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RESUMO 

 

 

O objetivo que impulsionou a realização desta pesquisa acadêmica fora a investigação 

sobre o direito humano nº 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 

denominado como direito à democracia, a partir do problema filosófico que indaga se o 

referido direito contribui para as condições de possibilidade de construção de uma base 

pública razoável de justificação e fortalecimento dos direitos humanos, para uma 

ressignificação da própria democracia, no horizonte desafiador do pluralismo. Por esta 

razão, considerando-se que o referido direito humano configurou uma mudança de status 

originário, ao passar de regime político para um direito humano universal, assumiu o 

sentido de um direito à participação política, não necessariamente um direito à 

democracia. Destarte, partindo-se de tal perspectiva analítica discutiu-se cientificamente o 

problema filosófico, segundo a organização das conceituações em três momentos. No capítulo 

1, revisita-se a origem da democracia para uma reflexão sobre certa idealização em torno 

de sua ideia, bem como a mudança estrutural que se afigurou com a emergência do projeto 

burguês, que propiciou a sua reaparição no mundo moderno.  No capítulo 2, realizou-se 

uma reflexão sobre a construção da ideia do direito a ter direitos, que está na lógica do 

individualismo moderno; e, posteriormente, do direito humano nº 21. O esforço de 

reflexão do capítulo 3 concentrou-se no pensamento político brasileiro, suas 

especificidades para uma ressignificação da Constituição de 1988. Considerando-se 

tratar-se de um estudo que visa a uma fundamentação teórica, não foram conduzidas 

pesquisas empíricas. Os dados de pesquisa de opinião sobre América Latina foram 

obtidos junto à organização não governamental Latinobarómetro e Oxfam do Brasil. 

 

Palavras-Chave: Direito à Democracia. Direitos Humanos. Filosofia Jurídico-Política.  

Constitucionalismo Pátrio. 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The objective that drove the realization of this academic research was the investigation 

on human right nº 21 of the Universal Declaration of Human Rights, of 1948, 

denominated like right to democracy, from the philosophical problem that asks if this 

right contributes to the conditions of possibility of building a reasonable public basis for 

justification and strengthening of human rights, for a new meaning of democracy itself, 

in the challenging horizon of pluralism. For this reason, considering that the 

aforementioned human right constituted a change of original status, when changing from 

political regime to a universal human right, it assumed the meaning of a right to political 

participation, not necessarily a right to democracy. Thus, starting from such an analytical 

perspective, the philosophical problem was scientifically discussed, according to the 

organization of conceptualizations in three moments. In chapter 1, the origin of 

democracy is revisited for a reflection on a certain idealization around its idea, as well as 

the structural change that appeared with the emergence of the bourgeois project, which 

led to its reappearance in the modern world. In chapter 2, there was a reflection on the 

construction of the idea of the right to have rights, which is in the logic of modern 

individualism; and, subsequently, of human law No. 21. The reflection effort in chapter 

3 focused on Brazilian political thought, its specificities for a new meaning of the 1988 

Constitution. Considering that it is a study that aims at a theoretical foundation , empirical 

research has not been conducted. The survey data on Latin America was obtained from 

the non-governmental organization Latinobarómetro and Oxfam do Brazil. 

 

Keywords: Right the Democracy. Human Rights. Legal-Political Philosophy. 

Constitutionalism Brasilian. 

 

  



 

SINTESI  

 

L'obiettivo che ha guidato la realizzazione di questa ricerca accademica è stata l'indagine 

sul diritto umano n. 21 della Dichiarazione universale dei diritti umani, del 1948, 

denominata come il diritto alla democrazia, PARTENDO dal problema filosofico che 

chiede se questo diritto contribuisca alle condizioni della possibilità di costruire una base 

pubblica ragionevole che giustifichi e rafforzi i diritti umani, e offra un nuovo significato 

alla democrazia stessa, nel difficile orizzonte del pluralismo. Per questo motivo, 

considerato che il suddetto diritto umano ha costituito un cambiamento di status originale, 

quando si è passati dal regime politico a un diritto umano universale, ha assunto il 

significato di un diritto alla partecipazione politica, non necessariamente un diritto alla 

democrazia. Quindi, partendo da una tale prospettiva analitica, il problema filosofico è 

stato discusso scientificamente, secondo l'organizzazione delle concettualizzazioni in tre 

momenti. Nel capitolo 1, l'origine della democrazia è rivisitata per una riflessione su una 

certa idealizzazione attorno alla sua idea, così come il cambiamento strutturale che è 

apparso con l'emergere del progetto borghese, che ha portato alla sua ricomparsa nel 

mondo moderno. Nel capitolo 2, c'è stata una riflessione sulla costruzione dell'idea del 

diritto ad avere diritti, che è nella logica dell'individualismo moderno; e, successivamente, 

della legge umana n. 21. Lo sforzo di riflessione nel capitolo 3 si è concentrato sul 

pensiero politico brasiliano, sulle sue specificità per un nuovo significato della 

Costituzione del 1988. Considerando che si tratta di uno studio che mira a una base 

teorica, la ricerca empirica non è stata condotta. I dati dell'indagine sull'America Latina 

sono stati ottenuti dall'organizzazione non governativa Latinobarómetro e Oxfam do 

Brasil. 

 

Parole-chiave: Diritti. Democrazia. Diritti Umani. Filosofia politico-legale. 

Costituzionalismo.  
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1  INTRODUÇÃO  

 

Um estudo sobre democracia é sempre uma ideia sedutora em qualquer época e lugar, 

principalmente porque está inserido no horizonte filosófico de uma possível ontologia do 

presente, que significa, em filosofia, um gesto de interrogar-se sobre a própria atualidade 

em um perene processo de desenvolvimento. Destarte, a emergência de estudos sobre 

democracia, no mundo contemporâneo, demonstra-se por intermédio da relevância de 

uma investigação sobre o direito à democracia, expresso no art. 21 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos1. O objeto de estudo, por conseguinte, é o direito 

humano nº 21, designado como direito à democracia, previsto no art. 21 da DUDH, que 

se destaca especialmente por evidenciar a importância da relação do Estado com valores 

democráticos e com o fato do pluralismo.  

O fato do pluralismo é a característica central da sociedade moderna, ou seja, o 

multiculturalismo, resultado de uma sociedade livre em que há diferentes modos de ser. “Uma 

sociedade democrática moderna se caracteriza por uma pluralidade de doutrinas abrangentes, 

religiosas, filosóficas e morais” (RAWLS, 2000, p. IX). Resulta da liberdade humana em ação. 

Esta concepção é trabalhada no pensamento filosófico político de John Rawls como ponto de 

partida para oportunizar uma concepção política de organização da estrutura básica da sociedade.  

A base do acordo intersubjetivo acerca da justiça social e seus princípios fundantes pressupõe o 

fato do pluralismo, portanto o pluralismo não é objeto de lamento. 2 

Durante algum tempo, acreditou-se que bastava a leitura das obras consideradas 

clássicas, para se alcançar um quadro histórico geral comum; e, nesse caso, restaria ao 

leitor/intelectual apenas o esforço hermenêutico da interpretação. Havia um consenso 

sobre os pressupostos ao reiterar-se que os clássicos são obras de grande valor, ao passo 

que, não obstante, os desafios e a complexidade do mundo contemporâneo, por exemplo, 

de uma modernidade líquida3, com seus avanços e retrocessos, obrigaram-nos a repensar 

a ressignificação dos conceitos teóricos, desprezando-se a análise meramente formal de 

fenômenos, que abarcam o binômio: Democracia / Pluralismo.  

Deste modo, o diagnóstico da situação contemporânea nos impõe um problema ético, 

haja vista que a contextualização histórica, em referência ao aspecto contemporâneo, se 

 
1Doravante DUDH. 
2 Sobre este ponto cf. Rawls, 2000, p. X, 343-4; 2008, p.32, 45, 80, 176. 
3O termo foi desenvolvido no sentido de algo imediato, leve, líquido, fluido, dinâmico pelo Sociólogo 

polonês Zygmunt Bauman (1925-2017). “Essas são as razões para considerar ‘fluidez’ ou ‘liquidez’ como 

metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase, nova de muitas maneiras, na 

história da modernidade” (BAUMAN, 2001, p. 9). 
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perfaz pelo viés de um novo patamar de responsabilidade numa sociedade tecnicamente 

potencializada, alterando profundamente as relações entre seres humanos e natureza, não 

necessariamente para o melhor (OLIVEIRA, 2010).  

A partir de novos desafios num novo tempo do mundo, precisa-se considerar que 

muitas leituras podem estar enviesadas por sobre conceitos que precisam ser revistos, 

exigindo sumária atualização de análise teórica, no que tange ao (res)significado de ordem 

intelectual. Desta feita, caber-se-á chamar atenção para dificuldades que, sequer, são 

identificadas em livros de doutrina, porque estes se limitam essencialmente aos aspectos 

formais da concepção dialógica entre o Leitor e a Obra, olvidando-se do elemento 

primordial de reflexão, no tocante aos consensos que precisam ser revistos com máxima 

urgência. 

Nesta pesquisa, portanto, a investigação reclama a contribuição do método de análise 

conceitual da Filosofia, no horizonte que se pode nomear como ontologia do presente. 

Por quê? Porque o Direito é multidimensional 4; e, por este viés, caracterizar-se-á por uma 

exegese conceitual, cujo liame permitirá a reconstrução lógica de argumentos, 

questionando o sentido dos conceitos, quando tematiza as principais teses que surgem 

nesta construção lógico-conceitual.  

Há, por conseguinte, uma questão filosófica que se pretende analisar que entrelaça o 

esclarecimento do que seja o direito à democracia, por intermédio de uma reinterpretação 

da democracia consentânea com esse esclarecimento, a partir dos desafios de uma 

sociedade contemporânea potencializada pelas tecnologias contemporâneas.  

Assim sendo, convém, desde logo, evidenciar que o estudo em questão analisa o 

seguinte problema filosófico:  

Em que medida o direito humano nº 21, da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos,  direito à democracia, contribui para as 

condições de possibilidade de construção de uma base pública 

razoável de justificação e fortalecimento dos direitos humanos, 

para uma ressignificação da própria  democracia, no horizonte 

desafiador do pluralismo. 

 

O que podemos entender por construção de uma base pública? Podemos entender a 

possibilidade de ampliação da participação ativa do cidadão; e, como consequência, a 

ampliação do rol de hermeneutas da constituição, pelo viés do enfrentamento positivo do 

fato do pluralismo.  

 
4Sobre esta ideia conferir ALEXY, 2009, p. 48. 
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Nesta pesquisa, tal proposição se deflagrará em diálogo com a necessidade de escuta 

das vozes das minorias, através do fortalecimento e efetividade do princípio da vedação 

ao retrocesso e uma leitura reorganizadora do poder/dever do Estado, frente às exigências 

de harmonização entre liberdades e igualdade. A proposta  foi investigar o direito à 

democracia a partir de um problema filosófico específico, considerando-se o contexto de 

um crença na história humana como se fosse um longo trajeto de maturação até o império 

da racionalidade e esclarecimento.  

E por que investigar esse direito humano universal? Por algumas razões, a saber: 

tentar compreender por que a democracia alcançou o status de ideia-força se desde o 

mundo antigo até meados do séc. XIX  era vista com desconfiança; repensar a forma 

como se idealizou o nascimento da democracia grega, sem trazer para reflexão suas 

polêmicas, lutas e paradoxos; analisar como é possível compatibilizar a democracia com 

situações terrificantes de desigualdade social; investigar a crise que envolve a democracia 

nas sociedades contemporâneas, pois não obstante existe um direito universal à 

democracia, há uma crescente desconsolidação de ideias democráticas no Brasil5 e no 

mundo.   

E, talvez, a razão mais filosófica, investigar como um regime político que sempre 

esteve na história dos povos como opção política, uma escolha, pode ser transfigurado 

em direito humano universal? De que maneira se fundamentou essa mudança? Como é 

possível transfigurar um regime político em direito humano universal sem ferir o 

princípio da autodeterminação do povos? Se há um direito humano universal à 

democracia, todos os povos deveriam viver em democracias. Nesse sentido, quem dará o 

itinerário? 

Então, quando se fala em democracia, fala-se do quê? É nesse aspecto que o 

trabalho se utiliza da pesquisa bibliográfica e descritiva. Entende-se por pesquisa 

bibliográfica aquela que, segundo Antônio Carlos Gil (2010), fora elaborada com base 

em material já editado, como livros, artigos científicos, dissertações e teses. A revisão 

bibliográfica é fundamental, porque tem o propósito de construir o embasamento teórico 

da pesquisa, identificando o seu momento atual referente ao tema.  

 
5Em 11 de abril de 2019, foi publicado no Diário Oficial da União, o Decreto nº 9759 que extingue e 

estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública Federal. Fica revogado 

o Dec. 8243/2014 que instituía a Política Nacional de Participação Social – PNPS com o objetivo de 

fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e atuação conjunta entre a 

administração pública federal e a sociedade civil. 
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Por pesquisa descritiva, compreende-se aquela que tem o propósito de delinear 

determinado objeto e apontar suas relações, o que se torna útil na reflexão sobre conceitos; 

e, se possível, além da descrição, sua atualização (GIL, 2010). Segundo Maria Helena 

Michel, a pesquisa descritiva “se propõe a verificar e explicar problemas, fatos ou 

fenômenos da vida real, com a maior precisão possível, observando e fazendo relações, 

conexões, à luz da influência que o ambiente exerce sobre eles.” (MICHEL, 2009, p. 44). 

Por conseguinte, uma pesquisa bibliográfica, num estudo que se pretende reflexivo, 

descritivo, interpretativo e crítico, permitirá harmonizar o caminho para uma melhor 

fundamentação do objeto: o direito à democracia e os movimentos da investigação a partir 

dos objetos de discussão. 

Considerando-se tratar-se de um estudo que visa a uma fundamentação teórica, 

não foram conduzidas entrevistas ou pesquisas empíricas. Os dados de pesquisa de 

opinião sobre América Latina foram obtidos junto à organização não governamental 

Latinobraómetro6. Utilizou-se também o relatório de 2017 da Oxfam do Brasil7. 

Destarte, a pesquisa é jurídico-filosófica e insere-se no conjunto de problemas 

investigados por uma Teoria da Justiça, portanto, teórica quando procura discutir, 

analisar, reconstruir conjecturas num aspecto exploratório para se entender melhor seus 

conceitos e conexões (MICHEL, 2009). Uma racionalização ou combinação de ideias em 

sentido interpretativo. Pode-se arriscar dizer que se pretende construir uma análise 

formativa sobre o direito à democracia, ou seja, repensar e ressignificar a conceituação 

filosófica, para se apurar a percepção do fenômeno em nossa realidade histórica, que vem 

apresentando um processo de desconsolidação crescente desde 2016.  

Em todos os lugares, a democracia está em crise, visto que foi um fenômeno grego 

polêmico, inconstante, com lutas, compatibilizando um tipo de liberdade com escravidão, 

ressaltando uma cidadania seletiva ou cidadania de segunda classe8, com ausência de 

representação, em que demos difere da concepção moderna de povo, em razão de um 

modelo distinto daquele construído nas teorias modernas. Um modelo que se forjou no 

 
6 A Corporación Latinobarómetro é uma organização não governamental, sem fins lucrativos com sede em 

Santiago, Chile. Assim, o relatório Latinobarómetro é um estudo de opinião pública realizado anualmente. 

Cf. http://www.latinobarometro.org/lat.jsp 
7 Oxfam do Brasil faz parte de uma confederação global que tem como objetivo combater a pobreza, as 

desigualdades e as injustiças em todo o mundo, atuando em 94 países. Cf. https://www.oxfam.org.br/ 
8Cidadania de segunda classe é uma expressão usada por alguns autores, em especial, Martha Nussbaum 

na obra Women and Human Development: Capabilities Approach, publicado em 2000, para designar a 

situação das mulheres na Índia. Um estudo realizado a partir de relatos individuais e experiências em 

grupos. Nesta pesquisa utiliza-se para referir-se às vivência de cidadania nos países em desenvolvimento 

(NUSSBAUM, 2001). 
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paradigma moderno do Iluminismo9 e seus ideais: razão, ciência, humanismo, progresso 

e paz. O iluminismo foi um movimento de ideias, um conjunto de mudanças graduais no 

pensamento religioso, científico, social e político. O curioso é que no início do séc. XIX não se 

usava esse termo e sim a palavra alemã Aufklärung  (Esclarecimento) e durante algum tempo  não 

concebiam o século anterior como uma era esclarecida, ao contrário pensavam como momento 

histórico de terror (guilhotina). 10 

Igualmente, considerando-se as questões históricas, as opções epistemológicas e 

terminológicas, constata-se que há um corte temporal delimitador que é o Brasil,  a 

Constituição de 1988 e um objeto específico, o direito à democracia, buscando-se nesse 

caminho a análise que identifique o Estado no seu papel de viabilizador como fruto do 

ideal moderno, conforme exprime o artigo primeiro da Constituição de 1988. Com o apoio 

em pesquisa documental, almeja-se perceber as mudanças que ocorreram, bem como qual 

paradigma de democracia foi pensado no processo de construção da Constituição de 1988.  

Para tanto, é imprescindível o apoio no método humanista-dialético, pois a 

experiência jurídico-política, como produtos da história, está em constante 

transformação; e, nesse sentido, a análise crítica dos documentos, a partir da leitura 

reflexiva do referencial teórico interdisciplinar, se torna significativa para a nítida 

compreensão das narrativas coevas (BARRETTO, 1977). A interdisciplinaridade busca, 

assim, agrupar no campo teórico conhecimentos múltiplos que se inter-relacionam, 

podendo proporcionar uma leitura reflexiva e crítica. Por isso, a pesquisa se perfaz por 

sobre a seara da Filosofia do Direito e Filosofia Política, na sua interface com o Direito 

Constitucional.  

Diante de tais considerações, a pesquisa acadêmica fora estruturada em três 

capítulos subdivididos em quatro partes. Destarte, o primeiro capítulo, intitulado Ideia de 

uma ontologia do presente na reflexão sobre o direito à democracia, será subdividido em: 

1.1. “O poder privado como verdade do poder político: sobre as origens da democracia”; 

1.2. “Os fundamentos da ideia moderna de democracia e o projeto burguês”; 1.3. “O 

problema filosófico do direito à democracia”; e 1.4. “A análise do direito à democracia 

como ideia de uma ontologia do presente”. 

 O segundo capítulo, nomeado Da construção de uma ideia sobre direitos à ideia de 

direito à democracia ou direito à participação política estruturou-se em: 2.1. “Um desafio 

 
9 Sobre isto cf. DENT, 1996, verbete Iluminismo. 
10Sobre o pensamento iluminista conferir a obra  de Ernst Cassirer, A filosofia do iluminismo (1994) em 

que  o autor  expõe em profundidade as especificidades do pensamento iluminista na unidade de sua fonte 

intelectual e do princípio que o norteou. 
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à antiga ordem: o direito a ter direitos”; 2.2. “Direitos humanos: pra quem?”; 2.3. “Das 

coisas menores cuidam os chefes e das maiores todos”; 2.4. “O direito à democracia no 

horizonte de uma Teoria da Justiça”. 

No terceiro e último capítulo, designado Na periferia da modernidade: o Brasil e o 

direito humano n. 21, subdividiu-se em: 3.1. “Na periferia da modernidade: práticas e 

costumes”; 3.2. “As constituições brasileiras historicamente condicionadas e o nosso 

fraco pela imitação: de 1824 a 1937”; 3.3. “As constituições brasileiras de 1946 a 1969: 

direitos nunca chegam de uma só vez”; e, por fim, 3.4. “A constituição de 1988 e os 

desafios do direito à participação política como um direito universal”. 

As motivações para pesquisa passaram pela vontade de compreender o paradoxo 

das democracias no mundo contemporâneo, em razão do crescente fenômeno da 

desigualdade social, percebida não só no Brasil como também em outros países, mediante 

a sua desconsolidação nos últimos anos. Considerando-se que valores democráticos são 

construídos, mas podem ser desfigurados por muitas gerações, assevera-se que a atual 

construção democrática fora demarcada por ambiguidades e paradoxos sociopolíticos.  

Um aspecto que também influenciou o recorte temático fora a experiência inusitada 

de protestos populares vividos, entre os anos de 2013 e 2014, especificamente, a partir de 

junho de 2013, na cidade do Rio de Janeiro. Inesperadamente, o país mergulhou em 

sucessivos protestos que começaram com reivindicações limitadas, como por exemplo, o 

aumento das tarifas dos transportes públicos, passando por violência policial, má 

qualidade dos serviços público, crise de representatividade, até a corrupção política na 

organização da Copa de 2014. Movimentos populares que chegaram a mobilizar 300 mil 

pessoas, com a participação de blackblocs, sem lideranças claras, multifocadas em que de 

súbito fez-se lugar para todos. Diferentemente das manifestações das Diretas Já (1983-

1984) e do Impeachment de Fernando Collor em 1992, que tinham lideranças e objetivos 

precisos, os protestos de 2013 e 2014 não foram vocalizados pelos instrumentos 

tradicionais de reivindicação política, a começar pelo fato de que nasceram nas redes 

sociais. Na ocasião, a autora da tese participou de um grupo no Facebook, grupo Habeas 

Corpus,11 integrado por ex-alunos, professores, membros da OAB-RJ, que passou 

acompanhar as manifestações  num trabalho voluntário nas ruas, em razão da truculenta 

repressão policial.  

 
11PONTES, Fernanda. Grupos de advogados voluntários defendem manifestantes e PMs. O Globo. 

20/07/2013. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/grupo-de-advogados-voluntarios-defende-

manifestantes-pms-9112828. Acesso em: 06 jul 2020. 

https://oglobo.globo.com/rio/grupo-de-advogados-voluntarios-defende-manifestantes-pms-9112828
https://oglobo.globo.com/rio/grupo-de-advogados-voluntarios-defende-manifestantes-pms-9112828
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Por isso, a análise se concentra no artigo 21 da DUDH, que promove uma mudança 

de status originário, de regime político para direito humano universal e que vem sendo 

objeto de análise no campo da Filosofia do Direito, bem como nos centros de estudos de 

Filosofia política de universidades anglo-americanas. É preciso esclarecer, portanto, o 

que estamos dizendo quando falamos em direito à democracia e pensar na possibilidade 

de uma reinterpretação do fenômeno democrático, consentâneo ao discernimento 

intelectual.  
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2  CAPÍTULO 1 – IDEIA DE UMA ONTOLOGIA DO PRESENTE NA REFLEXÃO 

SOBRE O DIREITO À DEMOCRACIA  

 

Os povos hão de ser governados pela força, ou pelo direito. A 

democracia mesma, não disciplinada pelo direito, é apenas uma 

das expressões da força, e talvez a pior delas.12 

 

 

2.1 O poder privado como verdade do poder político: sobre as origens da democracia 

 

O vocábulo democracia não existia no cenário antigo na forma como 

identificamos hoje. O termo demokratía era considerado uma palavra ambígua no 

universo grego, porque krátos significava literalmente poder soberano do demos, ao passo 

que este último tinha diferentes acepções na Atenas do séc. V, por exemplo. É evidente 

que cada cultura compreendeu (e continua compreendendo) este fenômeno político de 

uma maneira muito singular, de modo que frequentemente quando se observa o legado 

antigo, tendemos a identificá-lo no horizonte de ideias que não existiam naquele cenário, 

mas que pertencem ao nosso quadro conceitual contemporâneo.  

