; 5) 

e, fraco pluralismo subcultural. As três primeiras condições são consideradas essenciais 

pelo autor. As últimas duas exigências, nada obstante, favoreceriam o processo 

democrático, mas não seriam essenciais.  

No tocante à última condição, a existência de um fraco pluralismo subcultural, 

talvez seja importante se tecer alguns comentários adicionais no intuito de explicá-la 

melhor. Sabemos que Dahl é um pluralista e, nesse sentido, à primeira vista, poderia 

parecer uma contradição essa sua posição no tocante à defesa de um pluralismo tacanho. 

Entretanto, antes de tudo, temos que compreender o que o cientista político norte 

americano entende por aquele pluralismo subcultural. Este, em geral, refere-se à 

possibilidade de existir, dentro de um dado território, diferenças significativas que 

gravitam em torno da língua, da religião, dos costumes, dos hábitos e, às vezes, das 

idiossincrasias. Quando esses tipos de diferenças se expressam de forma acentuada, a 

negociação sobre questões fundamentais pode se tornar inviável, na medida em que os 

grupos podem passar a desenvolver relações pautadas num "jogo de soma zero", 

tomando aqui uma terminologia da Teoria dos Jogos. Uma dose de pluralismo social é 

algo bom para a democracia, entretanto, quando esse pluralismo se acentua 

demasiadamente, criando clivagens étnicas e assim por diante, isso pode revelar um 

                                                             
11

 Sobre as condições para o êxito da democracia poliárquica, podemos afirmar que Dahl varia de obra 
para obra. Por exemplo, no livro A poliarquia, o autor aponta que as chances para a democracia nacional 
sobreviver dependem destes fatores: ordem econômica dispersa, nível sócio-econômico da população 
alto, pluralismo subcultural baixo, dominação de um poder estrangeiro fraca, desigualdades baixas ou 
dispersas e crenças dos ativistas políticos sobre a importância da democracia, encarando esta como uma 
forma de governo positiva (uma forma de governo boa, melhor que as outras). Não obstante esses 
requisitos, preferimos destacar as condições desenvolvidas na obra Sobre a democracia (2001 [1998]), 
uma vez que, através desta obra, podemos verificar um posicionamento mais atualizado de Robert Dahl 
quanto à questão das condições necessárias para o êxito da poliarquia.    
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perigo para o regime democrático. Daí a necessidade, como condição para a poliarquia, 

de um fraco pluralismo subcultural.  

Em After the revolution?, Robert Dahl expõe um outro modelo de democracia, 

não muito abordado por ele, mas que de qualquer modo vale aqui fazer uma menção, 

mesmo que rápida. Este modelo ele chama de referendum democracy ou "democracia 

por referendum", o qual se encontra, de maneira intermediária, entre a democracia de 

assembléia e a poliárquica. Como enfatizará o autor, esse modelo, ao contrário daquele 

de comitê, não se deparará com as possíveis condições limitantes oferecidas pelo 

tamanho das associações. Ele é mais flexível no que tange a sua adaptação aos 

problemas advindos de uma escala maior. E, como esse tipo de democracia por sorte 

viria a funcionar? Quais seriam suas características? Na verdade, ele é uma conjunção 

entre a democracia direta e a indireta, pois acolhe a ideia de representantes e, ao mesmo 

tempo, está estabelecido sobre algumas instituições da democracia direta, como o 

referendo popular. Vejamos como ele funciona: "um número determinado de membros 

teria direito a apresentar uma proposta a todos os membros da sociedade, que 

votariam então pela proposta (e por qualquer outra alternativa apresentada) em uma 

eleição"12 (DAHL, 1999, p. 87).  