A própria palavra democracia13 formada pelos termos demos e krátos nos impõe 

o desafio de compreendê-la, porquanto, nos séculos IV e V a.C., o vocábulo demos era 

semanticamente muito abrangente, de vez que poderia abranger o sentido de “o povo 

como um todo”; “o conjunto integral dos cidadãos adultos do sexo masculino”; “as 

pessoas comuns”; “a maioria pobre do corpo de cidadãos”, “democracia como 

constituição”; “o povo de Atenas na ekklesia”; ou, finalmente, trazendo mais confusão 

do que esclarecimento, “a divisão local da cidade em demos” (JONES, 1997, p. 202). 

Acredita-se que ocorreu uma utilização indireta do termo em Ésquilo14, na 

tragédia As suplicantes, a partir de um equivalente poético: “demou kratousa kheir”, que 

significava “a mão soberana das demos”. Mas a palavra demokratía também foi 

identificada em Histórias de Heródoto, bem como na Constituição de Atenas de 

Xenofonte, aproximadamente em 420 a.C (JONES, 1997, p. 203). Neste horizonte, é 

 
12 Rui Barbosa, O estado de sítio: sua natureza, seus efeitos, seus limites  (1892, p. 58-9). 
13A tradição filosófica não identificou quem inventou a palavra demokratía, sabemos apenas que foi um 

fenômeno grego atribuído a Clístenes. 
14 Ésquilo (ca. 524-456 a.C.) escreveu Agamenon, Coéforas, Eumênides, Prometeu acorrentado, Os persas, 

Os sete contra Tebas e As suplicantes. A obra As suplicantes, considerada a mais antiga, trata das lendas 

que envolvem as cinquenta filhas de Dânaos, descendente de Zeus e Io. Cf. ÉSQUILO, 2009. 
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curioso apreender as dificuldades estruturais que amargaram a experiência grega e que se 

evidenciaram na sua ambígua denominação. Por quê? Porque a democracia, aquilo que 

se entendia como tal, não era aceita por todos, visto que possuía muitos adversários e os 

gregos, naquele momento, já problematizavam a eficácia da experiência democrática do 

levantar de mãos, bem como a ideia de povo na comparação entre os termos demos e 

plethos (SANTOS, 2007, p. 8). Por exemplo, um partidário das ideias de Clístenes (570 

– 508 a.C.) afirmaria naturalmente que demokratía significava o governo do povo como 

um todo. Já um opositor, poderia identificá-la como “o governo das pessoas comuns sobre 

os melhores” (JONES, 1997). 

O fenômeno da democracia grega se prolongou e se desenvolveu em momentos 

diferentes. As fontes disponíveis mais consistentes encontram-se em Demóstenes, 

Xenofonte e Aristóteles. As instituições mais importantes eram a ekklesia (grupo que é 

chamado) e a Boulé, que era um Conselho. Estes recebiam as informações para submetê-

las ao Conselho da Boulé, para após, se necessário, invocar a ekklesia para as decisões 

democráticas. Esta era constituída por cidadãos atenienses com mais de 18 anos 

registrados no seu demos. De um modo geral no Séc. V a ekklesia legislava e decidia as 

questões políticas mais relevantes, todavia após 403 a função legislativa passou a ser 

exercida por um grupo menor designado como nomothétai. 15 

O mundo antigo trazia uma ideia organicista da sociedade16; e, por isso, o sujeito 

estava inserido nesta coletividade, que era concebida como finalidade (telos) para o seu 

existir. A teoria organicista da sociedade configura uma posição teórica que se define quando os 

autores investigam a origem da sociedade. O ser humano, nesse contexto é identificado como um 

ser social, por natureza, não podendo viver fora desta organização. A sociedade preexiste ao 

indivíduo que ao nascer passa a estar submetido às regras de comportamento e convívio. Uma 

teoria cuja origem nos remete a Platão e Aristóteles. Conforme identificamos na filosofia 

aristotélica e platônica, havia a prevalência do coletivo sobre o individual. Uma liberdade 

coletiva, uma liberdade política. Destarte, a experiência democrática foi tensa nesse 

cenário, uma vez que adviria um processo político em que os cargos da cidade-estado 

(polis) eram ocupados por cidadãos mediante a técnica de sorteio (ARISTÓTELES, 2016, 

I, 1-6).   

As decisões eram tomadas e executadas diretamente pelos cidadãos de Atenas, 

todavia nem todos possuíam essa qualidade e havia a forte influência da sofística. O justo 

 
15 Sobre este ponto conferir o capítulo 5, A democracia e o imperialismo atenienses, em JONES, 1997.  
16 Cf. ARISTÓTELES, 1997; BONAVIDES, 2000. 
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muitas vezes era o conveniente em cada caso, tendo em vista a sua aplicabilidade ao 

interesse político do momento17. O fato é que o momento inaugural da democracia 

evidenciou uma oposição à oligarquia. E mais.  Não significou que todos governassem, 

mas que poderiam participar do governo. Governar era bem diferente de participar do 

governo (GOYARD-FABRE, 2003). 

O fenômeno da democracia foi identificado de 510 a.C. a 404 a.C. Com Drácon, 

em 621 a.C. ocorreu a substituição das leis orais sob a autoridade dos eupátridas18 para 

leis escritas. A partir de 594 a.C., Sólon eliminou a escravidão por dívida, criou a Boulé19 

e a Assembleia (ekklesia)20. A Boulé  foi um conselho ampliado,  posteriormente, para 

500 membros,  em que se reuniam diariamente para preparar a agenda da ekklesia, presidi-

la. Fiscalizavam o cumprimento das decisões, supervisionavam os funcionários públicos 

e as finanças da cidade-estado. O termo Assembleia, em grego, significa “convocada” ou 

“escolhida”. Era aberta a todos os homens atenienses maiores de 18 anos. Reuniam-se 

quatro vezes ao mês. Era o organismo soberano da polis. Eram feitas votações e sobre 

questões importantes para cidade e eleição dos funcionários mais importantes. 

Em 510 a.C., Clístenes reorganizou a cidade em 10 tribos cada uma com um 

representante, ampliou a Boulé e fortaleceu a Assembleia (ekklesia). Contra os inimigos 

da democracia instituiu o exílio que recebeu o nome de ostracismo21, porque o voto era 

feito numa concha ou pedaço de cerâmica. Péricles tornou-se Estratego22, em 469 a.C., e 

experimentou um momento de estabilidade política, ampliou a participação cidadã aos 

trabalhadores (JONES, 1997, p. 202). 

Péricles oportunizou um sentido novo à ideia controvertida de demos. Para ele, as 

instituições como a Boulé e o Tribunal de Heliaia23 deveriam agir em nome do povo e 

para o povo. Criou ainda o procedimento do sorteio para as funções públicas, a 

remuneração para os cidadãos sem posses participarem das funções públicas, ampliando 

a atuação, pois acreditava que o demos seria capaz de escolhas racionais, embora estivesse 

vulnerável ao calor da emoção. Péricles refinou a ideia de cidadania. Segundo Simone 

Goyard-Fabre (2003, p. 46), “sua ideia de democracia implicava um senso rigoroso do 

 
17 O diálogo Apologia de Sócrates é um exemplo contundente deste cenário. Cf. PLATÃO, 1996. 
18O termo significava os “bem-nascidos”, uma nobreza grega que exercia o poder (eu, bom; pátrida, bem 

parido). Cf. JONAS, 1997. 
19 Cf. JONAS, 1997; HATZFELD, 1965. 
20 Cf. JONAS, 1997; HATZFELD, 1965. 
21 O ostracismo era o ato da assembleia quando exilava alguém da região da Ática, por dez anos, mas sem 

perder o direito de propriedade. Cf. JONAS, 1997. 
22 O termo significava na Grécia, líder de exército, o que atualmente chamamos de general (JONAS, 1997). 
23 Tribunal com seis mil juízes escolhidos para servir no juris pelo período de um ano. Cf. JONAS, 1997. 
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oficio de cidadão, não importando a fortuna de que cada qual desfrutasse. (...) ele se 

empenhava em elevar a condição do povo, dando-lhe o senso de sua dignidade”. Com 

Péricles, o conceito de cidadania assumiu um lugar de relevância na diferenciação dos 

regimes políticos, porque incentivou uma cidadania ativa, uma participação de todos, 

independentemente das posses. 

O fato é que o mundo grego vivenciou diferentes tipos de regimes constitucionais; 

isto é, de organizações de governos da monarquia tradicional à democracia. Heródoto 

ofereceu-nos, além do nome demokratía, uma interessante classificação: monarquia, o 

poder supremo pertence a um indivíduo; oligarquia, o poder incumbe a um grupo 

reduzido de homens que receberam uma educação específica; isonomia, deliberação de 

competências ao conjunto dos cidadãos, o demos (JONAS, 1997).  

Heródoto em suas Histórias (2006, III, 80 - 82) observou um debate entre aristocratas 

persas, Otanes, Megabizo e Dario, sobre formas de governo no ano de 522 a 521 a.C. 

Simone Goyard-Fabre (2013, p. 16-17) destaca que o diálogo narrado por Heródoto 

possui autenticidade duvidosa, mas de qualquer sorte representaria uma primeira 

abordagem sobre a classificação dos regimes políticos. Nos dizeres da autora: “encontra-

se formulada a questão do lugar e do valor que a democracia adquire, numa visão de 

conjunto dos regimes políticos.” 

Esta classificação, além de mencionada por Heródoto, foi observada por Platão 

(430-347 a.C.), no diálogo  Político (1999, XXXI), em Aristóteles (384-322 a.C.), na 

Política (1997), por Polibio (c. 203 a.C.- 120 a.C.) na obra Histórias (2006, VI, 3-9), 

historiador grego que, segundo a tradição, foi o primeiro a relacionar as ideias de 

liberdade e igualdade com um sentido de democracia um pouco diferente dos pensadores 

anteriores, embora tenha criticado a democracia ateniense nos moldes platônicos 

(Histórias, VI, 44).  

Na República, livros VIII a IX, Platão analisou quatro regimes: a timocracia, a 

oligarquia, a democracia e a tirania. E estabeleceu uma forma diferente e perfeita de 

aristocracia que seria o governo dos filósofos como o modelo a ser seguido.  A 

democracia foi identificada como uma situação em que todos podem fazer tudo, numa 

excessiva liberdade.  

Ora, a democracia surge, penso eu, quando após a vitória dos 

pobres, estes matam uns, expulsam outros, e partilham 

igualmente com os que restam o governo e as magistraturas, e 

esses cargos são, na maior parte, tirados à sorte. (...) Pois não 

serão em primeiro lugar pessoas livres, e a cidade não estará cheia 



22 
 

da liberdade e do direito de falar, e não haverá licença de aí fazer 

o que se quiser? (PLATÃO, 1996, 557a-b). 

 

Evidentemente, seu olhar decorre dos tormentos que sofreu na democracia 

ateniense que condenou Sócrates à morte, mas tolerantes com as ideias de Aristófanes, 

por exemplo (PLATÃO,1996; TOYBNBEE, 1983).  

Aristóteles, estagirita, parte da classificação platônica das formas de governo 

apresentadas no diálogo Político, mas traz outra percepção sobre as constituições na obra 

Política, que denota uma análise mais neutra (1997, II e IV)24.  

O estrangeiro: quanto à terceira forma de governo, não é o 

comando da multidão, que recebeu o nome de democracia?  

Sócrates: Absolutamente. (...) O estrangeiro:  Quanto à 

democracia, quer a multidão comande livremente ou à força os 

que possuem, quer observe exatamente as leis ou não, não é 

costume mudar-lhe o nome” e “ O estrangeiro: Que jamais um 

grande número de homens, sejam eles quais forem adquirirão 

uma ciência e se tornarão capazes de administrar um Estado com 

inteligência, e que é num pequeno número, em alguns ou num 

único, que se deve procurar esta ciência única do verdadeiro 

governo” (PLATÃO, 1999, XXXI, p. 145-6; XXXVI, 151). 

 

Ele repete a classificação “monarquia, oligarquia e democracia” (1997, IV, 4, 

1290b, I). Porém, ao criticar a democracia não o faz em favor da monarquia, por exemplo, 

mas de uma forma de governo que reuniria alguns aspectos da democracia e outros da 

oligarquia, numa forma mista (politía) (1997, IV, 8-9). O próprio Aristóteles mencionou 

no capítulo II do livro IV da Política a influência que recebeu de Platão e sua diferente 

abordagem:  

Um escritor anterior a mim chegou de certo modo a estas mesmas 

conclusões, embora não se baseasse nos princípios adotados por 

nós; ele foi levado a julgar que havia variedades boas de todas as 

formas de governo (...) e que a democracia era a pior entre as 

formas boas (ARISTÓTELES, 1997, 1289b). 

 

Uma primeira advertência que o estagirita faz na Política (1997, IV) é que existem 

diferentes forma de democracias e de oligarquias; e, por isso, não se deve indagar apenas 

qual a melhor haja vista que existem circunstâncias múltiplas, que interferem nessa 

escolha e que dependem das particularidades de cada região geopolítica. Deve-se indagar, 

 
24 Aristóteles investigou 158 constituições e observou que todas pertencem a situações históricas complexas 

(GOYARD-FABRE, 2013, p. 33). 
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sobretudo, qual seria exequível e a mais comum. Diz-nos o estagirita (1997, IV, 1, 1289a 

e 1290a): 

Hoje há quem pense que existe apenas uma espécie de democracia 

e uma de oligarquia, mas isto não é verdade. Não se deve ignorar 

as diferenças entre as constituições, quantas são elas e as 

combinações possíveis entre elas. 

.................................................................................. 

A razão da existência de várias formas de constituição é a 

presença em cada cidade de um número considerável de partes 

componentes da mesma. Em primeiro lugar vemos que todas as 

cidades são compostas de famílias, e que nesta multidão de 

habitantes uns devem fatalmente ser ricos, outros devem ser 

pobres e outros devem estar no meio, e que dos ricos e pobres os 

primeiros devem ser pesadamente armados e os últimos não 

devem ter armas.  

 

Na Política, início do Livro IV (1997, 1289a e 1290 a), vem a ser apresentada 

uma definição para constituição, elemento primordial para cidade-estado e fundamental 

para democracias contemporâneas, como “a ordenação das funções de governo nas 

cidades quanto à maneira de sua distribuição, e à definição do poder supremo nas mesmas 

e do objetivo de cada comunidade”. E mais: constituição não se confunde com leis, diz o 

estagirita. Estas devem adequar-se àquelas. As leis, segundo Aristóteles (1997, IV, 1289 

a) “distinguem-se dos princípios da constituição e regulam a forma do exercício do poder 

pelos altos funcionários e a maneira de eles impedirem que elas sejam descumpridas”. 

Por conseguinte, há várias leis para inúmeras democracias e oligarquias. 

Aristóteles concebeu que há coincidência entre o bem para o indivíduo e para 

polis, estabelecendo um laço estreito entre a dimensão do privado e do público, de 

maneira que o homem é visto como aquele que reside naturalmente em sociedade, mas 

numa comunidade que deve ser politicamente organizada. E a cidade-estado poderá ter 

diferentes formas de governo, ou seja, pautar-se por uma estrutura que oferta 

ordenamento à cidade. Para ele, o poder poderá ser exercido por um só, por poucos, ou 

pela maior parte, pois que o governo poderá ser consoante o bem comum ou no interesse 

privado. E assim temos as formas de governo divididas em três categorias corretas que, 

para Aristóteles, são “monarquia, aristocracia e governo constitucional; os desvios destas 

(...) a tirania, a oligarquia e a democracia, originando-se respectivamente da monarquia, 

da aristocracia e do governo constitucional” (1997, IV, 1289b). 

Sua advertência está em não definirmos a democracia como uma forma de 

governo em que massas seriam soberanas. A boa definição seria aquela que observa que 
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só “há uma democracia quando os homens livres exercem o poder” (1997, IV, 1290b). E 

mais adiante acrescenta Aristóteles que “há uma democracia quando os homens livres 

constituem a maioria e detêm o poder soberano” (1997, IV, 1291b). Não obstante, há 

espécies diferentes de democracia e tantas quantas forem tais especificidades de uma 

cidade. 

A primeira espécie de democracia25 seria, para ele, aquela que se baseia na 

igualdade política. Entretanto, poderia configurar, também, uma espécie de governo de 

demagogos, o que não se vincularia ao bem comum, mas visaria a favorecer os interesses 

dos mais pobres.  O equívoco político estaria na ideia de uma igualdade inadequada e de 

uma assembleia que se sobrepõe à lei. O fato de todos serem iguais na liberdade não 

significa que todos são iguais em tudo.  

No capítulo 4, do Livro IV, da Política (1997, 1291b a 1292a), são analisadas   

quatro espécies de democracia sendo a primeira aquela em que todos são iguais ricos e 

pobres, mas a participação nas funções do governo decorre das posses.  Outra em que 

todos podem participar, desde que cidadãos não sujeitos a uma possível desqualificação 

que, na verdade, envolve a condição de nascimento de pais cidadãos. Uma terceira em 

que todos são cidadãos, sendo a lei soberana e, finalmente, a quarta, em que a massa é 

soberana e não a lei.  

A primeira espécie de democracia baseia-se principalmente na 

igualdade; nos termos da lei reguladora desta espécie de 

democracia, a igualdade significa que os pobres não têm mais 

direitos que os ricos, e nenhuma das duas classes é soberana de 

maneira exclusiva, mas ambas são iguais.  

(...) esta é, portanto, uma espécie de democracia onde as funções 

de governo são exercidas com base na qualificação pelos bens 

possuídos. (...) outra espécie de democracia é aquela que 

participam das funções de governo todos os cidadãos não sujeitos 

a desqualificação, sendo a lei soberana. Ainda há outra espécie de 

democracia, na qual todos participam das funções de governo, 

desde que sejam simplesmente cidadãos, sendo a lei soberana. 

Outra espécie de democracia é igual às demais em tudo, com 

exceção de que as massas são soberanas, e não a lei; isto ocorre 

quando os decretos da assembleia popular se sobrepõem às leis. 

Tal situação é provocada pelos demagogos. 

 

 
25Não pretendo retomar aqui toda a argumentação de Aristóteles no Capítulo IV do Livro IV da Política, 

mas ressaltar alguns aspectos de sua investigação sobre a democracia com o objetivo de mais adiante 

fortalecer os conceitos que integram o direito à democracia expresso no art. 21, da DUDH. 
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Considerando o plano da sociabilidade, Aristóteles entendeu que a melhor forma 

seria um misto entre oligarquia e democracia, a que designou por politía, ou seja, uma 

constituição no caminho do meio entre as duas formas de governança. Em seu estudo na 

Política (1997, III, 1275 a 23) fez uma interessante análise sobre a cidadania, 

classificando-a em excepcional e verdadeira ou plena. A cidadania excepcional seria 

aquela obtida por meio do procedimento de naturalização, sem implicações políticas. A 

cidadania verdadeira ou plena seria a que decorre do nascimento e que viabiliza a 

participação nas funções públicas. Então, aqueles que ocupam cargos públicos são 

verdadeiros cidadãos. Esses cidadãos plenos reúnem-se na Ágora em que a Ekklesia 

configura o poder deliberativo, que é o poder soberano (ARISTÓTELES, 1997; 

GOYARD-FABRE, 2003; JONES, 1997). 

A liberdade tinha seu papel importante neste cenário, particularmente na imagem 

que os gregos tinham de si mesmos em face dos bárbaros. Em seu Ensaio sobre a 

mobilização política na Grécia Antiga (2001), José Antônio Dabad Trabulsi argumenta 

que a ideia de liberdade grega comportava um duplo aspecto: um positivo e outro 

negativo. O que significavam efetivamente?  No sentido positivo, como acreditamos até 

hoje, denotava a possibilidade de participação na direção dos assuntos da polis; no 

negativo, a condição de não ser escravo, nem estrangeiro (meteco). Nos estudos de 

Benjamim Constant  de Rebecque (1767-1830), a liberdade dos antigos 

(...) consistia em exercer coletiva, mas diretamente, várias partes 

da soberania inteira, em deliberar na praça pública sobre a guerra 

e a paz, em concluir com os estrangeiros tratados de aliança, em 

votar as leis, em pronunciar julgamentos, cm examinar as contas, 

os atos, a gestão dos magistrados; em fazê-los comparecer diante 

de todo um povo, em acusá-los de delitos, em condená-los ou em 

absolvê-los; mas, ao.. mesmo tempo que consistia nisso o que os 

antigos chamavam liberdade, eles admitiam, como compatível 

com ela, a submissão completa do indivíduo à autoridade do todo. 

(...)Todas as ações privadas estão sujeitas a severa vigilância 

(CONSTANT, 2019, s/p). 
 

A suposta origem da ideia de liberdade do cidadão estaria no período designado 

como Grécia Arcaica, entre os anos de 800 a 500 a.C., fase do advento das cidades-estados 

- póleis.26 A história também registra que Sólon teria realizado reformas importantes, que 

contribuíram para o fortalecimento da ideia de liberdade, quando estabeleceu a proibição 

 
26 A tradição abraçou a seguinte divisão: Período Pré-Homérico (2500-1100 a.C.); Período Homérico (1100 

– 800 a.C.); Período Arcaico (800- 500 a.C.); Período Clássico (500-400 a.C.); período Helenístico (336-

146 a.C.) – Cf. TRABULSI, 2001. 
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da escravidão por dívida para os nascidos em solo ateniense e de pais livres. Com esta 

proibição, Sólon estava realizando estratégias para esvaziar conflitos internos que 

fragilizassem os laços integrativos da polis (TRABULSI, 2001).  

Se considerarmos que naquele momento histórico existiam, pelo menos, três 

diferentes tipos de escravidão: a escravidão por dívida, a escravidão por nascimento e a 

escravidão por guerra, podemos supor que Sólon investigou qual delas poderia ser 

negociada para salvaguardar a existência coletiva, pois sua preocupação como líder 

político envolvia certamente o fortalecimento dos laços integrativos da pólis. Uma cidade 

dividida internamente poderia ser presa fácil e o endividamento poderia provocar a 

tenebrosa experiência de escravidão a quem nascera livre gerando a oportunidade de 

formação de grupos inimigos no interior da própria cidade. Acredita-se que com essa 

modificação surgiram as condições de possibilidade para a formação de uns demos mais 

fortalecido e consciente de seu papel (TRABULSI, 2001). 

Nesse aspecto, o modelo grego teria se destacado do padrão oriental, de acordo 

com o qual as crises internas eram sufocadas pelas elites. Na Grécia, as crises internas 

deviam ser evitadas, de vez que fragilizavam a cidade diante do estrangeiro. Era 

necessário, portanto, “garantir um máximo de coesão interna para fazer face à ameaça 

exterior. Donde a busca da harmonia que uma boa constituição poderia criar” 

(TRABULSI, 2001, p. 54). 

Nessa experiência, quem exercia de fato a cidadania? Quem são esses homens 

livres que participavam das escolhas por levantamento de mãos? O que seria nesse cenário 

a vontade da maioria? A única palavra que poderia ser invocada para tentarmos uma 

resposta possível às indagações é o vocábulo “luta”. Decerto, havia uma luta no exercício 

desse poder entre homens livres, atenienses de pai e mãe, com posses, ou seja, 

proprietários de terras e de escravos.  

Sabe-se que até o séc. VI a.C. os atenienses sem posses não possuíam a plenitude 

dos direitos políticos. O que se discute, a partir de Aristóteles, é que Sólon havia alargado 

o direito de acesso à ekklesia aos despossuídos; e, posteriormente, Péricles fortaleceu essa 

ideia. Inicialmente, a proposição de cidadania na antiguidade clássica ligava-se à função 

de guerreiro, cuja situação limítrofe não considerava o escravo que exercia uma função 

inferior nem mulheres limitadas ao ambiente doméstico. Uma cidadania seletiva para uma 

democracia incompleta. Como se configurou a cidadania? Cânfora preleciona que 

A visão de cidadania dominante na época clássica resume-se à 

identificação cidadão/guerreiro. É cidadão, participa de pleno 
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direito nas assembleias deliberativas, quem for capaz de 

desempenhar a principal função dos homens nascidos livres, a 

função para a qual a Paideia os prepara, isto é, para guerra 

(CÂNFORA, 2007, p. 40). 

 

Havia uma relação direta entre a ideia de guerreiro, o conceito de proprietário e 

a noção de cidadão. Os despossuídos, que não tinham recursos para adquirir suas armas, 

viviam abandonados quase como pessoas não-livres. Somente mais tarde, com o avanço 

ateniense pelo mar e a necessidade de construção de uma frota marítima, é que esses 

despossuídos serão integrados no corpo militar; no entanto, para segurar o remo, fazer 

força física.  

É nesta transformação social que Aristóteles observa o alargamento da cidadania 

aos despossuídos (CÂNFORA, 2007). Então, o corpo cívico que delibera na assembleia 

é o “corpo combatente”. Essa foi uma característica comum a Atenas e Esparta, não 

obstante cada qual tenha pensado a liberdade de um modo distinto. Em Atenas, liberdade 

e escravidão eram fundamentais para funcionamento da cidade. Nesse sentido,  

os homens livres reduziram a não-pessoas os não livres, e depois 

de Sólon – que resgatou para a liberdade classes de miseráveis em 

risco de se tornarem escravos por causa das dívidas – abriu-se um 

abismo, que assim permaneceu, entre liberdade e escravatura. (...) 

A grande massa das não-pessoas é indispensável para o 

funcionamento do sistema que, de facto, enquanto pôde se 

alimentou com guerras de rapina e com o domínio imperial. Os 

escravos são a base da economia doméstica e da economia pública 

(CÂNFORA, 2007, p. 42). 

 

Além dos homens livres, os capatazes que viviam num sistema servil e 

controlavam os escravos, bem como as mulheres no ambiente doméstico, eram totalmente 

insignificantes sob o ponto de vista político. E o modelo de democracia ateniense era 

adotado ou imposto à força a todas as cidades aliadas, submetidas ao seu império 

(CÂNFORA, 2007). Todavia, não ocorria uma participação nas assembleias de forma 

constante, já que havia certo revezamento de grupos que assumiam o protagonismo de 

acordo com seus interesses, de modo que jamais existiu na história grega um 

envolvimento pleno. Grupos oligárquicos, por sua vez, tentavam impor ideias e limitar a 

cidadania estendida aos sem posses. E, ainda, há a situação de incentivos financeiros para 

participar das assembleias, que atraíram massas de homens livres despossuídos 

(CÂNFORA, 2007).  

É neste contexto que a sofística assumiu lugar especial para dar vida a um 

instrumento de persuasão, de busca de sucesso para transitar diante de uma massa popular 



28 
 

(plethos). Torna-se difícil analisar como se formava o emaranhado de relações e interesses 

que se cultivavam nas assembleias. Ora como destaca Cânfora, “é importante evidenciar 

que a democracia não determina em Atenas um governo popular, mas um guia do regime 

popular por parte da não pequena porção de ricos e de senhores que aceitam o sistema” 

(CÂNFORA, 2007, p. 47).  

A posição social, alcançada pelo  fato de estarem em grupos abastados permitia o 

acesso a uma educação política que, em hipótese alguma, existia para as massas de 

despossuídos e, por isso, de uma forma ou de outra, dirigiam a cidade. De outra feita, 

aceitavam o sistema democrático, acreditavam encarnar o interesse comum da pólis e 

alguns até se afinavam com a democracia espartana que não estendia a cidadania aos 

despossuídos.  

Do ponto de vista político, a filosofia de Sócrates e Platão representou uma forte 

oposição ao governo popular e a obra República (1996a) configurou um projeto político 

pedagógico de Platão para uma sociedade justa, desde que governada por filósofos. 

Aristóteles, por exemplo, na Política (1997) faz uma análise um pouco diferente de seu 

mestre porque observou que a questão fundamental não está em estender a cidadania a 

muitos, mas concedê-las aos despossuídos. A questão do princípio da maioria para o 

estagirita estaria presente tanto na democracia quanto na oligarquia.  

Para Aristóteles a ideia de maioria não estava necessariamente ligada ao sentido 

de democracia. Em Atenas, segundo o estagirita, a classe dos proprietários 

frequentemente aliciava os grupos mais pobres e conquistavam sempre a maioria nas 

assembleias. Por óbvio que a democracia retirou o grupo dos despossuídos do trabalho 

forçado e permitiu inclusive um acesso aos cargos públicos, mas a riqueza continuou 

como um fator importante, um elemento de status.  

Na verdade, a exaltação da democracia ateniense muitas vezes permaneceu no 

sentido de um discurso ideal, pelo viés de uma retórica desconectada de uma realidade de 

lutas, fazendo com que muitas vezes se pensasse em um modelo de democracia perfeito, 

estável e duradouro vivenciado pelos gregos. Luta política e rivalidades sempre estiveram 

presentes no plano da sociabilidade da democracia ateniense, que foi o resultado de 

esforços de sucessivas gerações com avanços e retrocessos. Em sua história reconstruída 

e transmitida por pensadores, percebemos a distância que se interpõe entre as ideias e as 

coisas. Como advertiu Bobbio, o estar em transformação é seu estado natural, visto que a 

democracia é dinâmica (2015, p. 23). 
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A democracia ateniense, especificamente, era compatível com um lugar de 

inferioridade concedido a alguns. A concepção de igualdade era possível entre aqueles 

que tinham a cidadania por nascimento. E a liberdade do pensar ficava restrita aos 

interesses da pólis a ponto de percebermos a tolerância com os escritos de Aristófanes e 

o seu oposto na condenação de Sócrates em 399 a. C. em razão das críticas proferidas 

contra o sistema, sendo, inclusive, acusado de corromper os jovens (PLATÃO, 1996b).  

A liberdade de opinião era instável. Não se observou nenhum esforço para 

implementar uma instrução pública. Platão foi quem introduziu essa ideia em sua obra 

República. De um modo geral, uma família de condição média possuía uma cultura 

deficiente, uma vez que não havia ensino secundário ou superior. Apenas grandes famílias 

tinham condições financeiras para ter em sua residência um pedagogo instruído ou 

sustentar um sofista durante certo período (HATZFELD, 1965). 

A ideia de coisa pública já estava ligada à dimensão política desde o mundo antigo. 

Aristóteles distinguiu  os termos constituição e lei, sendo a primeira o fundamento da 

política com as regras para as magistraturas, estrategos, arcontes, conselheiros e as a 

segunda responsável pela distribuição de suas funções. Constituição era politéia, que 

assumia o sentido de uma “plataforma de princípios”; e que, sobretudo, apresentava 

regras para a escolha do governante para exercer as funções públicas, já configurando um 

aspecto de fundação e organização da cidade (ARISTÓTELES, 1997, III, 1274b-

1276b).27A cidade antiga era a própria constituição. Todavia, não era oriunda da decisão 

do poder político, ou seja, um acordo, de vez que não era norma superior do direito 

público de um Estado (GOYARD-FABRE, 2003). 

O termo povo já estava presente no núcleo semântico original da própria palavra 

demokratía. E povo que, no grego significa demos, se diferenciava de plethos, que 

significa massa (insensata e cega). No mundo antigo, a cidadania liga-se ao demos no 

sentido de alguém nascido na cidade, ocupando funções públicas e judiciárias, portadores 

de excelência moral, virtude cívica. O cidadão era aquele investido num cargo público e 

só o demos estaria habilitado para tal e assumia o poder soberano na ekklesia.  

É importante reforçar que a democracia antiga compreendeu a ideia de cidadania 

de maneira muito especial. A mulher, o meteco e os escravo não eram cidadãos. E nesse 

sentido, equivoca-se considerá-los excluídos, pois excluído é aquele que pertence a um 

grupo e que está sendo preterido. Não é o caso, eles não eram cidadãos, não existiam sob 

 
27 Sobre este ponto conferir Constituição de Atenas, 403 e sgs e  Política, 1289 a 1620. 
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o ponto de vista político. Não podem ser excluídos daquilo que nunca tiveram. Logo, a 

ideia de cidadania, ligada ao sentido de demos e como participação nos poderes públicos 

deliberativo e judiciário, se transformará com os contemporâneos num indicador de 

democracia (GOYARD-FABRE, 2003). Péricles já tinha oportunizado um alargamento 

de sentido aos termos povo e cidadão, de maneira que a cidadania assumiu uma 

participação mais ampla e inclusiva, além de um elemento diferenciador de regimes 

(ARISTÓTELES, 1997, III, 1274b; GOYARD-FABRE, 2003). 

Com isso, o primeiro aspecto a ser enfatizado é a desconstrução de uma leitura 

reducionista sobre a democracia grega, que não trouxe à reflexão a constante polêmica 

que a sua experiência proporcionou a partir de dois patamares dicotômicos, o universal e 

o singular, mediados pela ideia de liberdade e pela ampliação da condição de cidadão aos 

despossuídos, por intermédio da igualdade política. Como fomos influenciados pela 

filosofia renascentista e moderna, a partir das mudanças estruturais operadas nos séculos 

XVI a XVIII, construímos um certo modelo de democracia e nos acostumamos a conceber 

o nascimento glorioso na experiência citadina grega. Destarte, não são poucos os autores 

que, nesta reflexão, iniciam as primeiras linhas na Grécia abordando o fato da democracia 

de um modo amplo.  

Como adverte Simone Goyard-Fabre (2003), a origem grega do fenômeno da 

democracia e sua reaparição no mundo moderno não implica consolidação de uma ideia 

ou mesmo identidade, visto que, ao contrário, percebe-se um caminhar histórico marcado 

por inconstâncias, lutas, incertezas e muitas querelas ideológicas no campo da construção 

da pólis. Sob o ponto de vista histórico, assinala a filósofa, o advento de uma democracia 

direta em Atenas evidenciou a emergência de uma nova mentalidade, que se caracterizou 

pela formação de uma consciência política, que visava garantir de algum modo a presença 

dos governados nas decisões mais importantes da cidade (GOYARD-FABRE, 2003). 

Analisar a trajetória antiga da democracia a partir da nossa situação atual, da nossa 

atualidade, nos permite inferir que funcionou e funciona conforme sua natureza 

controvertida, na constante luta entre simpatizantes e seus opositores. O elemento que se 

evidencia como algo perene além da situação de luta é a sua capacidade de organizar o 

poder, distribuindo-o e fundamentando-o na lei e, assim, continua atravessando culturas 

num longo intervalo de tempo. 

Seria sedutor e até poético conceber a democracia como um fenômeno grego que 

aos poucos se expandiu para todas as culturais ocidentais e estaria em aperfeiçoamento 

constante, mas seria uma falsa imagem da democracia no plano da sociabilidade. 
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Conhecer a sua história é conhecer, sobretudo,  um movimento dialético, avanços e 

retrocessos e como assevera Robert A. Dahl (2016) sua trajetória se assemelha  à imagem 

de um viajante seguindo uma trilha que  explora desertos. Maneiras de ser e agir, visões 

de mundo, concepções políticas  surgem em diferentes lugares, com diversas formas, 

podem ser inventadas  e reinventadas ao longo das gerações e em lugares variados. Talvez 

seja a característica do fenômenos humano. 

 

2.2 Os fundamentos da ideia moderna de democracia e o projeto burguês 

 

Os séculos XVI e XVII foram identificados como momento do advento do 

pensamento filosófico de matriz moderna. Nos verbetes dos célebres dicionários de 

Filosofia, encontrar-se-á que a fase moderna compreendeu “o período da história 

ocidental que começa depois do Renascimento, isto é, a partir do século XVII” 

(ABBAGNANO, 1982, p. 650). E que a história moderna “é a história dos fatos 

posteriores à tomada de Constantinopla em 1453; a filosofia moderna começa a partir do 

século XVI e dos séculos seguintes, até os nossos dias” (LALANDE, 1993, p. 693, grifo 

do autor). 

Essas ideias no seu conjunto formariam uma identidade para o período moderno. 

Trata-se de uma fase em que o ser humano passava a ser identificado como ser autônomo, 

autossuficiente, valorizando-se a razão como caminho para verdade, investigando-se o 

conhecimento humano no horizonte das capacidades cognitivas do sujeito. As 

averiguações sobre o conhecimento com os racionalistas e empiristas, por exemplo, 

evidenciaram essa mudança de paradigma (MARCONDES, 1997). 

Acrescente-se que alguns fatores históricos contribuíram para o advento da filosofia 

moderna, tais como: o humanismo renascentista do séc. XV, a reforma protestante do 

séc. XVI, a revolução científica do séc. XVII e a redescoberta do ceticismo. É evidente 

que outros também foram importantes como a descoberta do mundo novo em 1492; o 

desenvolvimento do mercantilismo como modelo econômico que paulatinamente superou 

o sistema feudal; e a consolidação dos Estados nacionais (MARCONDES, 1997). 

Algumas características dessa fase podem ser destacadas:  

a) a valorização do ser humano e sua liberdade, do estudo da ética, da medicina em 

face da metafísica;  

b) o reconhecimento do ser humano como um ser no tempo, na temporalidade e um 

resgate do passado para se compreender o presente;  



32 
 

c) o reconhecimento da educação, que os gregos chamaram de Paidéia28, na 

formação do ser humano – o conhecimento humanístico;  

d) o reconhecimento do ser humano como um ser natural que demonstra a 

importância do conhecimento da natureza.  

Tais elementos em seu conjunto formaram a ideia matriz da atmosfera moderna 

(ABBAGNANO, 1982).  

Do século XV ao XVII, marcou-se, portanto, uma fase com mudanças profundas nas 

maneiras de ser e agir de seu coetâneos. Neste momento, sob o ponto de vista econômico, 

ocorre uma importante transição, a do sistema feudal para o sistema capitalista que, 

possivelmente, influenciou a leitura dos clássicos. É lógico que cada parte da Europa 

vivenciou essa transição no seu próprio ritmo, de forma lenta e gradual; e, segundo a 

tradição filosófica, somente com as revoluções políticas perceberemos o triunfo de um 

novo sistema (ANDERY et al., 2007). 

Ocorre que a estrutura feudal foi lentamente substituída pela formação dos Estados 

nacionais que traziam como característica a centralização do poder nas mãos do monarca 

absoluto - absolutismo. Na Inglaterra, por exemplo, o processo de centralização foi 

favorecido pelo enfraquecimento da nobreza inglesa e do parlamento. E o fortalecimento 

da monarquia inglesa teve como dois grandes representantes Henrique VIII (1509-1547) 

e Elisabete (1558-1603). Em França, mais unificada que a nação inglesa, um crescente 

fortalecimento como consciência nacional ocorreu em razão da Guerra dos Cem Anos 

(1337-1453).  E a França tornou-se o grande modelo de monarquia absolutista. Em 1515 

a Espanha se unificou com a incorporação do reino de Granada e Navarra, bem como com 

a união das monarquias Castela e Aragão, alguns anos antes em 1469 (ANDERY et al., 

2007). Diferentemente desses países, a Alemanha estava dividida em pequenos reinos e 

a Itália em pequenos estados e em alguns com valores democráticos, mas posteriormente 

ao longo dos séculos XIV e XV os estados mais fortes incorporaram os menores e no 

início do séc. XVI as repúblicas de Veneza, Florença, o ducado de Milão, o reino de 

Nápoles e o domínio do Papado dominavam a península (ANDERY et al., 2007). 

O pensamento político de matriz filosófica moderna construiu todo um ideário de 

democracia que, em certo sentido, fora reinventado a partir da visão antiga que nos legou 

o conceito de bem comum, cidadania, virtude cívica, justiça distributiva etc. A versão 

moderna da democracia foi uma proposta que só se configurou a partir do século XVIII, 

 
28 Sobre este ponto Cf. JAEGER, 1989. 
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evidenciando um deslocamento de sentido consentâneo em diálogo com a lógica 

burguesa; e, por isso, a democracia assumiu um lugar de importância no cenário político. 

Vale a pena lembrar que, com o advento do cristianismo e a teocracia medieval, não 

foi possível o desenvolvimento de uma consciência política direcionada à democracia ou 

até mesmo condições históricas para que abrolhasse socialmente. Ainda em Roma, o 

populus romano, por exemplo, necessitava de um condutor, como a história nos 

apresentou. Os medievais não mencionaram uma suposta vontade do povo, apenas a 

querência divina. Tomás de Aquino (1225-1274) se afinava com a origem divina dos reis. 

E toda a Idade Média suportou o poder monárquico e papal, sem promover uma reflexão 

filosófica sobre a democracia (GOYARD-FABRE, 2003). 

Sabe-se que, tanto no Império Romano quanto na Idade Média, ocorreu a influência 

do pensamento platônico através dos neoplatônicos; e de Aristóteles através de seus 

intérpretes. Aquino, por exemplo, a partir da influência do pensamento aristotélico, na 

Summa Theologiae (escrita entre os anos de 1265 a 1273, questões 90, 95 e 103) valorizou 

o governo misto.29 

A tese de que os reis seriam servidores do povo aparece timidamente por ocasião do 

séc. XIII, nos escritos de Guillaume de Lorris e Jean Meung que iniciam uma reflexão 

poética sobre o abuso de poder na obra Le roman de la rose. Na verdade, este poema na 

forma de um debate, contendo versos, foi escrito por volta de 1268 a 1285, seus autores 

foram poetas franceses da Idade Média que atacaram as ordens religiosas e a monarquia. 

Para esses poetas a autoridade política só teria legitimidade se amparada pelo mérito. De 

qualquer sorte, o poema apenas apresentou um olhar divergente, não assumiu a forma de 

um estudo sistemático sobre a democracia (GOYARD-FABRE, 2003). 

Importa identificar que conceitos e teorias, além do conhecimento produzido até 

então, também se modificaram. As maneiras de pensar ligadas ao modelo feudal 

ingressaram num processo de esgotamento e perderam credibilidade. Por isso, novos 

valores surgiram para dar conta de uma possível fundamentação das relações sociais em 

um outro ritmo do mundo. Desta feita, experimentou-se a desarticulação de uma visão de 

mundo escolástica, recheada de credulidade, misticismo, superstições etc. Neste cenário, 

surgiram exigências práticas e políticas fortalecidas pela crença no poder do ser humano 

de mudar a realidade através da ação (ANDERY et al., 2007; MARCONDES, 1997).30 

 
29 Cf. questão 103 – Do governo das coisas em comum, art. 1 a 8. 
30 “Após a queda do Império Romano, a Europa mergulhou em completo caos. A instituição que se 

mantinha, dando aos povos uma relativa segurança, era a Igreja. Aos poucos foram surgindo os mercadores, 
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É neste contexto de transição que identificaremos uma mudança na percepção da 

antiga classificação dos regimes operada pelos pensadores antigos, no bojo de uma 

classificação que trazia um juízo de valor pejorativo para a democracia, ainda que a 

preocupação com categorizações foi tornando-se acessória com o tempo. Nicolau 

Maquiavel (1469-1527), n’O Príncipe substituiu a trilogia antiga por dois regimes: o 

principado ou república, sendo o seu pensamento muito mais republicano que 

democrático (GOYARD-FABRE, 2003).  

Essa mudança de perspectiva não desnaturou os princípios fundadores, tais como o 

ideário de coisa pública, constituição, lei, povo, cidadania e legalidade. O que se 

percebeu foi um processo de aclaramento conceitual a partir de conceituações de filósofos 

e novas realidades vivenciadas. Por exemplo, a democracia antiga não se vinculava aos 

sentidos de liberdade e igualdade da forma como foram preconizados pelos pensadores 

modernos, particularmente os jusnaturalistas.  A liberdade antiga era uma liberdade 

política31.  

Ainda na Idade Média, o filósofo italiano Marsílio de Pádua (1275-1342) na obra 

de 1324, Defensor Pacis, promoveu um olhar laico sobre o poder político, questionando 

a força papal e a tese da plenitude do poder (plenitudo potestatis). Em sua reflexão, a 

competência política encontraria fundamento na ideia de delegação de uma 

universalidade dos cidadãos (universitas civitum). A reflexão do filósofo paduano buscou 

as relações de poder para laicização, para afastar a influência religiosa e dissolver a 

querela entre o império e o papado no sentido de um Estado dessacralizado (SOUZA, 

1991). É nesse sentido que se pode identificar o seu pensamento como o precursor de 

ideias modernas de laicização do poder político e suas limitações. Elemento importante 

na formação do pensamento moderno e para a democracia.  

No século XVI, muito embora o conceito de povo ainda fosse identificado no 

sentido pejorativo da plebe ignara, algumas transformações ocorreram de maneira que 

viabilizaram novas conexões e um alargamento de sentido. Que autores foram 

importantes nessa reflexão? Maquiavel em Discursos sobre a primeira década de Tito 

Lívio (2007); La Boétie no Discurso sobre a servidão voluntária (1982); e os panfletos 

dos monarcômacos na segunda metade do séc. XVI (GOYARD-FABRE, 2003). 

 
que estabeleciam o comércio entre os artesãos, as cidades e os capôs. Nas cidades, esses comerciantes que 

dominavam os burgos, isto é, as vilas e cidades, iniciaram a estruturação de um poder político que os 

fortalecia criando governos administrativos eleitos pelo povo. Surgiram, assim, as repúblicas das vilas e 

cidades, sob orientação dos burgueses” (FERREIRA, 2005, p. 23) 
31CONSTANT, 2019. 
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Etienne La Boétie observa a sujeição dos povos e apresenta a ideia de que o povo é o 

próprio responsável por sua servidão, em termos kantianos, uma menoridade autoimputável. 