Como é colocado pelo referido pensador (1999 [1970], p.87), a "democracia por 

referendum" ainda não foi acolhida integralmente por nenhum Estado moderno, com a 

exceção da Suíça e dos Estados Unidos da América (EUA). Na Suíça, e em alguns entes 

federativos dos EUA, as emendas constitucionais devem contar com apoio popular, via 

referendo, para terem validade. Na prática, porém, mesmo nesses dois países, uma 

proporção muito pequena dos temas considerados importantes é levada ao escrutínio 

popular através de referendo ou de plebiscito. Além do mais, é de ressaltar que - Dahl 

admite este ponto de vista - a "democracia por referendum" não constitui um ótimo 

substituto para a poliarquia. Em verdade, a ideia de referendum pode suplementar e/ou 

integrar a representação, mas nunca substituí-la. Destarte, pode-se pensar a democracia 

representativa (a poliarquia) da seguinte maneira: combinando o referendo no processo 

de eleições com a democracia primária na etapa seguinte, a legislatura.  

                                                             
12

 Tradução da seguinte passagem: "un número determinado de miembros tendría derecho a presentar 
una propuesta a todos los miembros de la sociedad, quienes votaríam entonces por la propuesta ( y por 
cualquier otra alternativa presentada) en una elección” (DAHL, 1999, p.87). 
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"Talvez a diferença mais visível seja o lugar que ocupa a autoridade dentro do 
grupo para decidir entre as alternativas, em que no comitê essa autoridade 
fica diretamente nas mãos dos membros, enquanto que na democracia 
representativa o processo de tomada de decisões se dar em dois estágios, como 
sabemos, os votantes elegem os representantes (o referendum) que estão 
autorizados a decidir as políticas (em uma assembléia primária)”13 (DAHL, 
1970, p.73).  

Na democracia representativa ou poliárquica, o que a citação acima nos indica é 

que, enquanto todos os cidadãos podem participar das eleições (que pode ser 

considerada uma espécie de referendo), no tocante à feitura das leis (no Parlamento, 

espécie de assembléia primária), apenas um pequeno número deles pode participar. E, 

um dos instrumentos mais importantes para esse tipo de democracia são, 

indubitavelmente, os partidos políticos e, em consequência, o desenvolvimento do que 

Max Weber (2001) chamou de "políticos profissionais", aquelas pessoas que não vivem 

apenas para a política, mas também vivem dela. Aqui, há uma divisão do trabalho, fato 

esse não observado no modelo de assembléia, em que todos participam e, em regra, 

constituem o próprio corpo legislativo da organização.  

Um dado importante, e que vale a pena ser ressaltado, é o de que, se por um 

lado, na democracia de comitê a associação é constituída por um conjunto de indivíduos 

mais ou menos homogêneos quanto às crenças, aos valores etc., o que permite ela ter 

como princípio norteador da tomada de decisões o consenso ou algo parecido, de outro 

lado, na poliarquia, até por conta da escala em que ela opera, a heterogeneidade entre as 

pessoas será marcante, o que dá ensejo a uma sociedade pluralista em detrimento de 

algo mais homogêneo. Na democracia poliárquica, as decisões se tornam impossíveis 

caso se tente enveredar pela via consensual, sendo necessário agora acolher a 

ideia/princípio de decisão por maioria no que toca à formulação da vontade pública. Na 

poliarquia, portanto, a ideia de consenso cede à regra majoritária, em que a maioria 

(simples ou absoluta, em regra essas duas) escolhe eleitoralmente as alternativas 

políticas disponíveis e sempre respeita os direitos das minorias derrotadas.  

Por diversos motivos, um deles sendo a “aritmética da participação” e a 

complexidade social ocasionada pelo aumento de escala, a poliarquia, diferente do 

                                                             
13

 Tradução da seguinte passagem: “Perhaps the most difference is in the location of authority to decide 
among the alternatives before the group, for where in the committee that authority is directly in the hands 
of the members, in representative democracy there is two-stages process of decision making in wich, as 
we well know, the voters choose representatives (the referendum) who are authorized to decide policy (in 
a primary assembly) ” (DAHL, 1970, p.73). 
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modelo de comitê, passa a aceitar todos os três critérios de autoridade: “eleição 

pessoal”, “idoneidade” e “economia”. Contudo, não podemos esquecer, a eleição 

pessoal, vista aqui pelo ângulo da comunidade como norma majoritária (de maioria 

simples ou absoluta, como regra, e de maioria qualificada, como exceção), deve ser o 

pressuposto - numa democracia nacional - dos outros dois critérios. Em outras palavras, 

os representantes recebem um mandato da população (e não são nomeados por qualquer 

autoridade estatal) e os especialistas são mantidos sob controle tanto pelos mecanismos 

de accountability vertical como pelos mecanismos de controle interno do Estado, que 

podemos chamar de accountability horizontal.  

 

3.4 Democracia com administração 

 Até o momento procuramos nos concentrar, tendo em vista a obra de Robert 

Dahl, na democracia em unidades do tamanho dos Estados nacionais ou até mesmo em 

unidades menores. E, no que tange às unidades maiores do que os países, por exemplo, 

as organizações internacionais, é possível democratizá-las? Sobre esse assunto, o 

politicólogo não nos fornece uma resposta inteiramente satisfatória, mas também não 

deixa de se debruçar sobre a temática. 

 Em alguns trabalhos, podemos ver Dahl se debruçando sobre a questão da 

democratização das instituições internacionais. Destas obras, podemos destacar os livros 

After the revolution?, La democracia y sus criticos, Sobre a democracia e La 

igualdad política. No que diz respeito aos artigos produzidos pelo cientista político, 

enfatizamos: A democratic dilemma: system effectiveness versus citizen 

participation. 

 É em After the revolution? que nosso autor desenvolverá a concepção de 

polyarchy-cum-administration. E, o que vem a ser esse modelo democrático? Em regra, 

trata-se de uma espécie de governo representativo, em que há delegação do exercício do 

poder. Contudo, a palavra “representativo” aqui, como veremos, não assume 

exatamente o mesmo sentido que ela toma na democracia poliárquica.   

Poderíamos estabelecer algumas relações, de aproximação ou de distanciamento, 

entre a poliarquia e este terceiro modelo democrático. Primeiro, enquanto a poliarquia 

funciona junto aos Estados nacionais, a poliarquia com administração funcionaria no 
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domínio de algumas instituições internacionais e transnacionais. Segundo, como na 

democracia poliárquica a existência de um Parlamento é algo de fundamental 

importância, um Parlamento transnacional também seria importante na constituição 

desse último modelo. Terceiro, como no federalismo da poliarquia, em que há uma 

multiplicidade de entes dotados de personalidade política, com autonomia para legiferar 

em esfera local, na poliarquia com administração, haveria entre os Estados uma espécie 

de federalismo global. 

 Como se daria, então, a escolha dos membros que integrariam as instituições 

globais? Dahl (1999) não é conclusivo à respeito desse assunto. Entretanto, ele aponta 

que na poliarquia podemos encontrar dois níveis de autoridade, os cidadãos comuns e os 

representantes, ao passo que na democracia com administração - o pensador coloca 

normativamente a questão - devemos pensar em, pelo menos, três níveis: o povo, seus 

representantes e a administração. Nesse caso, podemos pensar em eleições em dois 

graus no presente modelo de democracia, isto é, os cidadãos elegeriam os membros para 

o Parlamento e os demais órgãos do Estado, e os mandatários eleitos, por sua vez, 

escolheriam os membros que representariam o povo daquele país em âmbito mundial. 

Os agentes que compõem o segundo grau da representação recebem, em Dahl (1999), o 

nome de "corpo administrativo". Assim, temos que polyarchy-cum-administration is 

delegation-cum-delegation14 (DAHL, 1970). Esse corpo administrativo, entretanto, não 

seria independente daquele que lhe escolheu - os representantes de primeiro grau, os 

eleitos pelo povo.  