Assim, ressalta a importância do consentimento do povo. Este confia no monarca o poder 

soberano e, nesse aspecto, o povo adquiri alguma dignidade política. Ademais ressalta a 

importância da liberdade: “É a liberdade, todavia um bem tão grande e tão aprazível que, uma vez 

perdido, todos os males seguem de enfiada; e os próprios bens que ficam depois dela perdem 

inteiramente seu gosto e saber, corrompidos pela servidão” (LA BOÉTIE, 1982). 

Os monarcômacos combateram o absolutismo e a tirania dos soberanos na segunda metade 

do séc. XVI. Nesta fase há intenso conflito religioso entre católicos e protestantes. Produziram 

libelos em que o povo ganha um sentido positivo e status superior aos reis (GOYARD-FABRE, 

2003). 

Do século XVI ao XVII, inicia-se uma maturação lenta da teoria da soberania popular 

estreitando os laços entre a ideia de povo e a de coisa pública. O próprio Maquiavel, em 

Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio (2007, I, 4), apresentou a ideia de povo 

participando dos assuntos políticos, distanciando-se da conceituação de plebe, abrindo a 

possibilidade de valorizar a opinião pública livre. Observa Maquiavel,   

“e os desejos dos povos livres raramente são perniciosas à 

liberdade, visto que nascem ou de serem oprimidos ou da suspeita 

de que virão a sê-lo. (...) como diz Túlio, mesmo sendo 

ignorantes, são capazes de entender a verdade e facilmente 

cedem, quando a verdade lhes é dita por homem digno de fé” 

(MAQUIAVEL, 2007, I, 4, p. 23). 

 

Outra questão significativa é que alguns autores falavam em república, que se 

traduz na proposição de um governo preocupado com o bem comum e não em democracia 

que estaria vinculada ao exercício do poder, 

A República não é a democracia: enquanto a república ou a ‘coisa 

pública’ é, como bem viram Aristóteles e Tito Lívio, a própria 

essência de um governo preocupado com o bem comum, a 

democracia designa um modo de governo e conota um conjunto 

de técnicas jurídico-políticas que permitem que o povo exerça o 

poder ( direta ou indiretamente, mas isso é um outro problema). 

Não há nem oposição nem incompatibilidade entre os conceitos 

de República e de democracia. Mas eles não pertencem ao mesmo 

registro: o conceito de República insere-se no registro dos fins 

que determinam a essência do governo; o conceito de democracia 

insere-se no registro das modalidades e dos instrumentos práticos 

do governo de um Estado (GOYARD-FABRE, 2003, p. 108). 
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O termo República decorre  do latim coisa pública, representa o Estado ou forma de 

governo em que Cícero32, identificou elementos caracterizadores, tais como:  certa quantidade de 

pessoas, a multitude; a comunidade de interesses, o communio e o consenso de direito, o 

consensus iuris e nasceu de três forças: a liberdade do povo, a autoritas do Senado e a potestas 

dos magistrados. República e democracia pertenciam a registros distintos33 e o termo povo 

permanecia como polissêmico, conquanto adquirisse um sentido positivo. Ao longo 

desses séculos, ao conceito de povo adotou-se paulatinamente o sentido de 

consentimento, de luta pela própria liberdade, auferindo-se personalidade cívica ou 

política, sem ainda se construir a ideia de legitimidade ou a de representação propriamente 

dita. O aclaramento conceitual do termo povo foi lento, difícil, tardio e atribuído, também, 

à experiência inglesa do séc. XVII. 

O termo thesmos, que era usado no mundo antigo para designar regras, foi substituído 

por nomos que tinha significado polissêmico, mas que trazia a ideia de respeito à lei contra 

a tirania.34 O novo sentido de nomos é trans-histórico e liga-se até hoje ao sentido de 

democracia como respeito à lei. Concepção, por exemplo, cuja obra Apologia de Sócrates 

(1996b) foi um belo exemplo. A conceituação de povo, de constitucionalidade, cidadania 

e legalidade constituem, no conjunto, a concepção mãe ou originária de democracia, 

regime político que trazia uma esperança contra a tirania ao se definir como governo do 

povo. 

A perspectiva de constituição já estava no cenário antigo e era traduzida pelo termo 

politéia com o sentido de fundação e organização da cidade.  Sentido que ganhou novas 

nuances no mundo moderno e passou a ter um status formal de norma superior de direito 

público, no mundo contemporâneo. Além da constituição, as concepções de povo e 

cidadania igualmente configuraram motor central para a democracia (GOYARD-

FABRE, 2003). 

Advém que, em Filosofia, existe uma leitura que sustenta a existência de uma ruptura 

entre a democracia antiga e a moderna, com a manutenção apenas do nome democracia 

e uma segunda percepção que substitui a dicotomia entre antigos e modernos por alvitre 

de revitalização do fenômeno ou deslocamento de sentido, em razão de um contexto 

social e político. Entende-se por deslocamento de sentido as alterações significativas ao 

 
32 Sobre isto Cf. o capítulo Cícero: to save the res publica (HAMMER, 2014). 
33Conferir Paper 10, O federalista da lavra de Madison. HAMILTON, MADISON, JAY, 1973. 
34 Demóstenes (384 a. C. -322 a.C.), orador  e político grego da cidade de Atenas,  foi quem teria relacionado 

lei e democracia numa defesa da legalidade. Sobre este ponto conferir seus discursos Contra Mídias (348 

a.C.) e na Oração da coroa (330 a.C.). Em Polibio a relação entre liberdade e igualdade para a democracia 

e em Demóstenes a conexão entre lei e democracia. 
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longo do tempo que oportunizaram definições diferentes daquela que aparece como 

original, reorganizando e reordenando significados, sempre atravessados pelo social, pela 

linguagem, pela história e ideologias, mostrando que não há ideias que não se submetam 

a um processo de transformação no tempo. Esse devir nos discursos dos filósofos 

evidenciam as marcas de cada época. 

Segundo Goyard-Fabre (2003, p. 40), esse olhar que advoga uma ruptura deve ser 

visto com cautela porque uma possível dicotomia não seria tão evidente, por uma razão 

fundamental: os modernos receberam uma imensa influência dos clássicos e nessa 

herança  os princípios fundadores, ou seja, as ideias fundantes da democracia persistiram 

em razão de seu caráter trans-histórico. A filosofia política moderna operou um retorno 

aos clássicos. No cenário grego havia a necessidade de se combater a tirania, no moderno 

o absolutismo. Nesta pesquisa, vincula-se ao segundo sentido por ser mais cauteloso 

diante de fenômeno complexo como a democracia. 

Outra circunstância interessante é que parte considerável da reflexão sobre a 

construção da democracia pelos modernos, envolve o cenário em que o projeto burguês 

teria provocado uma mudança de perspectiva e uma reorganização reordenadora do 

legado antigo, influenciando o papel da religião, a arte, a economia, a política e a filosofia. 

Quais os elementos caracterizadores desse projeto? Primeiramente, o caráter de 

autonomia que envolve a valorização do indivíduo comum e não mais dos universais 

concretos (Deus, os santos, os reis e heróis) e a imagem do homem comum passa a 

integrar a arte renascentista.  

Gerd Bornheim (1997) apresenta uma interessante reflexão sobre o projeto burguês 

no artigo O sujeito e a norma, apontando suas características principais, a saber: caráter 

de autonomia que envolve o indivíduo moderno desde a arte do retrato até o cogito; o 

processo de valorização do trabalho numa subversão de valores que identifica no labor 

humano um meio de desenvolvimento da personalidade; a introdução da propriedade 

privada para proteção de sua casa; a edificação do capitalismo em que o dinheiro é erigido 

ao status de fim em si mesmo; o novo sentido de conhecimento humano inaugurado por 

Descartes e os empiristas ingleses e, por fim, uma ideia especial de liberdade impensável 

no mundo antigo que poderia ser traduzida na frase: “minha liberdade começa onde 

termina a sua”. Nada disso se encaixava na atmosfera do mundo antigo e medieval 

(BORNHEIN, 1997, p. 247-260). 
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Em momento subsequente,  advém o processo de valorização do trabalho numa 

subversão de valores tradicionais passa a identificar no labor humano um meio de 

desenvolvimento da personalidade, não mais uma atividade para escravos e servos. Outro 

aspecto convencionado pela burguesia emergente e consagrado no pensamento de John 

Locke foi a introdução da propriedade privada e sua proteção, porque a propriedade 

privada decorre do labor – não se constrói muros para proteger o feudo, mas cercas para 

proteger a “minha casa”.  

Curiosamente, segundo preleciona Manoel Rodrigues Ferreira (2005, p. 41-2), a 

classe burguesa apareceu em Portugal e Brasil por volta do séc. XVIII. Era a chamada  de 

“estado do meio” e não pertencia nem à nobreza local das vilas e cidade, que formavam 

as Repúblicas no Brasil, nem à classe dos oficiais mecânicos, a massa do povo. Esse grupo 

que era considerado intermediário entre as duas classes, também, era designado de 

“oficiais neutrais”, ou seja, eram os tabeliães, escrivães, banqueiros, arquitetos, mestres 

de ler, professores de Filosofia e Retórica, dentre outros.  Eles não tinham o direito de 

participar da administração das Repúblicas, viviam sob a lei da nobreza local 

(descendentes das primeiras família portuguesa que acompanharam Martin Afonso de 

Souza na fundação de São Vicente e Piratininga em 1532), mas não tinham seus direitos 

políticos, não podiam ocupar cargos nas Câmaras das vilas, nem no Senado nas Cidades-

sede do Brasil. Foi exatamente essa exclusão da vida política que provocou a Guerra dos 

Mascates. 

No interior de toda a edificação dessa nova visão de mundo, o fenômeno do 

capitalismo, o dinheiro é erigido ao status de fim em si mesmo e não apenas como um 

meio para as trocas. Nessa conjuntura social, o novo sentido de conhecimento inaugurado 

por Descartes e os empiristas ingleses, fortalece ainda mais a forma de compreender o 

homem, a linguagem, a busca pela verdade; e, por fim, a construção da liberdade 

impensável no mundo antigo, o alvedrio ou livre-arbítrio dos modernos (BORNHEIM, 

1997). 

O que os antigos não tinham era a noção de individualidade e direitos individuais, 

construída pelos modernos. Tais designações políticas, por conseguinte, resistiram aos 

sobressaltos políticos do caminhar histórico da pluralidade das teorizações políticas e ao 

desenvolvimento das doutrinas jurídicas modernas. Como preleciona Gerd Bornheim 

(1997, p. 253), “E é exatamente este problema que não existia na Antiguidade ou na Idade 

Média; então, o indivíduo, além de não sobressair como realidade autônoma, estava religado a 

partir da presença do divino, a religião era o grande fator de unificação desindividualizante”. 
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Sobre o individualismo há uma questão interessante, pois que o seu processo de 

fortalecimento não se limitou à esfera da filosofia; ao contrário, surgiu em todas as esferas 

da vida. No âmbito da filosofia, remete-nos ao nominalismo em suas nuances filosóficas, 

sobretudo no pensamento de Guilherme de Ockham (1285-1347), que passa a inverter a 

lógica que interliga a essência e aparência. Destarte, começa-se a pensar que a existência 

precede a essência e não é mais o universal concreto, uma vez que o indivíduo singular 

encontra seu lugar. E tal aceitação aflora na política, no mundo das convenções humanas, 

quando revolucionários decepam o monarca inglês. O que pode representar a decapitação 

de um monarca? O esvaziamento de uma tradição que se perpetuava há séculos 

(BORNHEIM, 1997).  

O filme Morte ao rei (2003), produção inglesa com direção de Mike Baker e roteiro 

de Janny Mayhew apresenta o drama de Charles I e sua decapitação, em praça pública, 

em 1649. Numa percepção interessante o roteirista destaca a plateia de camponeses 

pobres numa cena terrificante de decapitação. Cena que representa a destruição desse 

universal concreto que cede espaço ao indivíduo concreto. E alguns exclamam: “Ele era 

Deus na Terra!” “Oh! O sangue é vermelho”. 

Na ciência, igualmente. A natureza passa a ser transformada em fórmulas despidas 

de divindade. A temática religiosa desaparece na arte e, no lugar, a mulher de um 

mercador.35 E quem é nesse contexto a mulher de um mercador? Uma pessoa comum. 

Obra de Leonardo Da Vinci, Mona Lisa ou A Gioconda (1503-1506), Senhora Lisa esposa 

de Francesco del Giocondo, rico comerciante de sedas em Florença que alguns estudiosos 

especulam ter sido vizinha de Leonardo Da Vinci. Esvaziou-se a tradição e no seu lugar 

o indivíduo.  

Ademais o criticismo kantiano não fez mais do que consagrar esse processo com a 

sua revolução copernicana na Crítica da Razão Pura (1781) e com sua teoria ética 

formal36 na Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785) e Crítica da Razão 

Prática (1788). O Prefácio à segunda edição da sua primeira Crítica, em 1787, traz a 

celebérrima passagem:  

Até hoje admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular 

pelos objetos; porém, todas as tentativas para descobrir a priori, 

 
35 Cf. KEMP, 2006. 
36 Age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza 

(1995, BA52, p. 59). Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de 

qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio (1995, BA66, 69). 

Age segundo máximas que possam simultaneamente ter-se a si mesmas por objeto como leis universais da 

natureza (1995, BA 82, p. 81). 
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mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, 

malogravam-se com este pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, 

experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, 

admitindo-se que os objetos se deveriam regular pelo nosso 

conhecimento, o que assim, já concorda melhor com o que 

desejamos, a saber, a possibilidade de um conhecimento a priori 

desses objetos, que estabeleça algo sobre eles antes de nos serem 

dados (1994b, B XVI). 

 

Kant estava em sintonia com os novos tempos quando ressaltou a liberdade dos 

modernos num opúsculo de 1973 denominado de Sobre a expressão corrente: isto pode 

ser correto na teoria, mas nada vale na prática consentânea ao art. 1° da Declaração dos 

Direitos da Virgínia de 1776, os art. I a IV da Declaração dos Direitos do Homem e 

Cidadão de 1789 e os art. I a IV da Declaração de 1793,  

A liberdade como homem, cujo princípio para a constituição de 

uma comunidade eu exprimo na fórmula: ninguém me pode 

constranger a ser feliz à sua maneira ( como ele concebe o bem-

estar dos outros homens), mas a cada um é permitido buscar a sua 

felicidade pela via que lhe parecer boa, contanto que não cause 

danos à liberdade de os outros (isto é, ao direito de outrem) 

aspirarem a um fim semelhante, e que pode coexistir com a 

liberdade de cada um, segundo uma lei universal possível 

(KANT, 1990, A234-5, p. 75). 

 

O que ocorreu paulatinamente foi um deslocamento de sentido em alguns termos e a 

emergência de fundamentos e ações para obstar dois senhores contrários ao projeto 

burguês: a tutela religiosa e o absolutismo.37 Sem descurar, é claro, que democracia ainda 

trazia o fantasma da sombra - da maioria-  desembocar na demagogia e era preterida em 

relação à república. Nessa nova lógica, a arte, sobretudo o teatro foi importante no seu 

papel pedagógico na fundação da cultura moderna. Shakespeare, dramaturgo, vivenciou 

um imaginário povoado de universais concretos, mas trabalhou tais personagens como 

forças humanas e políticas, ridicularizando figuras religiosas (Frei Lourenço em Romeu 

e Julieta), encarnando um novo tipo de ser humano, Hamlet, os adolescentes Romeu e 

Julieta, a inédita figura do negro Otelo, dentre outros exemplos de uma atmosfera 

moderna. 38  

Ao lado do movimento dos monarcômacos, o pensamento de Jean Bodin (1530-

1596), por exemplo, configurou forte oposição ressaltando o vício imanente de uma 

 
37 Por conseguinte, obras como A cidade do sol, A nova Atlântida e teoria de Consociatio symbiotica de 

Althusius iniciaram certa defesa da ideia de povo em face do monarca. 
38 Cf. Bornheim, 1997. 
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soberania popular, em favor da monarquia. Mesmo no séc. XVII com a doutrina jurídico 

política de Grotius a Wolf não se evidenciou a força suficiente para aclarar a ideia de 

povo soberano e democracia. Então, como fundamentar a soberania no povo? Como 

ocorre essa mudança de status em uma categoria que sempre esteve numa espécie de 

segunda classe, situação inferior, se não pelo projeto burguês (GOYARD-FABRE, 2003). 

A França vivia, nessa ocasião, seus momentos de absolutismo, enquanto a Inglaterra, 

ao contrário, já experimentava momentos tensos. Pensar num governo do povo pelo povo 

exigia ajuizar, sobretudo, o reconhecimento de que o povo seria soberano. Cabe enfatizar 

que foi em solo inglês que os debates aconteceram com mais ênfase política, visto que as 

revoluções inglesas foram importantes no fortalecimento da soberania. Nesta etapa, a 

despeito de Bodin, defensor intelectual do absolutismo, já se pensava em povo de forma 

distinta da ideia de multidão. 

Simone Goyard-Fabre (2003, p. 120-121) sinaliza como pensadores interessantes e 

documentos contrários a uma filosofia política tradicional, os escritos de Althusius e 

Suarez que indicaram a soberania popular superior ao rei. Apesar da falta de prestígio em 

razão de ser calvinista e ser considerado como um monarcômacos, “Althusius propôs uma 

primeira formulação, (...) que logo se tornaria a ponta de lança dos regimes 

democráticos.” Suarez em condição melhor por ser católico, ainda nos moldes 

escolásticos, observou que numa República o poder é de toda a República, o consensus 

populi é significativo, mas a monarquia ainda é o melhor regime. “O reconhecimento da 

soberania (...) não basta ainda para garantir a fundação da democracia, mas aparece como 

um argumento poderoso que não mais será possível descartar”. 

Assim como o conceito antigo de democracia nasceu de sua experiência histórica, o 

moderno encontra sentido na fase de transição do feudalismo para o capitalismo, com o 

surgimento de uma ordem social que não poderia ser mais considerada como natural e 

sim artificial. O Estado começou a ser pensado como resultado da razão humana, fruto da 

liberdade. Essa tese foi construída como um caminho de resistência à ordem hierárquica 

e seus privilégios. 

Os jusnaturalistas tiveram papel importante de construção de uma explicação 

racional para o surgimento do Estado a partir da liberdade39. Alguns autores destacam 

que a construção da ideia de liberdade e igualdade foi uma transposição dos estudos da 

Física sobre os corpos em movimento. Um corpo em movimento permanecerá assim até 

 
39 Sobre esta conexão cf. NEVES; DOMBROWSKI; SILVA, 2016.  
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que alguma força faça resistência. Por outro lado, um corpo em repouso permanecerá 

nesse estado até que outro o provoque. O ser humano na natureza é livre como esse corpo 

em movimento ou não e ser livre é estar em situação de ausência de coerção. A coerção 

seria uma força externa à sua consciência capaz de obrigá-lo a fazer algo. Nesta condição 

natural estamos em absoluta igualdade e liberdade.  

Neste aspecto, Bobbio (2000, p. 11), ressalta que o pressuposto filosófico dessa tese  

jusnaturalista é a doutrina dos direitos naturais que ele define como aquela em que   

todos os homens, indiscriminadamente, têm por natureza e, 

portanto, independentemente de sua própria vontade, e menos 

ainda da vontade de alguns poucos ou de apenas um, certos 

direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à 

segurança, à felicidade – direitos esses que o Estado, ou mais 

concretamente aqueles que num determinado momento histórico 

detêm o poder legítimo de exercer a força para obter a obediência 

a seus comandos devem respeitar, e portanto não invadir, e ao 

mesmo tempo proteger contra toda possível invasão por parte dos 

outros (BOBBIO, 2000, p. 11). 

 

As categorias liberdade e igualdade passam a ter um lugar especial com os modernos 

inicialmente atrelados à ideia de república e depois à de democracia, não obstante já 

revisitada e adaptada. Destarte, a concepção republicana de bem comum resgatada da 

experiência antiga se conecta ao sentido jusnaturalista de liberdade, compatibilizando-se 

o interesse de todos com os interesses individuais. Esse Estado que deve governar, 

consoante Bobbio, opera em nível do bem comum, como governante, para viabilizar que 

os cidadãos possam buscar a realização dos interesses pessoais. Logo, cria-se uma 

dicotomia entre o papel dos governantes, que não podem promover interesses privados e 

os cidadãos que estão aptos a fazê-lo. 

Nas colônias americanas, a república foi mais intensa e apartada da democracia, 

ocorrendo nesta região experiência mais inclusiva vivenciada pelos colonos. A pequena 

burguesia rural unida à urbana formou um obstáculo aos ingleses. No entanto, não incidiu 

como na Europa, onde laços entre grupos se desfizeram oportunamente, quando cada qual 

alcançava seus interesses. E o perigo de uma cidadania muito expandida ficou contida no 

sistema federativo, que manteve uma distância defensiva entre o cidadão e o poder 

central, fortalecendo o sistema representativo em detrimento da participação direta 

(HAMILTON, MADISON, JAY, 1973). 

A república para os federalistas deveria buscar o bem comum, que os antigos 

relacionavam à virtude cívica e a dedicação à comunidade assumindo a denominação de 
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interesse público, realizado por um grupo de cidadãos escolhidos por seu patriotismo. 

Desta feita, seriam capazes de fortalecer o espírito público, de maneira que tal virtude 

cívica dos antigos não precisaria mais existir em todos os cidadãos, mas naqueles 

escolhidos para governar. Neste caso, nem os próprios cidadãos são tão importantes nesse 

contexto; e, sim, os escolhidos. A cidadania enfrenta um paradoxo, pois que inicia o seu 

encolhimento para a esfera da retórica, ao passo que o sistema representativo dos 

americanos se aproximou muito mais da república que da democracia no séc. XVIII 

(HAMILTON, MADISON, JAY, 1973). 

James Madison (1751-1836)40, no paper 10, da obra O Federalista (1973), em que 

trata do tema “Utilidade da União como preservativo contra as facções e insurreições”, 

observa que os governos populares trazem um perigoso vício: “a violência das facções”. 

Neste paper, constatam-se as diferenças entre república e democracia assinaladas por este 

federalista. O fato que nos faz perceber que a conceituação de democracia, mesmo no séc. 

XVIII, ainda restava encoberta de temores. Diz-nos Madison (1973, p. 103-4), 

Uma república, quero dizer, um governo representativo, oferece 

um ponto de vista diferente e promete o remédio que se deseja. 