Para sermos exatos, a representação em segundo grau é subordinada aos 

mandatários escolhidos em eleições nacionais. Aqui, há uma hierarquia entre os 

representantes em nível nacional e os delegados em nível internacional, o que nos 

permite inferir que o mandato, na democracia com administração, é imperativo 

(vinculado), e não livre (com independência daquele que conferiu a potesta). Daqui, já 

podemos perceber a diferença entre o sentido da palavra “representação” acolhida num 

e noutro modelo. Na poliarquia, “representação” é algo parecido com “eleição”, no 

sentido de que os políticos são eleitos pelo povo em escrutínio nacional. Já na 

democracia com administração, “representação” é uma palavra próxima à “nomeação”, 

                                                             
14 A tradução da passagem acima: “poliarquia com administração é delegação com delegação”.  
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o que, necessariamente, não compreende um processo de votação para escolha dos 

delegados, e sim uma indicação política para a ocupação de certos cargos. 

 Ainda sobre a polyarchy-cum-administration, pode-se perceber, em Dahl, 

algumas fases que se alternam entre um otimismo e um certo pessimismo no tocante à 

construção desse modelo no mundo empírico. Em 1970, no livro After the revolution?, 

o cientista político revela uma posição mais favorável quanto a aplicação deste modelo. 

Entretanto, com o passar dos anos, em muitas de suas obras, Dahl passa a esboçar uma 

posição mais negativa quanto a possibilidade de aplicação daquele. Essa visão, 

digamos, negativa pode ser encontrada em trabalhos como A democratic dilemma: 

system effectiveness versus citizen participation, Sobre a democracia e La igualdad 

política. Neste último livro, que data de 2006 sua primeira publicação, é onde se pode 

encontrar uma posição mais pessimista, porque lá Dahl argumenta que o aumento da 

escala prejudica a igualdade política entre os membros da comunidade. E, como o autor 

constrói essa argumentação?  

Primeiro, quando temos o aumento de escala, do nível nacional para o nível 

mundial/regional, as questões políticas, econômicas, ambientais e assim por diante, se 

potencializam, exigindo cada vez mais conhecimento e organização dos cidadãos para 

resolução dos problemas públicos, o que requer ainda mais a existência de especialistas 

para resolver aquelas demandas. Nesse caso, o perigo reside em se aumentar ainda mais 

o espaço que separa os especialistas e o restante da população, pesando a vantagem para 

decidir sobre as políticas públicas sobre o primeiro grupo. Segundo, o aumento de uma 

unidade política pode impor limites severos à ideia de accountability vertical (DAHL, 

2008 [2006], p.71-74).  Na passagem da democracia de comitê para a poliarquia, uma 

das marcas desse processo é o fato de que os cidadãos perdem parcela importante do 

poder de decisão, ao passo que os representantes ganham cada vez mais autoridade 

dentro da comunidade. Não obstante, na poliarquia, os cidadãos, de maneira geral, 

mesmo com a perda de poder, ainda continuam mantendo um controle direto sobre as 

atividades dos políticos escolhidos através do processo eleitoral, no sentido de que 

aqueles eleitos podem, em escrutínios futuros, vir a perder o cargo, se assim for a 

vontade da população. De outro lado, na passagem da democracia poliárquica para a 

poliarquia com administração, a perda de poder do cidadão, nas instituições supra-

estatais, é ainda maior, uma vez que o “corpo administrativo” é subordinado aos 

representantes eleitos no âmbito nacional e, portanto, a estes prestam compromisso, e 
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não à população. Nesse sentido, é que destacamos um fraco controle exercido pelo povo 

sobre os representantes em nível global, uma vez que este controle, ao contrário do que 

encontramos na poliarquia, é exercido de modo indireto. 