(...) A república aparta-se da democracia em dois pontos 

essenciais; não só a primeira é mais vasta e muito maior o número 

de cidadãos, mas os poderes são nela delegados a um pequeno 

número de indivíduos que o povo escolhe. O efeito desta segunda 

diferença é de depurar e de aumentar o espírito público, fazendo-

o passar para um corpo escolhido de cidadãos (...). Num tal 

governo é mais provável que a vontade pública, expressa pelos 

representantes do povo, esteja em harmonia com o interesse 

público do que no caso de ser ela expressa pelo povo mesmo, 

reunido para este fim. 

 

No sistema defendido pelos federalistas estadunidenses, a valorização do interesse 

público fundado no bem comum e a concepção de um corpo político eleito pelos cidadãos, 

capazes de personificar o patriotismo, o amor à justiça e fortalecer o espírito público, só 

seria possível no sistema representativo, próprio de uma república, não de uma 

democracia que poder-se-ia conduzir por paixões e interesses particulares. Para Madison 

(1973, p. 103), “as democracias (...) têm oferecido o espetáculo da dissensão e da 

desordem” e mais adiante assevera que “uma república (...) um governo representativo, 

oferece um ponto de vista diferente e promete o remédio que se deseja”.  

 
40 James Madison foi o quarto presidente dos Estados Unidos nos anos de 1809-1817. A obra O Federalista 

é constituída por uma coletânea de artigos que foram publicados originalmente no Independent journal. O 

valor dos artigos está na forma como os autores ressignificaram os conceitos de constituição, república e 

federação. 
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Em França, se vivenciou uma instabilidade política mais radical, já que, em certo 

sentido, o governo jacobino, revolucionário, se aproximou de ideias de uma democracia. 

De qualquer sorte, a república francesa fragilizada internamente, com a economia 

desestruturada, enfrentou a contrarrevolução da nobreza francesa, apoiada pelas 

monarquias europeias. Com a derrubada dos jacobinos, caíram igualmente os valores 

igualitários e democráticos da república. E a nova ordem reestabeleceu os privilégios num 

regime censitário e excludente (HOBSBAWM, 1977; 2008; NEVES; DOMBROWSKI; 

SILVA, 2016). 

Na segunda metade do Séc. XIX, a França vivenciou o conflito entre a burguesia 

e o proletariado que reivindicava os valores de uma república social; e passava, por 

conseguinte, a ocupar o espaço inimigo que antes era preenchido pela nobreza.41 Os 

valores democráticos se aproximavam do proletariado no interior de uma ideologia, que 

era portadora da esperança de concepções sociais mais efetivas, em face de uma classe 

proprietária na busca pela concretização de uma república social (HOBSBAWM, 1977; 

NEVES; DOMBROWSKI; SILVA, 2016). 

A lição que as revoluções legaram foram a de que a estabilidade política e a 

manutenção de regimes implicam arranjos, de modo que muitos desses arranjos – a 

ampliação do direito ao voto e a legalização dos sindicatos e dos partidos operários –, 

partiram de líderes conservadores que compreenderam essa lógica de permitir a 

ampliação de alguns direitos políticos para assegurar de outro lado a estabilidade 

(HOBSBAWM, 1977; NEVES; DOMBROWSKI; SILVA, 2016).42 

Nos últimos vinte e cinco anos do séc. XIX, o capitalismo se fortaleceu e 

viabilizou um novo sentido para a democracia, estreitando seus laços com o liberalismo. 

Por este ângulo, a democracia limitou-se à esfera política apartada da esfera econômica. 

Nesse apartamento, os valores democráticos não interferem na reprodução do sistema 

econômico, mantendo-se limitados à esfera da política. Neste ínterim, surge uma 

democracia formal e representativa, que se compatibiliza com o liberalismo. Nessa 

construção histórica, por conseguinte, evidencia-se uma reformulação, um deslocamento 

do conceito de democracia. A questão é que, no período moderno, o liberalismo tornou-

 
41 Cf. a obra 18 Brumário de Luís Bonaparte, capítulo I, em que Karl Marx faz uma análise sobre a fase 

significativa da França em que se desenvolveram ideias que influenciaram os movimentos políticos em 

todo o mundo. 
42Sobre este ponto conferir Hobsbawm (1982, p.122): Bismarck e outros conservadores sabiam que fossem 

o que fossem, as massas não eram certamente liberais no sentido em que os homens de negócios urbanos o 

eram. Consequentemente, eles sentiram que às vezes podiam segurar os liberais mediante a ameaça de 

aumentar as franquias. 
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se dominante e provocou releituras, mediante uma nova perspectiva no horizonte do 

projeto burguês (NEVES; DOMBROWSKI; SILVA, 2016; VILANI, 1999). 

Em suma, cada um dos pontos desta parte sobre os modernos, a priori, merece 

aprofundamentos com uma bibliografia considerável. Todavia, interessa-nos observar as 

linhas gerais de um quadro para entendimento da problemática sobre o Direito à 

democracia. A modernidade trouxe um novo indivíduo na base do projeto burguês que 

estabeleceu vínculos entre autonomia, valorização crescente do trabalho como labor que 

desenvolve a personalidade, propriedade privada, capitalismo, conhecimento humano e 

liberdade, ideias que conduziram à complexa concepção do contrato social, que tentava 

compatibilizar o individualismo moderno com a dimensão comunitária. Sobre tal 

paradoxo comentou Gerd Bornheim (1997, p. 252, grifos do autor), “Penso aqui na 

intrincada questão do contrato social. (...) se cada indivíduo vem resguardado em sua própria 

autonomia, em que bases se pode estabelecer a vida social?”  

 

2.3 O problema filosófico do direito à democracia 

 

A problematização filosófica é aquela que remonta às condições de inteligibilidade 

do tema para explicar sua origem, razão interna, sua destinação. A problematização 

filosófica é aquela que remete o tema em situação, ou seja, num contexto, um registro ou 

campo de aplicação (FOLSCHEID; WUNENBURGER, 2006). Neste caminho, a 

metodologia filosófica43 se confunde com o próprio ato de filosofar, que se coloca na 

presença de teorias, de um caminhar histórico das ideias, na frequência dos textos para 

formulação de um problema filosófico. 

Considerando-se que envolve a problematização do tema, o problema filosófico foi 

proposto como uma indagação sobre as condições de possibilidades e sobre a 

fundamentação do direito à democracia. Por isso, a sua formulação poderá ser da seguinte 

maneira: em que medida o direito humano nº 21, da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos,  direito à democracia, contribui para as condições de possibilidade de 

construção de uma base pública razoável de justificação e fortalecimento dos direitos 

humanos, para uma ressignificação da própria  democracia, no horizonte desafiador do 

pluralismo? 

 
43A filosofia é filha da admiração ou espanto, como prelecionam os filósofos. Ela não existe sem uma 

interrogação, momento em que o pensamento retorna a si mesmo para apropriar-se do tema e transformá-

lo em seu objeto. 
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O questionamento oportuniza uma reflexão sobre os elementos subjacentes ao direito 

em questão, de modo que poderá nos permitir compreender e ressignificar a própria 

democracia num novo tempo do mundo, tempo da tecnologia e da informação, que é o 

pano de fundo das sociedades contemporâneas. Há consenso de que não é possível falar 

de um modelo único de democracia, nem um arquétipo pleno, conforme afiançava 

Aristóteles. Não há uma verdade a ser alcançada, porque a verdade é um conceito infinito, 

mas interpretações sobre democracia. Ao investigarmos o fenômeno da democracia nos 

gregos e sua construção com os modernos, evidenciamos isso. 

No mundo da vida, encontram-se variações do fenômeno em conformidade aos seus 

contextos históricos, que podem ser identificados a partir da análise de algumas 

características comuns, nas sociedades contemporâneas, consoante destacam autores, tais 

como: eleições de governantes livres e limpas, sufrágio universal, o direito a concorrer 

aos mandatos eletivos, liberdade de expressão, pluralismo de fontes de informação e 

liberdade de associação (DAHL, 2016).  

Entende-se por mundo da vida o sentido dado por Edmund Husserl (2012), como 

mundo vivido, mundo efetivo, lugar da nossa experiência concreta em oposição ao mundo 

científico. O lugar da vida partilhada com outros sujeitos em que todos atuam como 

membros de um mundo comum, compartilhado. Um contexto que nos liga à 

intersubjetividade. 

Acrescentar-se-á entre outras características em consonância com o Direito à 

democracia, em que se ressalta que, segundo preleciona Guilhermo O’Donnel (1996, p. 

7-8),  

os governantes eleitos não devem ter seus mandatos 

interrompidos antes do prazo institucionalmente estabelecido, 

que as autoridades eleitas  não se submetam a restrições ou vetos 

impostos por autoridades não-eleitas, a existência de um 

“território indisputado que defina  os eleitores”, cujo processo 

eleitoral legítimo e as liberdades implicadas tenham vigência por 

um futuro indeterminado. 

 

O Direito à democracia, como direito de quarta dimensão, provoca um olhar para o 

Estado e suas prioridades, bem como se propõe a lobrigar o paradoxo de políticas, que 

trazem prejuízos com o esvaziamento de direitos fundamentais e sociais, com as escusas 

mais diversas, resultando no enfraquecimento de processos evidenciados como 

democráticos, que fragilizam as bases para essa vivência política.  
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Segundo Robert A. Dahl (2016, p. 11), no início do século XX, a monarquia e a 

oligarquia, “inimigos pré-modernos da democracia”, perderam sua legitimidade, de 

maneira que os regimes antidemocráticos como o fascismo, nazismo e o comunismo 

foram paulatinamente esvaziados. Este foi o cenário apontado pelo autor que viabilizou 

o enfraquecimento das ideias não democráticas, mas o que não significa dizer que a 

democracia teria conquistado a partir desse momento o apoio em diferentes culturas de 

maneira uniforme e sempre crescente. 

O que se observa são os distintos graus de percepção de valores democráticos; e, 

mesmo em países com uma suposta democracia estabilizada, há variações nas relações 

entre governantes e governados. Há sempre um contexto com inúmeras variações que 

interferem na construção do ideal democrático. Existe, por um lado, o ideal democrático; 

e, por outro, o uso que se faz dos valores democráticos, envolvendo o caráter de 

governantes e os enredos políticos, que se consubstanciam no mundo da vida (DAHL, 

2016). Destarte, uma investigação sobre o Direito à democracia precisa considerar que a 

noção de democracia é ambígua, coexistindo muitas diferenças a partir de nossas crenças, 

preconceitos, paradigmas e falsos consensos, que podem interferir na forma como 

pensamos esse regime político.  

Dahl (2016) nos propõe três grupos, numa classificação, que pode ser útil para a 

análise. Logo, obtém-se os países “com governos democráticos”, aqueles com “novos 

governos democráticos” e outros com “governos democráticos longos e relativamente 

bem estabelecidos”. Essa classificação sugere que cada um desses três grupos, em si, 

enfrenta diferentes dificuldades e necessidades. Nos dizeres de Dahl (2016, p. 12):  

para os países recentemente democratizados, a dificuldade é saber 

se e como as novas instituições e as práticas democráticas podem 

ser reforçadas ou, como diriam alguns cientistas políticos, 

consolidadas. (...) Para as democracias mais antigas, o problema 

é aperfeiçoar e aprofundar sua democracia.  

 

Evidentemente, os três grupos enfrentam situações que são verdadeiros testes para a 

democracia, tais como: a questão da temporalidade, os conflitos políticos e a crise 

econômica (DAHL, 2016). Temporalidade porque não nos apropriamos da democracia 

como se compra um produto, nem há democracia porque está expresso numa 

Constituição, mas precisa das experiências da vida individual e coletiva de muitas 

gerações e da reflexão sobre essas experiências. Fala-se em conflitos políticos porque, em 

muitos casos, os arranjos passam ao largo do interesse comum prevalecendo uma visão 
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de mundo que toma o público como privado, numa retórica de ideias vazias ou falaciosas 

(DAHL, 2016). 

Identifica-se com alguma frequência que em países recentemente democratizados e 

até mesmo nas democracias mais antigas, surgem segmentos da sociedade, que ainda 

preferem regimes não democráticos, porque acreditam que teriam mais eficácia para 

certas dificuldades sociais, econômicas e políticas, quiçá até motivados pelo 

fundamentalismo nacionalista ou religioso (DAHL, 2016).  Com o advento das redes 

sociais, evidenciam-se percepções com mais intensidade que nos anos anteriores.  O que 

configura uma leitura do mundo temerária à democracia ou aos valores que a fortalecem; 

e, consequentemente, aos valores fundamentais. 

De fato, o ressurgimento de um movimento de polarizações políticas no Brasil, nos 

últimos anos tem se tornado um desafio ético-político na perspectiva da história dos 

direitos humanos, porque se percebe pelos discursos de intolerância à diversidade, a 

valorização de ideias tradicionais e conservadoras, que continuam mantendo os traços 

originais do contexto de sua emergência (SILVA, 2014).  

A escritora Svetlana Aleksiévitch44, laureada com Prêmio Nobel da Literatura em 

2015, salienta que em sua experiência cultural pessoas ainda se dizem saudosas do tempo 

da União Soviética. Em entrevista recente (2018) mencionou:  

Tenho ouvido com frequência que as pessoas têm saudades do 

socialismo. Nessa época as pessoas não tinham que trabalhar em 

três lugares. Todos viviam do mesmo jeito. A vida consistia nisso 

mesmo: em viver, reunir-se ao redor de uma fogueira, tocar 

violão, conversar, ler livros. Hoje em dia é muito difícil fazer isso. 

 

O que isso significa? Significa que nem todos apoiam ideias democráticas; e, por 

mais estranho que possa parecer, há países que nunca foram democráticos e aqueles que 

vivenciam uma democracia autoritária. Portanto, há uma retórica cujos conceitos podem 

estar reproduzindo ideias vazias ou silogismos falsos (DAHL, 2016). 

A Corporación Latinobarómetro, ONG com sede em Santiago do Chile, em seus 

informes de 2017 e 201845 apresentaram uma situação de declive da democracia em países 

da América Latina, com o que eles designaram como baixa sistemática de apoio e de 

 
44 Svetlana Aleksiévitch nasceu em Stanislav, que pertencia à União Soviética em 1948. Filha de uma 

ucraniana e um bielorrusso respirou a atmosfera do pós-guerra.  Foi acusada de pacifista e anticomunista. 

A entrevista na íntegra poderá ser lida em: https://goo.gl/HpSdTv 
45 O relatório Latinobraómetro tem o apoio do BID, Banco Interamericano do desenvolvimento; Intal – 

Instituto de integração da América latina; CAF – Banco de Desenvolvimento da América latina; Governo 

da Noruega e do México. Disponível em: http://www.latinobarometro.org 
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satisfação da democracia e a crescente percepção de que se governa para poucos. 

Possivelmente, significa dizer que a cada ano os latinos americanos, de um modo geral, 

aprovam menos a democracia. Há uma possível deterioração das democracias na região 

e uma desconsolidação possível diante dos indicadores, que demarcam índices de análise 

política. Por outro lado, percebeu-se avanços apenas em indicadores econômicos o que 

poderá embasar a percepção de uma dissociação entre a dimensão econômica e a política, 

conforme observou-se no estudo da construção moderna da democracia, o que não se 

percebe em 2018 (LB, 2017; 2018). 

Segundo o relatório de 201746, adveio um declive mais significativo da democracia 

em relação aos anos anteriores, uma espécie de relaxamento de padrões éticos, aumento 

de corrupção, violência e crimes. Ademais identificaram avanços de governos de direta 

com possível distanciamento de ideologias, indiferença quanto ao tipo de regime num 

percentual de 25%, em 2017, demonstrando que, em cada 04 latinos, 01 é indiferente ao 

regime político em que vive. O cenário denota o desencantamento crescente com a 

política de vez que, em 2016, o percentual foi de 23%. O Equador foi o único país que 

não teve perda de apoio à democracia com 69% (LB, 2017, p. 11-12). Em 2018,47 o 

Relatório LB com assombro expressa: “En los 23 años que Latinobarómetro ha medido 

la región nunca había habido esta percepción de retroceso tan grande” (2018, p. 4).48 

Quanto ao apoio à democracia, segundo relatório, o Brasil apresenta um caminho de 

queda com 54% em 2010 e 2015; 32% em 2016; 43% em 2017 e 34% em 2018, ao lado 

de Honduras. Com relação à indagação ‘para quem se governa’ em 2017, 75% dos 

brasileiros entrevistados concordaram que ‘se governa para poucos’. Em 2018,  90%. E 

quando o assunto é confiança nas instituições, em 2017,  69%  e 2018, 73% afirmam 

confiar na igreja; em 2017, 50% e em 2018, 58%,  nas Forças Armadas;  em 2017 e 2018, 

34% nas Polícias; em 2017,  25% e em 2018,  26% em instituições eleitorais;  em 2017, 

 
46 Pesquisa de opinião foi realizada em 18 países da América Latina, dentre eles o Brasil, entre 22 de junho 

e 28 de agosto de 2017 ( LB, 2017, p. 4) 
47 Pesquisa de opinião foi realizada em 18 países da América Latina, dentre eles o Brasil, entre 15 de junho 

e 2 de agosto de 2018 ( LB, 2018, p. 4). 
48 “Imagen de progreso em el pais. Hace ocho años, desde el inicio de la década que los ciudadanos de 

América Latina se quejan que hay retroceso. En total en 2018 se registran menos ocho puntos porcentuales 

de “progreso neto”(diferencia entre progreso menos retroceso). En los 23 años que Latinobarómetro ha 

medido la región nunca había habido esta percepción de retroceso tan grande” (LB, 2018, p. 4) - Tradução 

livre: Imagem de progresso no país. Há oito anos, desde o início da década, os cidadãos latino-americanos 

reclamam que existe retrocesso. Em geral, em 2018, menos oito pontos percentuais do “progresso líquido” 

são registrados (diferença entre progresso menos retrocesso). Nos 23 anos em que o Latinobarómetro mediu 

a região nunca houve tão grande percepção de retrocesso (LB, 2018, p. 4) 
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27% e 2018,  33% no Poder Judiciário;  em 2017, 8% e no ano seguinte 7%, no governo; 

em 2017, 11%  e no ano seguinte, 12% no Congresso. Por fim,  em 2017,  7% e no ano 

seguinte, 6% nos partidos políticos (LB, 2017, p. 13; 2018, p. 16 ). 

O resultado desta pesquisa é muito significativo, porque aponta para um colapso da 

democracia e uma depreciação de suas instituições, paradoxalmente, convivendo com um 

ideal de democracia presente na retórica política. Neste ponto, o Relatório menciona sobre 

o cenário latino americano:   

Es una democracia diabética que no alarma, con un lento y 

paulatino declive de múltiples indicadores, distintos según el país, 

y el momento, que permite de alguna manera ignorarlos como 

fenómeno social. Sin embargo, vistos en conjunto, esos 

indicadores revelan el deterioro sistemático y creciente de las 

democracias de la región. No se observan indicadores de 

consolidación, sino, acaso, indicadores de des-consolidación (LB, 

2017, p. 1).49 

 

Que la democracia está en serios problemas es un hecho desde 

hace años, (...). No sólo Latinobarómetro, sino muchos otros 

estudios dieron alerta temprana sobre lo que está sucediendo. Hoy 

sólo nuevamente estamos constatando los síntomas de una 

enfermedad, la diabetes democrática, cuya crónica no sólo fue 

anunciada sino que lamentablemente continúa su escritura (LB, 

2018, p. 14).50 

 

 

No relatório de 2018, o Brasil foi apontado como o país com a mais baixa aprovação 

de governo de toda a América Latina, apenas 6%. A percepção que se governa para o bem 

do povo era de 45% em 2010, 3% em 2016 e 7% em 2018. O nível de educação é 

determinante, segundo o relatório para a condição de “democrata”, maior nível de 

educação, maior apoio. Há um aumento daqueles que se declaram “indiferentes”, 16% 

em 2010 e 28% em 2018. Um conjunto de cidadãos que se afastam de valores coletivos 

para se refugiarem num individualismo que rompem os laços integrativos (LB, 2018, p. 

15; 21; 14). 

 
49É uma democracia diabética que nos assusta, com um lento e paulatino declive de múltiplos indicadores, 

distingue-se segundo o país, e o momento que permite de alguma maneira ignorá-los como fenômeno 

social. Sem dúvida, em conjunto, os critérios de indicadores revelam a deterioração sistêmica e crescente 

das democracias da região. Não se observam elementos de consolidação, se não, indicadores de 

desconsolidação (Tradução livre). 
50 Que a democracia esteja com sérios problemas há anos, (...). Não apenas o Latinobarómetro, mas muitos 

outros estudos deram aviso prévio sobre o que está acontecendo. Hoje, estamos apenas mais uma vez 

confirmando os sintomas de uma doença, diabetes democrática, cuja crônica não foi apenas anunciada, mas 

infelizmente continua sendo escrita ( tradução livre). 
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A pesquisa de 2018 investigou, também, o perfil de pessoas “democratas”. Há uma 

predominância em pessoas do sexo masculino e aumenta com o aumento da faixa etária. 

Percebeu-se que entre pessoas mais jovens, há um perfil em regra indiferente e mais 

autoritário. “As novas gerações trazem um perfil mais autoritário”. Interessante que o 

ressurgimento de ideologias de extrema direita na Europa evidencia a preponderância de 

jovens, uma nova geração, o que não é diferente na América Latina. Quanto ao nível de 

educação é fator determinante na condição de “democrata”, o nível de educação implica 

maior ou menos nível de apoio à democracia. A baixa escolaridade foi observada em 

pessoas que apoiam regimes autoritários, o que vem provocando reflexões sobre o 

suposto “sucesso” de líderes personalistas, que como se “por mágica”, pudessem 

solucionar todos os problemas( LB, 2018, p. 21-3).   

O bem estar econômico é outro fator relevante nesta análise, quanto maiores os níveis  

de bem estar econômico dos entrevistados maior adesão às ideias democráticas, maior 

apoio à democracia. Quanto à classe social evidenciou-se um percentual de 50% de 

entrevistados que se autodeclararam classe média como apoiadores da democracia. 

Perdas no segmento da classe média afetam o apoio à democracia. O uso das redes sociais 

também se mostra como fator de socialização democrática efetiva ( LB, 2018, p. 21-3; 27; 

29). O Brasil é um país em que a crítica ao regime democrático tem provocado inúmeras 

consequências como, por exemplo, a possibilidade de um populismo de direita e governos 

autoritários. 