Nesse tipo de democracia, a tensão entre os grupos pode ser ainda maior que no 

âmbito estatal, pois, embora o modelo acolha um tipo de federalismo de Estados, o peso 

da maioria das decisões pode recair sobre certos agrupamentos - países ou regiões. No 

entanto, como possível solução a esse acentuado pluralismo subcultural, o que poderia 

colocar em risco as regras dessa democracia mundial, Dahl (2001) recorre à presença de 

uma cultura política com fortes valores democráticos no interior dos grupos que formam 

as organizações internacionais; porém, como aponta tal cientista político, esse 

mecanismo - a cultura política - pode ainda ser insuficiente na resolução de alguns 

conflitos que envolvem interesses fundamentais. Assim, em Sobre a democracia, o 

pensador norte americano conclui que é muito cedo para se acreditar que as entidades 

supra-estatais, sejam elas quais forem, são democracias, mesmo tendo em vista o 

desenvolvimento lógico e normativo do terceiro modelo - a poliarquia com 

administração. Na verdade, para este pensador, antes que o terceiro modelo seja 

efetivado, é mister que os Estados nacionais consolidem internamente a democracia 

poliárquica.  

Tendo em vista o que até o presente momento discutimos acerca desse terceiro 

modelo, em Sobre a democracia, é desenvolvida a ideia de que a União Européia (UE) 

tem nos mostrado um bom exemplo de como algumas organizações internacionais têm 

se inclinado a aceitar algumas instituições democráticas. Porém, de acordo com o 

politicólogo analisado, sobre as organizações internacionais existentes, inclusive a 

própria União Européia, ainda paira um gigantesco déficit democrático. Ainda, em 

Sobre a democracia, Dahl chega mesmo a afirmar que: "se as instituições 

democráticas são em geral ineficazes no governo da União Européia, as perspectivas 

para a democratização de outros sistemas internacionais parecem ainda mais remotas" 

(2001 [1998], p.130). E, continua o autor:  

"para obter um controle popular que esteja em algum ponto próximo ao 
controle já existente nos países democráticos, as organizações internacionais 
teriam de resolver, da melhor maneira, diversos problemas que estejam sendo 
tratados nesses países. Os líderes políticos teriam de criar instituições que 
proporcionassem participação, influência e controle político de eficácia mais 
ou menos existentes em países democráticos (...). Os representantes eleitos ou 
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seus equivalentes funcionais (sejam quais forem) teriam de exercer controle 
sobre importantes burocracias internacionais mais ou menos tão bem quanto o 
fazem os legislativos e os executivos nos países democráticos" (DAHL, 2001, 
p.131). 

Podemos destacar na UE15 três instituições principais: o Parlamento Europeu, o 

Conselho da União Européia e a Comissão Européia. No Parlamento Europeu, sendo 

sua função fundamental representar os cidadãos da Europa, temos eleições, com 

sufrágio universal, a cada cinco anos. No total são eleitos 785 deputados, e estes não se 

agrupam em coligações nacionais, e sim em blocos que contemplem as tendências 

políticas da Europa. Desta maneira, é que temos, neste órgão, organizações como o 

Grupo Socialista (PES) e a Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa (ALDE). No 

Parlamento Europeu, cada Estado possui, proporcionalmente, um número fixo de 

cadeiras. Deste modo, a Alemanha elege 99 deputados, Portugal, 24, e a Itália, 78. 

Como fonte de legitimidade democrática do organismo supra-estatal em tela, o 

Parlamento possui três atribuições fundamentais: 1) praticar o controle democrático 

sobre outras instituições no domínio da UE; 2) decidir, junto com o Conselho, sobre a 

adoção de nova legislação no âmbito europeu; 3) e, por fim, destacamos o poder de 

recusar ou aprovar a proposta orçamentária da UE. No terceiro modelo de democracia 

enfatizado por Dahl, como sabemos, não são contempladas eleições diretas para a 

escolha dos representantes no plano supra-estatal, essa escolha acontece pela via 

indireta, os representantes de primeiro grau escolhem aqueles que formarão o “corpo 

administrativo”, os delegados de segundo grau. Nesse sentido, a estrutura do 

Parlamento Europeu, apesar das críticas de Dahl (2001) sobre a UE, tem nos revelado, 

por conta da participação cidadã direta que promove, um processo democrático, em 

certa medida, mais avançado do que o almejado pela poliarquia com administração.  

Nesse capítulo, analisamos os três tipos básicos de democracias enfatizados por 

Dahl. Não procuramos contemplar, de maneira pormenorizada, a "democracia por 

referendum", porque o autor parece não dar muita atenção a esse modelo. De todo 

modo, no tocante à democracia de comitê, à poliarquia e à polyarchy-cum-

administration, para Dahl (1999, p.105), elas podem ser compreendidas através da ideia 

de caixas chinesas - em que uma caixa menor pode caber dentro de outra maior. Assim, 

é que podemos pensar a polyarchy-cum-administration sendo o nível mais amplo de 

                                                             
15 COMISSÃO EUROPEIA (UE). Como funciona a União Europeia: Guia das instituições da União 
Europeia. Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, 2008. 
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governo democrático (na escala mundial), a poliarquia no nível intermediário (na escala 

nacional) e a democracia de comitê no menor nível (na escala mais local), uma 

complementando a outra.  

Democracia de assembléia ou democracia com representação e/ou delegação, 

qual é a melhor? Ou ainda, reformulando nossa pergunta, democracia em pequena ou 

grande escala, qual seria a mais apropriada? É inegável, como demonstramos no 

capítulo I, que alguns preferem uma forma a outra, alegando ser uma delas superior a 

sua hipotética concorrente. Entretanto, não é essa a opinião compartilhada por Dahl 

(1999). Para este, cada categoria de democracia seria mais apropriada para cada 

contexto específico. Se nosso objetivo é estabelecer um sistema, em pequena escala, que 

promova o máximo de participação, é notório que a democracia de assembléia está com 

a vantagem.  Não obstante, se nosso intuito é garantir a eficácia do sistema político 

numa grande unidade, obedecendo a necessidade dos critérios de “economia” e 

“idoneidade”, a vantagem evidente está com a poliarquia ou com o terceiro modelo. 

Assim, dadas algumas circunstâncias, um modelo será melhor do que o outro, mas não 

existirá um que, ontologicamente, seja melhor do que seu hipotético concorrente. Nesse 

sentido, as três formas de democracias são apropriadas para cada tipo de escala.  

Para Dahl (1999), é importante que fixemos isto, a qualidade de um governo 

pode ser avaliada basicamente por dois ângulos: o ângulo da democracia (que 

compreende o direito à participação, ao controle final da agenda e assim por diante) e o 

ângulo da eficácia (no caso, se o governo consegue resolver os problemas coletivos que 

chegam até ele). O governo ideal seria, por conseguinte, aquele que tanto promovesse a 

participação como conseguisse também resolver as demandas públicas. Logo, não basta 

apenas que destaquemos um ângulo em detrimento de outro, ou participação ou 

eficácia. Os dois devem, no processo político, ser abrigados.  

Desta maneira, uma democracia de assembléia sendo aplicada numa grande 

unidade, por um lado, ela permite a ampla participação, de outro, ela é pouco eficaz na 

resolução de algumas demandas coletivas. Sobre o tema da ineficácia da democracia de 

comitê numa grande unidade, basta que recordemos do exemplo hipotético da 

“aritmética da participação”, que com o aumento da escala se passa a exigir o critério de 

“economia”, no caso, a existência de representantes. Raciocínio semelhante ao esboçado 

acima, contudo, agora no sentido inverso, pode ser encontrado quando cogitamos 
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aplicar o segundo ou terceiro modelos em sistemas políticos reduzidos em tamanho. 

Ora, com a poliarquia se ganha em “idoneidade” e “economia” (que podemos resumir 

em eficácia), não obstante, sabemos que a pequena escala permite um maior grau de 

participação direta, o que se perde com a aceitação de representantes. Logo, a estrutura 

do segundo ou do terceiro modelos aplicada à pequena unidade, embora seja gerada 

eficiência - com a divisão de tarefas entre representantes e representados -, poderíamos, 

entretanto, perder no outro pólo (também importante): a ampla participação, permitida 

pela pequena escala. O objetivo almejado, portanto, é a busca do meio termo entre a 

participação e a eficácia/eficiência, que se consegue, para Dahl (1999), dando a cada 

escala (local, nacional e mundial) seu modelo específico de democracia (comitê, 

poliarquia e poliarquia com administração).   