Além da pesquisa de opinião da ONG Latinobarómetro, em setembro de 2017, o 

relatório A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras da Oxfam do 

Brasil apresentou resultados desoladores sobre a desigualdade no Brasil.51 O relatório 

observa níveis extremos de desigualdade e aponta para retrocessos em direitos, situação 

não vista desde a reabertura democrática: 

No Brasil, a situação é pior: apenas seis pessoas possuem riqueza 

equivalente ao patrimônio dos 100 milhões de brasileiros mais 

pobres. E mais: os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda 

que os demais 95%. Por aqui, uma trabalhadora que ganha um 

salário mínimo por mês levará 19 anos para receber o equivalente 
aos rendimentos de um super-rico em um único mês (2017, p. 6). 

 

 
51 Oxfam do Brasil é uma organização sem fins lucrativos, independente, que integra uma confederação 

global com o objetivo de combater a pobreza, desigualdade e injustiças no mundo. É constituída por 20 

organizações em 94 países. Disponível em: http://www.oxfam.org.br 
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Altos índices de desigualdade interferem na capacidade de um Estado ser qualificado 

efetivamente como um Estado Democrático de Direito. Desigualdade com pobreza não 

são situações inevitáveis numa sociedade, mas resultados de escolhas políticas, reforça o 

relatório da Oxfam Brasil. “O Brasil permanece um dos piores países do mundo em 

matéria de desigualdade de renda e abriga mais de 16 milhões de pessoas que vivem 

abaixo da linha da pobreza” (OXFAM, 2017, p. 12).  

É relevante refletir que a desigualdade, considerada em si mesma, não é moralmente 

censurável, embora o seja quando acompanhada da pobreza. Sob o ponto de vista da 

moral, somos diferentes, temos objetivos distintos, trajetórias diversas, não há na natureza 

espaço para o igualitarismo. É a desigualdade associada à pobreza que se liga ao sentido 

de injusto (PINKER, 2018). 

Como não investigar o fenômeno da democracia e o direito à democracia expresso 

no art. 21 da DUDH, considerando-se os compromissos da Constituição de 1988? Falar 

em Direito à democracia é falar do quê? Qual o sentido que se dá a esse direito nas 

sociedades contemporâneas? Como caracterizar as sociedades contemporâneas? Será que 

as teorias políticas construídas ao longo dos séculos XVII ao XIX, por grandes filósofos 

e juristas ainda ecoam no cenário de uma sociedade da tecnologia e da informação? O 

problema filosófico proposto parte deste cenário em que não se percebe uma 

convergência de valores sobre a democracia e suas questões fundamentais, buscando 

evidenciar (e ressignificar) o que se pode considerar como democracia e Direito à 

democracia, bem como refletir a partir de que contexto pode-se sustentar que temos o 

direito a viver em uma democracia, como universal. Um direito previsto na Declaração 

de 1948 e reforçado na Declaração Universal da Democracia52 de 1997. 

A constituição de 1988 é um documento importante, porque evidencia em sua 

redação conquistas em termos de direitos humanos, bem como para a instituição de uma 

democracia direta, nas figuras do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Não obstante, 

há um déficit democrático que se desvela na tensão entre o ideal e o real que, longe de ser 

característica atual, sempre esteve presente desde a proclamação da República, 

evidenciado no discurso de Rui Barbosa 53. Nas lições sobre o republicanismo brasileiro, 

 
52 Declaração Universal sobre Democracia (Declaração adotada pelo Conselho Interparlamentar na sua 

161ª sessão - Cairo, 16 de setembro de 1997). Disponível em: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/CompilationDemocracy/Pages/IPU.aspx. Acesso: 01 out 

2018. 
53 Sobre isto Cf. BARRETTO, Vicente (Org.). O liberalismo e a Constituição de 1988. Textos 

selecionados de Rui Barbosa. Apresentação de Ulysses Guimaraes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. 
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destaca o ilustre professor Vicente de Paulo Barretto a respeito da Constituição de 1988 

(1991, p. 31): 

O estado democrático de direito consagra na lei Magna as 

conquistas do processo de democratização do estado liberal 

clássico ocorridas durante o século XIX e as primeiras décadas 

do século XX. Incorporando-se, nesse período, aos direitos 

fundamentais do homem e do cidadão, proclamados no século 

XVIII, direitos sociais e econômicos, nascidos das novas relações 

entre pessoas e grupos sociais, que ocorreram no seio da 

sociedade industrial. Às liberdades formais do estado liberal 

clássico (...) – foram acrescentadas as liberdades reais do estado 

democrático de direito contemporâneo – entre outras, o direito à 

educação, saúde, habitação, transporte, previdência -, 

consideradas como responsabilidade primordial do poder público. 

 

As constituições estabelecem a estrutura do Estado, sua organização, formas que 

envolvem o exercício do poder e seus limites, os direitos e garantias dos cidadãos, dentre 

outros elementos fundamentais. Mas o que é o Estado? Segundo José Afonso Silva (2018, 

p. 99), o Estado “constitui-se de (...) um poder soberano de um povo situado num território 

com certas finalidades”. E o que é a constituição? Ela (...), é o conjunto de normas que 

organizam estes elementos constitutivos do Estado: povo, território, poder e fins”. Nesse 

horizonte, a ideia republicana de Rui Barbosa que transcende o sentido formal de 

republicanismo e reivindica que o Legislativo e o Executivo decorram de eleições 

populares já prenunciava  de certo modo o direito à democracia: “Toda a pessoa tem o 

direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, 

quer por intermédio de representantes livremente escolhidos” (art. 21, DUDH). 

O direito humano n° 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

ressalta a acuidade das categorias liberdade e igualdade, quando menciona em sua 

redação “Toda pessoa” no sentido de uma regra universal da humanidade, numa 

proposição categórica universal atributiva.54 

Observa-se que, além do valor de “toda pessoa” numa abordagem kantiana como seu 

fundamento, os elementos que caracterizam e estimulam a manutenção de um sistema 

democrático, à proporção que asseguram o direito à participação significativa nas 

 
54 Artigo 21, DUDH: Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu 

país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. Toda a pessoa tem 

direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do seu país. A vontade do povo é o 

fundamento da autoridade dos poderes públicos; e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar 

periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que 

salvaguarde a liberdade de voto. 
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decisões de um país: “tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país”; “direito 

de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do seu país”; “eleições 

honestas”; “eleições periódicas” e etc. Sendo certo que esse direito não deve estar 

limitado a uma aparência de participação, que se esgota em momentos de eleição. E esse 

direito é um princípio republicano?  

Se a forma republicana envolve a legitimidade popular na escolha dos chefes do 

executivo e representantes do legislativo como seu elemento formador, é um princípio 

republicano no sentido que Rui Barbosa atribuiu a esse termo, a saber: “República é o 

governo dos homens sujeitos à lei, debaixo de uma responsabilidade inevitável, por seus 

atos” (OLIVEIRA, Rui Barbosa, 1914, Tomo III, p. 86-7). 

Se o eleitor assume a situação de membro do poder soberano legitimador, deveria 

ter o acesso ao planejamento de políticas públicas que envolvam saúde, educação, meio 

ambiente, dentre outras questões que interferem diretamente em interesses políticos, 

sociais e econômicos do país, não somente exercendo o direito de voto que pode estar 

comprometido com um discurso de dominação sem estar vinculado à construção de 

identidades.55 É claro que a construção da cidadania envolve muitas variáveis, porquanto 

haja um pluralismo da cultura democrática, muitos pontos de vistas não públicos que 

interferem e, às vezes, predominam em pleito, o que significa dizer, nas palavras de Rawls 

(2011), a imposição de doutrinas abrangentes a toda sociedade. Somado a tudo isso e mais 

um pouco as capacidades limitantes de um juízo, que não vivencia um processo de 

ampliação. 

A cidadania revisitada pela ótica do direito à participação política fortalece e 

qualifica aqueles que legitimam a existência de um Estado - este submetido à soberania 

popular. Por isso, no conteúdo do referido direito universal conexiona-se a ideia de 

soberania, cidadania, republicanismo e o valor supremo da dignidade humana, que nos 

dizeres de José Afonso da Silva (2018, p.107) “atrai o conteúdo de todos os direitos 

fundamentais do homem, desde o direito à vida.” 

Acredita-se que, ao se inseri-lo na articulação entre a representação e a participação, 

encontraremos a possibilidade de identificar a democracia como direito e como processo 

 
55 A primeira eleição ocorrida no Brasil foi em 1532, em Vila de São Vicente, sede da capitania de São 

Vicente. O procedimento foi convocado pelo donatário Martins Afonso de Souza para escolher o conselho 

administrativo da Vila. Durante o período colonial, as eleições tinham caráter local ou municipal conforme 

a tradição ibérica. Os eleitores eram os ‘homens bons”, aqueles qualificados pela linhagem familiar, renda 

e propriedade, bem como participação na burocracia civil e militar da época (BRASIL, Tribunal Superior 

Eleitoral, 2014, p. 11 e 12). 
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que, quiçá, não seja mais o bem comum o único telos deste percurso, mas também a ideia 

rawlseana de uma sociedade justa, pensada no horizonte de uma razão pública política 

construída e alimentada por uma esfera pública (RAWLS, 2011; 2016).56 

 

2.4 A ideia de uma ontologia do presente 

 

É sempre dentro de uma situação histórica 

determinada que o ser humano experimenta a si 

mesmo com a tarefa de construir seu ser.57  

 

A investigação filosófica proposta sobre o direito à democracia poderia evidenciar 

a ideia expressa na noção de Michel Foucault (1926-1984) de uma ontologia do presente? 

O termo ontologia que integra a noção de ontologia do presente surgiu no pensamento de 

Michel Foucault no ano de 1983 quando ministrava o curso Governo de si e dos outros 

no Collége de France58. A ideia dessa ontologia do presente era verificar a possibilidade 

da emergência de novos modos de relação do sujeito consigo mesmo e com a alteridade 

(FURTADO, 2015; ADVERSE, 2010). 

O próprio Foucault, segundo seus comentadores, teria formulado a noção de 

maneiras diferentes, conquanto num mesmo sentido como ontologia da atualidade, 

ontologia da modernidade, ontologia de nós mesmos, alocando o presente como objeto 

possível de uma reflexão filosófica. A noção foi apresentada por ele, ao final de sua vida, 

no sentido de tentar designar um sentido para seus estudos filosóficos (ADVERSE, 2010). 

É claro que identificamos quase imediatamente o paradoxo dessa noção ao ligarmos 

os termos ‘ontologia’ e ‘presente’, organizando-se por intermédio de uma preocupação 

com a atualidade, uma reflexão sobre nossa atualidade, sobre uma filosofia presente. 

Trata-se de uma proposta de atividade filosófica, que constrói um diagnóstico do presente. 

 
56 Na obra Liberalismo Político, na IX  Conferência, “Respostas à Habermas” , Rawls esclarece: “A razão 

pública do liberalismo político pode ser confundida com a esfera pública de Habermas, mas uma e outra 

não são idênticas. Neste texto, entenda-se por ‘razão pública’ a argumentação de legisladores, chefes do 

Executivo ( presidentes, por exemplo) e juízes ( em especial os que fazem parte de um tribunal supremo, 

se tal tribunal existir). Também abrange a argumentação de candidatos em eleições para cargos políticos e 

de líderes partidários e outros que trabalham em suas campanhas, assim como a argumentação dos cidadãos, 

ao votarem em questões que dizem respeito a elementos constitucionais essenciais e matérias de justiça 

básica. (...)No que se refere à esfera pública de Habermas, como essa noção é bastante semelhante àquilo 

que (...) denomino ’cultura de fundo’ (RAWLS, 2016, p. 452). 
57 OLIVEIRA, Manfredo, 2010, p. 20. 
58 O termo foi usado na aula de 05 de janeiro de 1983. Cf. Foucault, M. Le gouvenement de soi et des 

autres. Paris: Gallimad/Seiul, 2008, p. 22 apud ADVERSE, Helton. O que é ontologia do presente? In: 

Nuntiun Antiquus. Belo Horizonte, n. 6, dez, 2010. p. 130. 
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E antes das lições sobre o governo de si, na década de 80, Foucault, em uma entrevista 

concedida em 196759, mencionou o que entendia por filosofia e filósofo:  

Eu busco diagnosticar, realizar um diagnóstico do presente: dizer 

o que nós somos hoje e o que significa, hoje, dizer o que dizemos. 

Esse trabalho de escavação sob nossos pés caracteriza desde 

Nietzsche o pensamento contemporâneo e, nesse sentido, posso 

me declarar filósofo (FOUCAULT, 1967 apud, ADVERSE, 

2010, p. 132). 

 

O discurso filosófico deixa de mirar uma perspectiva totalizante e passa a ser uma 

atividade, ethos filosófico, em que, ao pensar sobre a atualidade, incorpora-se uma 

maneira de ser, que é a maneira de ser filosófica, o agir filosófico. Esse ethos permite a 

experiência de nós mesmos em dadas condições históricas (ADVERSE, 2010). Nesta 

dialética, as indagações sobre o direito à democracia nascem de nossa própria situação 

histórica, que impõe duas dimensões como pano de fundo:  

a) uma sociedade tecnológica que alterou a natureza do agir humano que não está 

mais  limitado ao indivíduo  na sua relação com o outro que está próximo de si, 

relativizando a linha demarcatória entre o público e o privado; 

b) o estreitamento das relações com outras culturas, outros ordenamentos. E essa 

ideia significa dizer que a sociedade tecnológica nos impõe a dimensão da 

universalidade concreta e não apenas como um sujeito transcendental do 

imperativo categórico60, abrindo espaço para direitos fundamentais universais. 

 

Recorde-se que o termo transcendental, do latim transcendentalis, aparta-se da 

palavra transcendente  que decorre do latim transcendens. O termo foi usado, segundo 

preleciona Abbagnano (1982), ao final do séc. XIII como uma propriedade comum  a 

todas as coisas e, nesse sentido, ultrapassa o plano das diversidades. Kant (1724-1804) 

apresentou em sua introdução à Crítica da Razão Pura (item III) uma definição para o 

referido termo no sentido de um conhecimento que se ocupa do modo de conhecer os 

objetos, a priori e não dos objetos em si. Para este filósofo, a unidade transcendental seria 

a ideia do eu penso. Na filosofia contemporânea, por conseguinte, o termo aparece como 

o que pertence ao sujeito ou à consciência, como atividade ou elemento da consciência 

 
59Entrevista concedida a P. Caruso publicada originariamente em La fiera letteraria, n. 39, set. de 1967, 

reeditada em Dits et écrits I (p. 601-620; a citação encontra-se na p. 606) apud ADVERSE, 2010. 
60Imperativo categórico é o conceito central da teoria ética de Kant.  E foi formulado na obra 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Segunda Seção, BA25, e apresenta como uma das versões:  

“Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre 

e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio” (BA 65-6). 
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que viabiliza as condições de existência da realidade. Edmund Husserl chama de 

experiência fenomenológica (ABBAGNANO, 1982). Neste estudo o termo segue a 

definição kantiana. 

Imperativo categórico é um conceito central da teoria ética de Kant, uma ética do 

dever ou deontológica.  Assim, foi formulado na obra Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes, Segunda Seção, BA25, e tem como uma das versões mais célebres:  “Age de 

tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, 

sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio” (BA 65-6). 

A referência à noção foucaulteana de ‘ontologia do presente’ situa-se no opúsculo de 

Kant, que evidenciou a preocupação do filósofo com a sua atualidade, a partir de um olhar 

crítico, reforçando ideias de uma época da crítica, conforme expressou na Crítica da 

Razão Pura(1996b). Por esta razão, Foucault em sua aula ao analisar, diz:  

atualidade que ela [filosofia] interroga como evento 

[Iluminismo], como um evento do qual ela tem de dizer o sentido, 

o valor, a singularidade filosófica, e no qual ela tem de encontrar 

ao mesmo tempo sua própria razão de ser e o fundamento do que 

ela diz” ((FOUCAULT, 1983 apud, ADVERSE, 2010, p. 132). 

 

Numa célebre conversa que travou com Gilles Deleuze (1925-1995), alguns anos 

antes, em 1972, já haviam observado o papel dos intelectuais diante de sua atualidade e 

concluíram na ocasião, que poderiam formar o que designaram como caixa de 

ferramentas. Intelectuais em suas diferentes áreas, pode-se dizer, formam uma caixa de 

ferramentas com suas teorias, conceitos operacionais e métodos que se tornam 

instrumentos para uma ontologia no coração do presente (DELEUZE; FOUCAULT, 

2010). 

Para Michel Foucault, Immanuel Kant (1724-1804) teria provocado duas tradições 

a partir de sua filosofia, nos séculos XIX e XX: teria provocado uma analítica da verdade, 

porque problematizou as condições de possibilidade do conhecimento verdadeiro; e, por 

conseguinte, promoveu uma ontologia do presente quando participou do debate sobre o 

que é o Iluminismo (Aufklärung).  No opúsculo O que é Iluminismo?, questionou sobre 

as condições de possibilidade de sua atualidade. Nesta análise, apresentou sua clássica 

definição para o termo Iluminismo61 que em língua alemã é traduzido pela palavra 

 
61 No artigo Dilemas da Moral Iluminista, Sergio Paulo Rouanet, observa a diferença entre os termos 

ilustração e iluminismo. “Tratando-se de uma distinção entre ilustração, considerada como uma corrente 

intelectual historicamente situada, correspondendo ao movimento de ideias que se cristalizou no séc. XVIII 

em torno das figuras como Voltaire, Rousseau, Diderot etc., Iluminismo, que seria uma tendência 
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Esclarecimento (Aufklärung).62 Assim, neste método de uma ontologia do presente, 

segundo Foucault, pode-se:  

a) estabelecer uma relação com o presente;  

b) identificar o modo de ser histórico;  

c) perceber a constituição de si próprio como sujeito autônomo (ESCOBAR, 1984; 

AVERSE, 2010).  

Neste aspecto, fortalece-se a importância da crítica e da problematização do Direito 

à democracia, para além de uma abordagem meramente formal, como ethos filosófico, 

ressalvando a importância do nexo performativo como cidadãos, porque permite a 

constituição de si próprio. 

Nesse modo de compreender, o ethos filosófico, que a filosofia contemporânea 

construiu, recai sobre a investigação referente ao Direito à democracia, que assume a 

feição de uma ontologia do presente, ao passo que pensá-lo como um direito fundamental 

significa investigar os limites do que se designa como democracia a partir de sua 

trajetória na experiência brasileira, partindo-se do pressuposto do que é e do que não é 

cidadania, bem como as especificidades dos sujeitos que se constroem nesse horizonte, 

abrindo-se um caminho de interpretação no acontecer histórico. Por quê?  Porque a 

reflexão filosófica é aquela que analisa as ideias no tempo para apreender continuidades 

e mudanças, modismos intelectuais e suas contradições (GOYARD-FABRE, 2003). 

No plano, portanto, de uma ontologia do presente, o ethos filosófico requer o rigor 

na apreciação de nós mesmos enquanto consciência reflexiva, dos conceitos envolvidos, 

que podem ser puros ou racionais ou, ainda, ideias, mas também empíricos com uma 

significativa variação de conteúdo. Nos estudos sobre o Direito à democracia busca-se 

um rigor conceitual para estabelecer uma relação com o presente, porque “a democracia 

tem significados diferentes para povos diferentes em diferentes tempos e diferentes 

lugares” (DAHL, 2016). E esse método e agir filosófico, se justifica porque é sempre 

dentro de uma situação histórica específica, que o ser humano experimenta a si mesmo. 

Assim, dois objetivos se destacam nesse método filosófico:  

1. Identificar e esclarecer conceitos;  

2. analisar de modo crítico as ideias/teorias.  

 
transepocal, não situada, não limitada a uma época específica – algo como uma destilação teórica da 

Ilustração” (ROUANET, 1997, p. 149) 
62Trata-se do texto “Resposta à pergunta: que é Esclarecimento?”, publicado no periódico alemão 

Berlinische Monatsschrift, em setembro de 1784.  
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Objetivos estes que pertencem à Filosofia em si, sendo fundamental para uma 

ontologia do presente sobre o direito à democracia. 

Nesse sentido, o problema filosófico configura a proposta de uma ontologia do 

presente, porque investiga o direito humano n° 21, no horizonte de uma preocupação com 

a atualidade, uma reflexão sobre nossa época, sobre uma filosofia presente. Ressalte-se 

que o discurso filosófico deixa de almejar uma perspectiva totalizante e passa a ser um 

ethos filosófico, em que, ao pensar sobre a atualidade, incorpora-se uma maneira de ser 

que é a da própria filosofia. Esse ethos permite a experiência de nós mesmos em relação 

ao direito à participação política, em dadas condições históricas e atuais. 
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3  CAPÍTULO 2 – DA CONSTRUÇÃO DE UMA IDEIA SOBRE DIREITOS À 

IDEIA DE DIREITO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA.  

 

Do ponto de vista teórico, sempre defendi (...) que os direitos do 

homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, 

ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 

lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 

nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma 

vez por todas.63   

 

 

3.1 Um desafio à antiga ordem: o direito a ter direitos 

 

Em toda construção de “alguma ideia” como concepção, composição, elaboração e 

idealização, identifica-se a concepção de processo que nos auxilia a compreender a razão 

desse “objeto” ter alcançado a sua destinação.  Com esse olhar, indaga-se: Como a 

democracia alcançou o seu destino? E o que nos permite pensar que temos um direito 

humano a viver numa democracia, depois que se entende sua trajetória no tempo, sua 

essência controvertida?  Temos um direito humano à democracia ou um direito humano 

à participação política? 

Nos dizeres de John Dunn (2016, p. 135)64 “um termo político [democracia] que nem 

mesmo começara a vida como concepção politicamente desejável e que por muito tempo 

serviria para rotular algo que imediatamente se rejeitava em termos políticos”. O que 

aconteceu? Para uma reflexão sobre o direito humano n° 21 da Declaração de 1948, 

precisa-se revisitar as razões que estão na base da construção da ideia de o ser humano 

ser portador de direitos, ou seja, o direito a ter direitos que configura a essência da 

democracia. 

Em sentido amplo, conforme preleciona Nicola Abbagnano (1982), o vocábulo 

Direito do grego Νόμος; do latim, Jus; do inglês, Law; e do francês, Droit; do alemão, 

Rechtig, significou a técnica para viabilizar a coexistência humana, consubstanciada em 

regras, tendo por objeto o comportamento intersubjetivo. Logo, o Direito pode ser aquilo 

que se constitui consoante a regra; e, nessa ambiência institucional, do que se faz 

exigência no convívio social humano. Destarte, pressupõe-se que é possível afirmar que 

 
63 Bobbio, N. A era dos direitos, p. 25   
64 John Dunn (1940) é cientista político, professor emérito em Cambridge, no King’s College e Professor 

Visitante da Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas na Universidade de Chiba, no Japão. Autor de 

vários livros sobre o tema democracia. 



61 
 

há direito a ou há direitos sobre. Por que se confia que é legítimo exigi-lo? Porque do 

direito nascem leis ou regulamentos que, de algum modo, surgiram de acordos ou 

arranjos para a vida citadina. Se está ligado a uma regra, é, por conseguinte, aquilo que 

pode ser pensado na frase: aquilo que é de direito (LALANDE, 1993). 