Tomemos mais uma vez o exemplo hipotético que oferecemos logo no início do 

capítulo, a "aritmética da participação". Nele, pode-se verificar o seguinte dado: à 

proporção que aumenta o número de pessoas em uma sociedade democrática, menor é a 

cota de participação nas decisões que cabe a cada indivíduo. Nesse caso, quanto maior a 

escala, menor o poder que a pessoa tem em influenciar a comunidade com seu voto. Daí 

surgirem, na medida em que a escala aumenta, as lideranças políticas, aqueles 

indivíduos que têm um maior peso nas decisões públicas, no caso, os representantes. 

Tendo em vista todo o exposto, pode-se perceber que na poliarquia e na democracia 

mundial, mas principalmente nesta última, a efetivação do critério de "eleição pessoal" 

é, em certo sentido, problemática, uma vez que as decisões, em última instância, sobre 

as matérias mais importantes no campo da política, economia etc., terminam recaindo, 

na quase totalidade das situações, sobre os representantes, e não sobre a população.  

Assim, como podemos garantir, mesmo com todos os controles existentes na 

democracia com administração e na poliarquia, que os mandatários sempre continuarão 

fiéis aos anseios de seus eleitores? A princípio, não existe uma garantia absoluta contra 

isso. Daí reside, no cientista político analisado (1999), a importância da democracia em 

pequena escala, que é a de elevar, como coloca a teoria participativa, a auto-estima 

individual via participação mais ampla e direta da população nas discussões de interesse 

coletivo.  
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CONCLUSÃO 

   

O termo participação, durante as últimas dezenas de anos, tem conquistado, nos 

debates políticos mais importantes, destaque acentuado. Na Europa, a expressão foi 

bastante reclamada, pelo menos desde fins da década de 1960, pelos movimentos 

estudantis de esquerda, em países como França e Itália. No Brasil, com a Constituição 

Federal de 1988, essa demanda por participação é replicada em vários dispositivos 

constitucionais. Por exemplo, destacamos o acolhimento, na Carta Magna nacional, da 

iniciativa popular, do referendo e do plebiscito, todos estes institutos da democracia 

direta e que visam, portanto, tornar a população mais próxima dos negócios estatais.  

Aliado ao problema da exigência sempre frequente da participação popular no 

âmbito dos assuntos públicos, um conjunto de trabalhos, no domínio da Ciência 

Política, se desenvolveu em períodos mais recentes. Isto é, a problemática em tela 

passou a fazer parte da agenda de pesquisa de uma série de politicólogos distribuídos ao 

redor do mundo. Como exemplo, destacamos os trabalhos desenvolvidos por Carole 

Pateman (1992), na Inglaterra, de C.B Macpherson (1978), no Canadá, e os de Robert 

Dahl (1990), nos Estados Unidos.      

A democracia, vista como forma de governo típica à organização do Estado, 

pelo menos era assim que ela foi encarada por alguns pensadores16 na primeira metade 

do século XX, passa a ser pleiteada e desejada também no domínio da sociedade civil e 

no campo das organizações internacionais. Saber como deve funcionar o processo de 

democratização ao nível das pequenas unidades, em contraposição às grandes unidades 

(o Estado, por exemplo), torna-se, destarte, questão fundamental para a teoria 

democrática hodierna. 

Robert Dahl, um dos mais destacados politicólogos em atividade e um dos 

maiores expoentes da teoria política norte americana atual, iria dar atenção especial ao 

assunto em questão, fornecendo o autor resposta a pergunta: como deve funcionar o 

regime democrático em diferentes espaços? Diríamos que, ao responder tal inquirição, o 

cientista político norte americano termina fornecendo insights importantes para a 

elucidação da temática tratada.  

                                                             
16

 Como exemplo destes pensadores, podemos citar três, dentre vários que existiram: o sociólogo alemão 
Max Weber (2004), o jurista austríaco Hans Kelsen (2000) e o economista também austríaco Joseph 
Schumpeter (1961). 
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De fato, como percebemos ao longo do primeiro capítulo, a ideia de democracia 

não se constitui em algo estanque. Na verdade, ela se modificaria com o transcorrer do 

tempo. Num primeiro momento, o século XVIII, em termos de sistema político, a 

democracia era pensada, pela maioria dos autores, como regime político apropriado 

apenas para a pequena escala. Num segundo momento, o século XIX e a primeira 

metade do século XX, aquela forma de governo é pensada como regime típico dos 

Estados nacionais. E, depois, a democracia passa a ser cogitada, a partir da segunda 

metade do século passado, no universo das organizações internacionais. Para Robert 

Dahl, como observamos no capítulo três, graças ao acolhimento do participacionismo 

no âmbito de sua teoria procedimental, a democracia passa a ser um regime político 

apropriado para as três escalas apresentadas, a escala local, a nacional e a mundial. 

Nesse sentido, podemos trabalhar aqui com os três tipos de democracias atuando 

simultaneamente - uma complementando a outra -, apesar da dificuldade, apontada pelo 

pensador norte americano, de se desenvolver o terceiro modelo no mundo empírico. 

Se, de um lado, no tocante às grandes unidades (o que compreende a escala 

nacional e a mundial), a participação direta da população na política é algo difícil de 

acontecer, de outro lado, no que tange à pequena escala, entretanto, a participação direta 

é possível. Desta maneira, podemos pensar, seja no domínio da poliarquia, seja no 

campo da poliarquia com administração, numa estrutura representativa que garanta à 

população, no mínimo, uma participação indireta através da seleção de representantes 

ou de delegados. Já na pequena escala, pelo baixo nível populacional, a estrutura 

representativa pode ser descartada, sem problema algum para a eficiência do regime 

democrático. Porém, como é advogado pela teoria participativa, podemos ladear esse 

esqueleto representativo do segundo e terceiro modelos por uma estrutura de 

participação mais direta na base, nas pequenas unidades políticas, como as escolas, os 

partidos políticos, as universidades e assim por diante, o que dá ensejo aqui à 

democracia de comitê.  

Robert Dahl tem nos mostrado, de maneira bem analítica, a existência atual de 

uma tipologia democrática (que compreende várias escalas), e não apenas a existência 

de um tipo de democracia: a do Estado nacional. Embora o pensador norte americano, 

no tocante ao terceiro modelo, não faça grandes progressos, no sentido de indicar, de 

maneira pormenorizada, como deveria ser o comportamento da poliarquia com 

administração, ainda assim, ressaltamos o caráter inovador de sua proposta de 

democratização do sistema internacional. Essa proposta apontada por Dahl, desde a 
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década de 1970, tem conseguido influenciar um conjunto de autores atuais que, da 

mesma maneira, tem se debruçado sobre a democratização do plano internacional. 

Como exemplo desses autores que foram influenciados, de alguma maneira, por Dahl, 

podemos citar o trabalho em conjunto de Rafael Duarte Villa (2006) e Ana Paula Tostes 

(2006).  

Além disso, procuramos aqui não apenas atualizar o debate sobre a relação entre 

democracia e escala, mas também procuramos enfatizar a necessidade de se atualizar a 

discussão sobre a teoria democrática esboçada por Dahl, que não é apenas uma visão 

unicamente procedimental, mas é sim um procedimentalismo que é participativo. É aqui 

que reside a importância de se discutir a teoria política enfatizada pelo cientista político 

em questão, na medida em que, a nosso ver, ela permite uma discussão mais ampla 

sobre a própria relação entre democracia e escala, aquilo que foi o tema principal de 

nosso trabalho.   
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