Em outro sentido, pode-se pensá-lo como ligado à ideia de permitido; e, por isso, 

mencionar-se que há o direito de. Trata-se de algo permitido por leis e parâmetros de 

moralidade. De sorte que o Direito é uma “metáfora geométrica” (LALANDE, 1993, p. 

263)65 e o seu contrário é a ideia de torto, errado, falso ou gauche. A ideia de uma 

metáfora geométrica significa a transposição da experiência do pensamento geométrico 

para uma outro campo do conhecimento, por exemplo, o Direito. 

Há, também, a concepção de Direito como um bem que permite reivindicações; e, 

como exemplo, pode ser identificado no Artigo Primeiro da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 1789, que diz: “Os homens nascem e permanecem livres e 

iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum”. 

(COMPARATO, 2019, p. 166). Enfim, como o direito à liberdade e à igualdade, por 

exemplo, são bens valiosos, neste caso, o sentido do vocábulo “direito” assume uma 

conotação positiva66. 

Na História da Filosofia, surgiram quatro concepções primordiais que, em suma, 

trataram da validade do Direito. A primeira foi a que considerou o conjunto de direitos 

reconhecidos pelas sociedades, conforme o direito positivo, fundado num direito natural, 

eterno, imutável e necessário. A segunda concepção instituiu a ideia de direito na moral, 

colocando-o no status de uma moralidade imperfeita; e a terceira o reduz ao sentido de 

força, interpretando-o como realidade histórica organizada politicamente. Por fim, a 

quarta concepção o consubstanciou como uma técnica social (ABBAGNANO, 1982). 

Na versão em que se fundamentou o Direito na concepção de um direito natural, 

anterior e eticamente superior a um direito positivado, partia-se do pressuposto de que o 

direito natural era uma norma racionalmente perfeita, infalível e adequada ao seu fim: a 

 
65 Interessante verificar no filme Alexandria (Ágora), 2009, protagonizado por Rachel Weisz, na cena em 

que a personagem Hipátia, professora de filosofia, matemática e astronomia, da Escola de Alexandria, 

ensina a Orestes e Sinésio, a ideia do princípio de igualdade utilizando o primeiro axioma de Euclides (se 

duas coisas são iguais a uma terceira, são todas iguais entre si). 
66 Kant nos oportuniza uma explicação sobre a natureza do Direito como as condições  por meio das quais 

o acordo das vontades se dá segundo uma lei universal da liberdade. Cf. Metafísica dos Costumes. 
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vida em comunidade.67 O Direito positivo representa, portanto, “realizações imperfeitas 

ou aproximativas dessa normatividade perfeita” (ABBAGNANO, 1982, p. 260).  

Nessa perspectiva analítica, evidenciam-se duas fases, a antiga e a moderna.  Na 

etapa antiga, cabe salientar que o direito natural permitiria a participação dos seres 

humanos numa ordem universal, através, é claro, da razão, particularmente, segundo a 

filosofia estoica.68 Na fase moderna, o direito natural tornou-se independente de uma 

ordem cósmica universal, afigurando-se como uma técnica para regular a convivência 

igualmente baseada na razão69. Considerar a concepção antiga com o intuito de clarificar 

o nascimento da ideia de universalidade das leis, por exemplo, é relevante para uma 

análise dos direitos humanos. Por este raciocínio, quiçá, seja de bom alvitre lançar um 

rápido olhar sobre a percepção antiga, mormente o da sofistica e dos estoicos, para se 

desvelar múltiplos e fundamentais aspectos da construção moderna do conceito de 

democracia.  

A exigência antiga de uma vida incorruptível e proba perpassava pelo respeito às leis 

naturais, que se expressavam por intermédio da ordem cósmica e da perfeição do 

universo, a fim de que cada ação humana estivesse alocada em seu devido lugar de 

ordenação social. Desta feita, privilegia-se a inserção de um direito pertencente à polis, 

em detrimento do indivíduo. Diz Aristóteles na Política, Livro I, Capítulo 1, p. 15: “ 

Na ordem natural a cidade tem precedência sobre a família e sobre 

cada um de nós individualmente, pois o todo deve 

necessariamente ter precedência sobre os pares  (...)  a cidade tem 

precedência por natureza sobre o indivíduo. 

 

Por esta razão, surgiu a conceituação de justiça, como “dar a cada um o que é seu 

de direito”, assentando cada indivíduo em seu devido lugar na ordem cósmica em que se 

incorpora a natureza humana. Os sofistas reforçaram essa ideia quando diagnosticaram 

as leis como convencionais, de acordo com o desígnio de seleção dos melhores cidadãos 

 
67O argumento de Antígona, construído por Sófocles na tragédia grega Antígona que integra a trilogia  com 

as obras Édipo Rei, Édipo em Colono, evidencia essa concepção de um direito perfeito e infalível. Diz 

Antígona a Creonte: “A tua lei não é a lei dos deuses; apenas o capricho ocasional de um homem. Não 

acredito que tua proclamação tenha tal força que possa substituir as leis não escritas dos costumes e os 

estatutos infalíveis dos deuses. Porque essas não são leis de hoje, nem de ontem, mas de todos os tempos: 

ninguém sabe quando apareceram” (SÓFOCLES, 1999, p. 22) 
68 Cf. Diógenes Laercio, VIII, 85-87. 
69John Locke menciona na obra Dois Tratados sobre o Governo, Livro II, Capítulo VI, item 61: “nascemos 

livres assim como nascemos racionais”. 
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ou de alguns mandatários que exerciam o poder político-econômico nas urbes ou pólis 

coevas; diga-se de passagem, uma convenção historicamente situada.70 

Neste contexto, Epicuro, os sofistas e os céticos problematizaram a interpretação de 

um direito natural, como conjectura infalível provinda de uma ordem social do universo, 

de modo que se caracterizasse com uma espécie de convenção que, em qualquer hipótese, 

se insurge como convenção jurídica útil para impedir que os cidadãos se prejudicassem 

letal e mutuamente.  

De outra feita, Platão, Aristóteles e os estoicos, valorizaram a proposição de uma 

garantia indefectível, que se abeirasse da perfeição no que tange à convivência humana, 

sem olvidar-se da probabilidade de se regular e formalizar as relações de coexistência no 

âmbito de sua utilidade. Diz Aristóteles na Ética a Nicômaco, Livro V, 1, p. 194:  

Em seus preceitos sobre todos os assuntos as leis visam ao 

interesse comum a todas as pessoas, ou às melhores, ou às pessoas 

das classes dominantes, ou algo do mesmo tipo, de tal forma que 

em certo sentido chamamos justos os atos que tendem a produzir 

e a preservar a felicidade, e os elementos que a compõem, para a 

comunidade política. 

 

Destarte, se o direito humano é um direito convencional e útil, o direito natural é o 

que está no argumento de Antígona (SÓFOCLES, 1999), no tocante ao fundamento 

primordial que, concomitantemente, houvera de se obter a mesma designação coercitiva 

em todas as paragens e localidades, independendo das apreciações de juízo de cada 

indivíduo em si (ABBAGNANO, 1982). 

Os estoicos representaram um desempenho formidável e extraordinário, no que 

condiz à perspectiva de fortalecimento de um direito natural, vinculado a concepção de 

justiça e, esta, ligada à ideia de razão. Por este escopo filosófico, originaram a tese do 

gênero humano e seu lugar na perfeição da Natureza.  

A escola estoica, como outras escolas gregas, surgiu de uma verdadeira postura 

republicana, de vez que seus membros se reuniam com frequência para “discutir, 

deliberar, argumentar permanentemente e em público” (FERRY, 2012, p. 18). O fundador 

da escola estoica foi Zenão de Citio (ca. 334-262 a. C.) e era muito comum,  na época, 

receberem o nome dos lugares em que se reuniam. Assim, o nome  “estoicos” se deve à 

palavra grega stoa poikilé, pórtico pintado, local em que Zenão e seus alunos se reuniam 

para filosofar. As aulas eram gratuitas e públicas e após sua morte seus discípulos deram 

 
70Personagens nos diálogos platônicos trazem esse olhar, tais como Cálicles, no diálogo Górgias, e, os 

personagens Trasímaco e Glauco na República. 
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continuidade à escola. O estoicismo foi a escola grega que mais tempo durou na história 

da filosofia, alcançando o período do renascimento. Tivemos um estoicismo antigo, 

medieval e renascentista. Assim, o pensamento de Cícero alcançou os medievais e depois 

os pensadores renascentistas. Cícero foi um dos maiores difusores do pensamento estoico 

(FERRY, 2012). 

Para eles, a essência do mundo é harmonia e ordem, a que chamavam de cosmos, à 

proporção que concebiam o universo como se fosse um grande ser vivo. Dessa concepção, 

acredita-se, urgiu a edificação do conceito de universalidade. 

Nesta compreensão, habita-se o universo em que tudo está no seu devido lugar, uma 

vez que cada parte que integra esse universo contribui no conjunto para a sua harmonia. 

Desequilíbrios e catástrofes podem eventualmente ocorrer; entretanto, tudo se harmoniza 

rapidamente. Esse cosmos ou universo era tido como belo ou divino (theion). Para os 

gregos, o divino ligava-se a algo belo e perfeito e não à concepção de um Deus criador 

conforme a tradição cristã. Nesse sentido,  observa Luc Ferry, 

É, pois, esse divino, que não tem nada de um Deus pessoal, mas 

se confunde com a ordem do mundo, que os estoicos nos 

convidam a contemplar (theorein) com a ajuda de todos os meios 

apropriados — por exemplo, estudando ciências específicas, a 

física, a astronomia ou a biologia e, além disso, multiplicando as 

observações que nos mostram como o universo todo (e não apenas 

esta ou aquela parte) é “benfeito”: o movimento regular dos 

planetas, a estrutura do menor organismo vivo, do mais ínfimo 

inseto, provam ao observador atento, àquele que praticam 

inteligentemente a “teoria”, como a ideia de cosmos, de ordem 

justa e bela, descreve de maneira adequada a realidade que nos 

cerca, desde que saibamos contemplá-la como convém ( FERRY, 

2012, p. 20). 

 

Com essa visão, os estoicos ligaram o divino ou perfeito ao racional (logos), 

asseverando que haveria uma ordem lógica a operar por detrás de uma suposta desordem 

mundial, de maneira que tão-somente a razão humana poderia acessá-la.71  Ademais, 

estoicos como Marco Aurelio (121 d.C. – 180 d.C.), reforçaram a ideia na tradição romana 

– e que desembocou na teoria do justo –, que os romanos expressaram com o princípio 

de se “dar a cada um o que é seu”. Intuitivamente, já se pode inferir como os modernos 

vão se apropriar dessa relação, para discorrer sobre um direito natural conhecido pela 

razão, uma recta ratio; sem, não obstante, compartilhar da tese cosmológica (FERRY, 

2012).  

 
71Concepção que aparece no pensamento kantiano, no opúsculo A paz Perpétua. 
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Cícero seguindo a tradição estoica no livro Dos fins dos bens e dos males (III, 73) 

observa que a natureza humana deve obedecer a ordem da natureza universal. O que 

significa dizer que para os antigos é preciso trazer para conduta humana, o campo da 

ética, a perfeição da natureza. Segundo Luc Ferry (2012, p. 26), podemos  

avaliar o quanto essa visão antiga da moral e da política se 

encontra nos antípodas do que pensamos hoje nas democracias, 

nas quais é a vontade dos homens, e não a ordem natural, que 

deve predominar em qualquer reflexão. 

 

De tal modo, a ordem cosmológica fora rompida pelos modernos, que desvincularam 

o aspecto racional do fundamento de Antígona, de natureza universal. Em 1620, o Pacto 

do Mayflower,  citado por Tocqueville (1973), cujo nome decorre da embarcação que 

transportou peregrinos (Pilgrims fathers) da Inglaterra para o Mundo Novo, representou 

o momento inicial em que formalizaram um documento, da lavra de William Bradford, 

para fundar as primeiras colônias, uma espécie de contrato de sobrevivência, em que os 

concernidos se comprometiam a seguir códigos e regras fundamentais ao convívio 

coletivo. A transcrição do original configurou o que historiadores consideraram como 

documento constitucional diretamente pactuado pelas partes envolvidas – introdução do 

conceito essencial ao contratualismo.  

Os emigrantes que vieram fixar-se na América, no começo do 

século XVII, isolaram, de algum modo, o princípio da democracia 

de todos os outros contra os quais lutava nas velhas sociedades da 

Europa, e transplantaram-no, isolado, para as margens do Novo 

Mundo. Aí pôde crescer em liberdade e, adequando-se aos 

costumes, desenvolver-se pacificamente nas leis 

(TOCQUEVILLE, 1973). 

 

Na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, de 1776, Thomas 

Jefferson, ao enunciar que: “Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas”72, 

ratificou que “todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos 

inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade”. No artigo 

1° da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, proclamou que “Os 

homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos”. Bem mais tarde, em 1948, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 1° menciona: “Todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos” (COMPARATO, 2019). 

 

 
72 Cf. DESCARTES, 1973a, 1973b; LANDIM FILHO, 1992. 
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Ao ler na passagem da Declaração, de 1776, o uso da expressão “evidentes por si 

mesmas” supõe-se que Jefferson e outros tenham sido influenciados pelos estudos 

cartesianos. De fato, Descartes (1596-1650) foi uma referência importante e investigou 

de que maneira a razão humana poderia alcançar a verdade. Assim, no Discurso do 

Método (1973a) e na Terceira Meditação Metafísica (1973b) trabalhou o conceito de 

ideias claras e distintas como evidência para verificar se a ideia de evidência poderia ser 

considerada como um critério legítimo de verdade alcançada pela razão, no paradigma da 

filosofia da consciência.  

A possibilidade de conhecimentos racionais verdadeiros, segundo Descartes (1973a; 

1973b, passim), decorre da clareza e distinção de ideias, ou seja, sua evidência. Assim, 

“verdades evidentes por si mesmas” são aquelas que a razão considera como verdadeiras 

porque se mostraram  como claras e distintas.  Vejamos um quadro comparativo: 

 

Declaração de 1776 Declaração de 1789 Declaração de 1948 

 

Consideramos estas verdades 

como evidentes por si 

mesmas, que todos os 

homens são criados iguais, 

dotados pelo Criador de 

certos direitos inalienáveis, 

que entre estes estão a vida, a 

liberdade e a procura da 

felicidade. 

 

Art.1º. Os homens nascem e 

são livres e iguais em 

direitos. As distinções  

sociais só podem 

fundamentar-se na utilidade 

comum. 

 

 

  

Artigo I. Todos os seres 

humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de 

razão e consciência e devem 

agir em relação uns aos 

outros com espírito de 

fraternidade. 

  

Conquanto as Declarações de 1776 e 1789 tenham sido elogiáveis quanto à tese da 

igualdade de direitos, em realidade, no final do século XVIII, vivia-se uma época com 

muitas limitações sociais, em razão do analfabetismo; da escravidão signatária de um 

sistema penal baseado na tortura e degradação cívica; dos crimes religiosos, como o 

sacrilégio e a heresia; da exclusão dos despossuídos, negros livres, mulheres e minorias 

étnicas, como cidadãos passivos. Todavia, como foi possível a consolidação  de regras e 

códigos civis tão relevantes do ponto de vista da agregação social, se os signatários de 

tais declarações concernentes aos direitos humanos eram senhores de engenho 

escravocratas, sobretudo em se tratando do Sul dos Estados Unidos da América? 

A exemplo, Thomas Jefferson (1743-1826)73, que escreveu na Declaração de 1776, 

que tais direitos seriam autoevidentes, era senhor de escravo. O Marquês de Lafayette, 

 
73Terceiro presidente dos Estados Unidos e principal autor da Declaração de Independência dos Estados 

Unidos. 
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que participou da Declaração francesa, era membro da aristocracia (HUNT, 2009). O que 

significa dizer que um direito é autoevidente? Como pode ser um direito autoevidente se 

tais sujeitos viviam em uma sociedade baseada na exclusão social, na escravidão e na 

hierarquia de classe como algo natural? Eis o que a historiadora Lynn Hunt (2009) 

denominou de paradoxo da autoevidência:  

Como é que esses homens, vivendo em sociedades construídas 

sobre a escravidão, a subordinação e a subserviência 

aparentemente natural, chegaram a imaginar homens nada 

parecidos com eles, e em alguns casos também mulheres, como 

iguais? Como é que a igualdade de direitos se tornou uma verdade 

“auto evidente” em lugares tão improváveis? ( HUNT, 2009, p. 

17). 

 

O que significa autoevidência, se não aquilo que é óbvio; e que, portanto, não 

precisaria ser dito ou escrito, para que houvesse reconhecimento jurídico. Muito embora 

uma assertiva requeira justificação, a autoevidência dos direitos à igualdade e liberdade, 

que surge na retórica de então, não fora sequer discutida ou debatida por seus primeiros 

defensores; porém, apenas mencionada pelos membros da confraria política vigente, haja 

vista que não se problematizou a ideia de autoevidência (HUNT, 2009).  

Que elementos foram importantes no final do século XVIII para a construção 

moderna de direitos? Os direitos naturais; a liberdade, a igualdade e a universalidade, 

que passaram a ser vistos sob a ótica de um conteúdo político74. Por que político? Porque 

passaram a ter força em sociedade, termo que decorre do grego pólis. Sabe-se que em um 

suposto estado de natureza, teoria criada pelo contratualismo para legitimar uma nova 

forma de coerção da individualidade, não obtinha, a princípio, essa conotação política, 

pois que, no suposto estado de natureza, há a ausência de um poder político centralizado 

para dirimir conflitos, conforme ensinou John Locke(1632-1704): 

A finalidade da sociedade civil é evitar e remediar aquelas 

inconveniências do estado de natureza que necessariamente 

resultam do fato de cada um ser juiz em sua própria causa, 

estabelecendo uma autoridade notória à qual cada membro dessa 

sociedade possa apelar no caso de sofrer alguma injúria, ou de 

surgir alguma controvérsia, e à qual todos devem obedecer 
(LOCKE, 1998, p. 461). 

 

Sobre as leis naturais, John Locke observou em sua obra Dois Tratado  sobre o 

Governo, Livro II, Capítulo XI, item 135:  

 
74Vale ressaltar com Lynn Hunt ( 2209, p. 19) que  a Bill of Rights, de 1689, não declarou a igualdade, 

universalidade ou caráter natural dos direitos e sim determinados direitos de um povo específico. 
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a lei da natureza permanece como uma regra eterna para todos os 

homens, tanto os legisladores como os outros. As regras que eles 

estabelecem para as ações de outros homens devem, assim como 

suas próprias ações e as de outros homens, ser compatíveis com a 

lei da natureza – isto é, com a vontade de Deus, da qual são uma 

declaração, e, sendo a lei fundamental da natureza a preservação 

da espécie humana, nenhuma sanção humana pode ser boa ou 

válida contra ela. 

 

No mesmo livro, mas no  Capítulo VI, item 63, o filósofo relaciona liberdade e razão 

no sentido de autonomia:   

a liberdade do homem e a liberdade de agir de acordo com sua 

própria vontade baseiam-se no fato de ele possuir razão, que é 

capaz de instruí-lo na lei pela qual deve governar-se, fazendo-o 

saber até que ponto lhe é permitida a liberdade de sua própria 

vontade. 
 

Quanto ao termo igualdade, interessante comparar Locke e Rousseau. Assim, Locke, 

Livro II, Capítulo II, item 6, menciona:  

O estado de natureza tem para governá-lo [o homem] uma lei da 

natureza, que obriga a todos, e a razão, que é essa lei, ensina a 

todos os homens que a consultam que, sendo todos iguais e 

independentes, nenhum deve causar dano a outro em sua vida, 

saúde, liberdade ou posses. 

  

Em Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), no Contrato Social, Livro II, Capítulo I, 

parte final, encontramos a seguinte passagem:  

em vez de destruir a desigualdade natural, o pacto fundamental 

substitui a desigualdade física que a natureza pode ter instituído 

entre os homens por uma igualdade que é moral e legítima, e que 

os homens, que podem ser desiguais em força ou inteligência, 

tornam-se todos iguais por convenção e direito legal. 

 

A percepção de universalidade aparece a partir da construção da ideia de humanidade 

que a aparece, por exemplo, em Locke, sobretudo, na obra Dois tratados sobre o Governo, 

no Livro II, capítulo V, em que a filosofia trata da propriedade e inverte a lógica antiga e 

medieval ao valorizar a ideia de trabalho e conectá-lo ao direito de propriedade. Assim, 

partindo de textos bíblicos, Locke assevera que Deus deu ao homem a posse comum da 

Terra e passa a ser individualizada pelo trabalho. Vejamos as passagens: “Deus, como diz 

o rei Davi (SL115,16), deu a terra aos filhos dos homens, dando-a em comum à 

humanidade” ( Cap. V, 24). “A terra e tudo o que nela é dado aos homens para o sustento 

e conforto de sua existência. E, embora todos os frutos que ela produz naturalmente e os 

animais que alimenta pertençam à humanidade em comum (...)” (Cap. V, 25).   
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A ideia de universalidade está ligada às concepções de gênero humano ou 

humanidade. Em sociedade, tais direitos implicam participação política; e, por isso, as 

asseverações sobre direitos nas Declarações do século XVIII permitiram muita 

controvérsia, a respeito de seu alcance quanto a um povo específico – no caso da 

declaração americana ou o caráter universalista da experiência francesa –, de sorte que se 

especificou como uma mudança estrutural no ordenamento da sociedade75, que 

influenciou todo o cenário político daquele momento histórico. 

A Declaração de 1948 ressalvou em seu conteúdo uma verdade autoevidente: o 

reconhecimento de que a dignidade humana é inerente ao indivíduo, como também a 

igualdade de direitos é inalienável ao percurso da sociedade. Poder-se-á, nada obstante, 

se propor a conexa indagação alusiva ao fato de que se são verdades autoevidentes, por 

que suas expressões precisam estar resguardadas por registros jurídicos denominados 

declarações? Por que sustentar que são verdades universais, sem ter um efetivo 

reconhecimento unânime da realidade histórica, por ocasião de seu nascimento a 

evidenciar um mundo envolto por atrozes desigualdades de cunho humano, uma vez que 

tal discrepância social não fora constatada apenas da Declaração de 1948? 

A verdade autoevidente é que, no final do século XVIII, a despeito do advento das 

Declarações sobre a universalidade dos direitos, as mulheres, crianças, estrangeiros, 

escravos livres, homens despossuídos e minorias religiosas estavam à margem desses tais 

direitos humanos. O termo “homem”, no sentido latino de “gênero humano”, não 

alcançava a todos verdadeiramente, de maneira que não se justificou a alegada 

autoevidência de direitos do homem; e, paradoxalmente, se cristalizou a expressão em 

diferentes autores do século XVIII. 

Como surgiu a expressão “direitos do homem”? Acredita-se que o emprego mais 

antigo da expressão “direitos da humanidade” apareceu nos escritos de um padre católico 

francês, Nicolas Lenglet-Dufresnoy (1674-1755).76 Em 1755, Voltaire aludiu à expressão 

“direitos da humanidade”, ao se referir, com certa ironia, à região da Pérsia (HUNT, 

2009).  

 
75Sobre mudança estrutural vale a leitura da obra de Jürgen Habermas, Mudança estrutural na esfera 

pública. Investigação quanto à categoria da sociedade burguesa, de 1961, tese de habilitação de pós-

doutoramento na Faculdade de Filosofia de Marburg. A originalidade desta obra está na análise sobre as 

tensões e transformações culturais resultantes do capitalismo que propiciou as condições sociais que 

delinearam a estruturação da esfera pública burguesa. 
76Diz Lenglet-Dufresnoy: “aqueles monges inimagináveis do séc. XVI, que renunciavam tão inteiramente 

a todos ‘os direitos da humanidade’ que pastavam como animais e andavam por toda parte completamente 

nus” (apud HUNT, 2009, p. 21). 
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O termo “direito do homem” abrolhou, posteriormente, em Jean-Jacques Rousseau, 

na obra O contrato social, em 1762, sem uma definição precisa, acompanhada de 

referências a “direito da humanidade”; “direito do cidadão”; ou “direito da soberania”. 

O termo  aparece uma única vez, na parte VIII – Da religião civil. Diz Rousseau:  

A religião, considerada em relação à sociedade, que é geral ou 

particular pode também dividir-se em duas espécies, a saber: a 

religião do homem, e a do cidadão. A primeira, desprovida de 

templos, altares, ritos, limitada unicamente ao culto interior do 

Deus supremo e aos eternos deveres da moral, é a pura e simples 

religião dos Evangelhos, o verdadeiro teísmo, é o que se pode 

denominar de direito divino natural. A segunda, alicerçada num 

único país, fornece-lhe os deuses, os patronos próprios e tutelares; 

possui seus dogmas, seus rituais, seu culto exterior prescrito por 

leis; afora a única nação que a cultua, as demais são consideradas 

infiéis, estrangeiras, bárbaras; é uma religião que não estende os 

deveres e os direitos do homem além de seus altares. Foram assim 

todas as religiões dos primeiros povos, às quais se pode dar a 

denominação de direito divino civil ou positivo (1996, p. 68, 

grifos nossos). 

 

No ano subsequente, a expressão idiomática começou a ser utilizada no teatro em 

diálogos das peças inspiradas na obra filosófica de Rousseau77. Ao que parece ter sido o 

filósofo do contrato o responsável por ter influenciado o uso intelectual do termo.  

Em 1786, o Marquês de Condorcet (1743-1794) elabora a primeira definição para o 

termo no ensaio De I’nfluence de la Révolution d’Amerique sur L’Europe, defendendo as 

ideias iluministas francesas e sua valorização da concepção de pessoa humana, que 

envolvia o conceito de dignidade, segurança, propriedade, julgamentos imparciais, dentre 

outros.78 Assim sendo, subentendia-se que os direitos do homem estavam intimamente 

relacionados à Revolução Americana (HUNT, 2009). 

Sabe-se, ainda, que a expressão linguística “direito humano” foi usada pela primeira 

vez em língua francesa, por volta de 1763, no sentido de um direito natural; contudo, a 

ideia “não pegou” apesar da utilização feita por Voltaire na sua obra Tratado sobre a 

Tolerância. Por ocasião da morte de Jean Calas (1763). Eis a passagem:  

Direito natural é aquele que a natureza indica a todos os homens. 
Você cria um filho, ele lhe deve respeito na qualidade de seu pai 

e reconhecimento na qualidade de seu benfeitor. Você tem direito 

aos produtos da terra que cultivou com suas próprias mãos. Você 

fez ou recebeu uma promessa; ela deve ser cumprida. O direito 

 
77 Peça teatral “Manco”, sobre os Incas no Peru (HUNT, 2009, p. 22). 
78Para ele, “O espetáculo de um grande povo em que os direitos do homem são respeitados é útil para todos 

os outros, apesar da diferença de clima, costumes e constituições” (apud HUNT, 2009, p. 23). 
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humano não pode ser fundamentado em nenhum caso senão sobre 

esse direito da natureza; e o grande princípio, o princípio 

universal de um e do outro, é o mesmo em toda a terra: “Não faças 

aos outros o que não queres que te façam (2011, p. 28, grifos da 

autora da tese). 79 

 

Os ingleses usavam com frequência o termo “direitos naturais” ou apenas a palavra 

“direito”. Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836) usou a terminologia “direitos do 

homem”, em seu célebre panfleto “O que é o terceiro Estado?”, um panfleto contra os 

interesses da nobreza e que representou a própria dinâmica da Revolução Francesa. No 

Capítulo II - O Que o Terceiro Estado tem sido até Agora? Nada , menciona:  

Não somos livres por privilégios, mas por direitos, direitos que 

pertencem a todos os cidadãos. E mais adiante, no  Capítulo III - 

O Que Pede o Terceiro Estado? Ser Alguma Coisa -, Sieyès 

menciona: “Não se deve julgar suas exigências pelas observações 

isoladas de alguns autores mais ou menos instruídos sobre os 

direitos do homem (SIEYÈS, 1789). 

 

Vejamos um quadro comparativo: 

 

Drufesnoy Voltaire Rousseau Condorcet Sieyès 

“direitos da 

humanidade” 

“direitos da 

humanidade” 

“direitos 

humanos” 

“direitos da 

humanidade” 

“direitos do 

cidadão” 

“direitos do 

homem” 

“direitos que 

pertencem a 

todos os 

cidadãos” 

“direitos do 

homem” 

 

 Ocorre que, até 1789, falava-se mais em “direitos naturais”; e, somente após este 

ano, a expressão “direitos do homem” se corporificou no cenário europeu. Durante o séc. 

XVIII, os termos “direitos humanos”, “direitos do gênero humano” e “direitos da 

humanidade” eram concepções gerais, sem definição específica ou pormenorizada, de 

modo a ter serventia mais à retórica política, para ressaltar a diferença entre o humano e 

o divino, passando ao largo de qualquer conceituação da liberdade de expressão ou 

participação política efetivas. Conforme preleciona Lynn Hunt (2009, p. 24): “Ninguém 

apresentou uma lista precisa desses direitos antes de 1776 (a data da Declaração de 

Direitos da Virgínia, redigida por George Mason)”. 

 
79A citação aparece uma única vez na obra no Capítulo VI, sob o título “Se a intolerância pode ser de direito 

natural e de direito humano”. 
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A situação se modifica paulatinamente na segunda metade do século XVIII, quando 

o debate se intensifica e os direitos do homem são enunciados como algo que não 

necessita justificação, por se evidenciar como certo apelo emocional. E o que significa 

dizer um apelo emocional, ao observá-lo em situações que não seriam mais toleradas 

naquele momento histórico, vez que não mais aceitáveis na ótica humana? Significa 

pensar sobre direitos do homem requereriam um sentimento interior a ser compartilhado 

pelo grupo social, pelo viés de uma disposição em relação ao outro, um colocar-se no 

lugar do outro, que o filósofo Kant (1724-1804) imaginou no seu celebérrimo imperativo 

categórico, como um princípio moral do esclarecimento humano. (iluminismo).80 

Em 1755, o pensador francês Diderot (1713-1784) elaborou o verbete Direito 

Natural na sua Enciclopédia Política (2015, p. 102, grifos do filósofo); e ressalvou, logo 

no início da origem etimológica da expressão idiomática, o significado e conceituação 

como algo evidente de reconhecimento geral e irrestrito de ordem coletiva: “O uso da 

expressão direito natural é tão familiar, que quase ninguém deixaria de ficar convencido, 

no interior de si mesmo, de que a noção lhe é obviamente conhecida”.  

Em seguida, Diderot adverte sobre a importância do ponto de vista da evidência das 

questões morais acessíveis aos homens sensatos, de modo que, para o filósofo, o “direito 

é o fundamento da justiça”, ao passo que a designação vocabular de justiça, ainda 

consoante o editor-chefe da  Encyclopédie, permeará a noção de que seja “a obrigação de 

dar a cada um o que a si lhe pertence”. Em sua argumentação, Diderot articula 

expressamente torna-se “evidente”, que se o ser humano que não é livre, decerto não 

poderá ser imputável, pois que “não haverá bem ou mal” (p. 103).  

Neste diapasão, vive-se marcado por paixões e injustiças; e, sobretudo, personifica-

se a ideia segundo a qual não se deve fazer ao outro o que não se quer contra si, um 

princípio provindo do direito natural, que demarcará a razão da espécie humana. 

Deste modo, a conceituação de direitos adquiriu presença em registros documentais 

do porte das Declarações, como “referência emocional interior” (HUNT, 2009, p. 25), 

por intermédio da sua significância jurídica, se consubstanciou no século XVIII, a partir 

dos aspectos filosóficos, inclusive compactuando para a compreensão concernente aos 

direitos autoevidentes. Por este tirocínio, a percepção de se ter a nomenclatura de direitos 

autoevidentes, cultuada por filósofos e juristas, se perfaz, gradativamente, à proporção 

que ganha espaço no domínio da intelectualidade europeia, via a dimensão do emocional 

 
80 Cf. OLIVEIRA, 1998. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die
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estimulado pela literatura, muito principalmente pelo teatro; pelas artes plásticas; e pelo 

discurso político.  

O percurso das conceituações, que se consubstanciaram no seu surgimento, cujos 

arquétipos abrangem o campo da discussão e do debate, atinge a argúcia do juízo sobre 

quem é ou não portador dos direitos, transformando a sociedade, abruptamente, em razão 

das práticas culturais, que abarcam o desenvolvimento (ou não) da empatia e da 

autonomia individual. Adverte a historiadora Lynn Hunt ( 2009, p. 66) que o vocábulo 

empatia surgiu apenas no Séc. XX. O termo usado no Séc. XVIII era simpatia no sentido 

de identificar-se com o outro, uma faculdade moral de solidariedade. Optou-se, nesta 

pesquisa, pelo uso do termo empatia uma vez que a palavra simpatia atualmente tem 

outras acepções que poderiam trazer ambiguidades ao texto. 

Duas condições primordiais, que emergem em meados do século XVIII, se pautam 

na concepção de um sujeito autônomo, sui iuris, centrada na crença de que todos os 

indivíduos são capazes de um julgamento moral independente, mesmo quando da ocasião 

do convívio coletivo em sociedade. Tal probabilidade de exame sociológico de ordem 

revolucionária subvertera a concepção medieval de sociedade, baseada no contexto da 

hierarquia (binômio senhores feudais/clero) e da servidão (vassalos), que, de certo modo, 

ainda prevalecia no escalonamento lógico de cunho sócio-intelectual, em pleno 

continente europeu do século XVIII. 

Neste período, parte dos indivíduos não era autônoma, de maneira que sequer 

reuniam capacidade de raciocínio por si mesmo, visto que o restrito acesso aos resquícios 

de intelectualidade era limitadíssimo, coibindo o Homem do poder da liberdade de 

decisão. Tão somente na segunda metade do século XVIII, que a ideia de autonomia 

individual, no tocante ao processo de individualização humana como sui iuris, ganha 

força por conceder ao ser citadino uma possibilidade de vida, em diálogo com a justiça 

da igualdade. Não à toa a epígrafe do Iluminismo preceituado por Kant, no opúsculo 

“Resposta à pergunta: o que é Iluminismo?”, de 1784, foi a frase de Horácio: “Sapere 

Aude!”81 A emergência gradual da percepção de indivíduo foi  essencial para o 

fortalecimento da ideia dos direitos do homem. Assim, menciona no opúsculo:  

Iluminismo é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele 

próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de 

seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é 

o  próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se 

encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e 

 
81 Cf. KANT, 1990; HORÁCIO, Epístolas, I, 2, 40. 



74 
 

coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. 

Sapere Aude! (KANT, 1990, A 481, p. 11) 

 

Destarte, o fortalecimento da individualidade através da imersão das acepções 

artísticas, de maneira a valorizar o intellectus humanus medium (intelecto humano 

comum), a despeito das inúmeras perspectivas de formação do discernimento crítico, por 

intermédio do conhecimento de histórias das vivências cotidianas e suas lutas acessíveis 

a um público leitor em grau crescente. Nesta conjuntura, os horrores da tortura foram 

assinalados por filósofos e juristas, de modo que toda sorte de coerção, inclusive as 

perseguições religiosas, começaram paulatinamente a incomodar a sociedade. 

Montesquieu (1689-1755)82, por exemplo, na sua obra Espírito das Leis, de 1748, criticou 

o uso da tortura como forma legal de se obter a confissão e a indicação de cúmplices; e, 

nesse mesmo sentido, Voltaire (1694 – 1778) e Beccaria (1738-1794) prosseguiram com 

objeções sobre a tortura ( HUNT, 2009). 

Assim, concepções de um governo secular insuflado pelas teses contratualistas 

propiciaram modificações na percepção do homem como sui iuris, de maneira que o 

advento das Declarações, sobretudo a de 1789, ressaltou que o objetivo de toda 

associação política vem a ser a preservação dos direitos naturais imprescritíveis. Sob 

influência do pensamento de John Locke, bem como, as novas experiências emocionais 

provocadas pela arte oitocentista, propiciou-se a ampliação da consciência do sujeito, 

para além de seu estreito campo de vivências, possibilitando a constituição de um juízo 

de valor público, alicerçado pelo viés da leitura e da subsequente interpretação da 

realidade social, que edificou a noção de pertencimento a uma comunidade.  

A leitura de romances, relatos de tortura e outras expressões de arte ampliaram o 

quadro conceitual dos indivíduos. Nesse aspecto assevera Lynn Hunt (2009) que  

Os romances geravam empatia, induzindo novas sensações a 

respeito do eu interior. Cada um à sua maneira reforçava a noção 

de uma comunidade baseada em indivíduos autônomos e 

empáticos, que podiam se relacionar, para além de suas famílias 

imediatas, associações religiosas ou até nações, com valores 

universais maiores (HUNT, 2009, p. 31). 

 

Os leitores dos registros epistolares do século XVIII passaram a se aproximar 

virtualmente de outras pessoas não pertencentes aos seus estreitos círculos familiares, 

experiência de leitura que lhes possibilitava a consolidação do pensamento crítico, diante 

 
82MONTESQUIEU, 2000. 
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da submissão contumaz às autoridades patriarcais através da perspectiva de fabulação do 

enredo como retrato social e de seus personagens fictícios, de modo que espargissem uma 

explosão de emoções, delírios e paixões.  

Os jornais e os romances criaram a comunidade imaginada que o 

nacionalismo requer para florescer. O que poderia ser 

denominado empatia imaginada antes serve como fundamento 

dos direitos humanos que do nacionalismo. É imaginada não no 

sentido de inventada, mas no sentido de que a empatia requer um 

salto de fé, de imaginar que alguma outra pessoa é como você 

(HUNT, 2009, p. 30). 

 

Predispondo-os a uma forma de empatia do público leitor em processo de formação 

intelectual, por intermédio das obras de ficção83, os romances epistolares ensinavam a 

compreender a subjetividade do outro; e, sobretudo, a se idealizar as suas experiências 

ficcionalizadas nas páginas da literatura, propiciando uma interação social imaginada 

num processo de aprendizagem da igualdade.84 

A formação da opinião pública é a chave para mudança cultural através de suas 

vivências. Novas leituras, novas experiências individuais permitindo a “empatia 

imaginada”. A empatia imaginada construída através da leitura de romances epistolares, 

jornais, panfletos, discursos forneceu as condições de possibilidade para o sujeito se 

imaginar no lugar do outro. 

Os romances epistolares foram o gênero literário das décadas de 1760 a 1780, na 

Europa, numa fase em que mais pessoas aprenderam ler e se interessaram por vidas 

comuns. A obra Júlia ou A nova Heloísa (1761) foi um dos mais célebres romances 

epistolares escrito por Rousseau. Além de Júlia, Richardson escreveu Pamela (1740) e 

Clarissa (1747-8). Interessante perceber o protagonismo de personagens femininos numa 

sociedade em que a mulher estava numa condição mais difícil que os escravos. As 

mulheres eram dependentes, possuíam uma cidadania passiva e como afirmava Sieyès, 

não contribuíam para manter a ordem pública. Até Thomas Jefferson alertou que as 

mulheres eram suscetíveis às  leituras sobre o amor e ficavam com o juízo comprometido 

(HUNT, 2009). Uma evidência  dessa frágil condição está na abolição do trabalho escravo 

que se deu muito antes que as mulheres tivessem seus direitos políticos reconhecidos e 

 
83O filme 12 anos de escravidão, do diretor Steve McQueen e Salomon Northup, exibido em 2014, nos 

proporciona a empatia mencionada no parágrafo acima. 
84Cf. Teoria dos sentimentos morais (1759) de Adam Smith ( 1723-1790), também autor da obra Riqueza 

das nações (1776). Smith foi discípulo de Francis Hutcheson (1694-1746) que foi influenciado por Locke 

e Pufendorf, dentre outros, criticou a tortura e observou a necessidade de sentir a dor que a vítima da tortura 

experimenta. 
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garantidos. Os romances mencionados precederam o surgimento do conceito de direitos 

do homem. 

Filósofos como Rousseau e Voltaire, por exemplo, seguidos por outros pensadores, 

passaram a criticar duramente a tortura judicial contra cidadãos sob ameaça do jugo das 

leis. Frederico da Prússia abolira a tortura judicial em 1754; a Suécia em 1772; Áustria e 

Boêmia, em 1776. A monarquia francesa, em 1780; e, em 1783, o governo britânico 

desarticulou a procissão cívica, que acompanhava as execuções como um espetáculo de 

entretenimento da população. Em 1789, o governo francês aboliu todas as formas de 

tortura judicial; não obstante, tendo introduzido, em 1792, a guilhotina para humanizar a 

execução da pena, pelo viés das sanções por sentença capital. Em 1790, a Assembleia 

Nacional francesa aboliu a progenitura; e, no ano seguinte, a maioridade passou dos 25 

anos para 21 anos de idade, ao passo que foi concedido o divórcio para homens e 

mulheres, além do direito à herança a ambos os sexos. No bojo das transformações 

jurídicas de ordem social, cabe registrar que a dominação patriarcal declinou 

paulatinamente e a autonomia foi erigida em nome da virtude coletiva (HUNT, 2009).  

Enfim, surgiu progressivamente uma maneira de ver o outro para uma nova ordem 

política e social, de maneira que, à medida que o cidadão de um modo geral, e o público 

leitor em particular, sentisse empatia, abrir-se-ia todo um itinerário de fortalecimento da 

conceituação dos direitos do homem, sob forma de desafio à antiga ordem estabelecida: 

a concepção segundo a qual temos o direito a ter direitos. Esse episódio na história do 

pensamento europeu nos faz refletir sobre a frágil ideia de que basta legislar para se 

resolver eventuais problemas sociais. Como diz o velho brocardo: o papel aceita tudo. 85 

 

3.2 Os direitos humanos: Para quem? 

 

O direito a ter direitos construído no século XVIII e sua complexa autoevidência há 

de oportunizar reflexões sobre o poder de nomear e assim conferir sentido a todas as 

coisas. Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), em sua obra Para além do bem e do mal, 

publicada em 1886, por exemplo, nos ajudou a entender um pouco mais sobre as 

implicações do advento de novas nomenclaturas, como resultado de uma vontade humana 

de domínio. Deste modo, Nietzsche mencionou que nomear algo significa, ao mesmo 

 
85O que nos remete ao conceito de legislação simbólica ou legislação álibi do prof. Dr. Marcelo Neves 

(2011, 2016).  
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tempo, dar-lhe sentido. Nomes geram significância e poder, dependendo do lugar de fala 

e das relações de domínio, porque o poder é constitutivo de sentido86.  

Gilberto Amado (1887-1969), advogado, diplomata, jurisconsulto, escritor, jornalista 

e político, observou exatamente essa ideia quando mencionou que “no Brasil, os homens 

não eram politicamente iguais”. E acrescentou: (...) “Gozando da igualdade jurídica, 

perante as leis não fruem os indivíduos as mesmas prerrogativas do ponto de vista 

político.” Identifica o escritor, uma subcidadania quando afirma que  “Um bordelês, na 

França, é politicamente igual a um borguinhão; um marselhês a um normando. Na 

Inglaterra, o homem de Lancashire não tem oportunidades maiores do que o homem do 

Kent”. 87  

No Brasil, não. Politicamente, um sergipano não é igual a um mineiro; um rio-

grandense-do-norte a um rio-grandense-do-sul; um espírito-santense ou alagoano a um 

paulista. Os cargos não se oferecem ao indivíduo procedente de Estado pequeno com a 

mesma naturalidade com que se apresenta a um indivíduo de Estado grande. As situações 

federais são abertas aos habitantes das circunscrições que pelo índice demográfico e 

capacidade econômica constituem a realidade política da nação” (AMADO, 1960, p. 43- 

4, grifos da autora da tese). 

Neste horizonte, direitos do homem e direitos humanos assumiram o espectro de uma 

cadeia de significados relevantes, que permitiram e permitem continuamente novas 

identificações interpretativas.  Seria a ideia mencionada por Bobbio em A era dos Direitos 

em que observa que os direitos humanos foram consagrados quando transformado em 

uma Declaração, em 1948, e que, portanto,  o problema fundamental repousa sobre a 

necessidade de sua proteção e não  mais de sua justificação – uma questão política e não 

filosófica (BOBBIO, 2004). 

Como nos mostrou a História, a DUDH representou uma retomada de valores 

expressos na Declaração Francesa, num esforço de reconhecimento e respeito à 

dignidade humana à moda iluminista, em um cenário terrificante de guerra, baseado num 

projeto de subjugação de povos que resultou em torno de 40 milhões de refugiados; e, 

aproximadamente, 60 milhões de civis mortos (COMPARATO, 2019, p. 218). 

A Segunda Guerra Mundial foi, em si mesma, uma tragédia que colocou por terra o 

ideal iluminista de progresso da humanidade. Um ideal que não se reduz ao 

desenvolvimento tecnológico, mas fundamentalmente envolve ao progresso moral. Kant 

 
86 Cf. HAN, 2019. 
87 O autor, primo de Jorge Amado,  identifica a existência de uma subcidadania. 
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ao analisar seu tempo no opúsculo de 1784, “Resposta à pergunta: o que é Iluminismo?” 

alertou para o perigo de uma menoridade autoimputável e observou a necessidade de 

progresso moral da humanidade. E, um ano depois, 1785, na obra Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes, formulou um princípio moral do iluminismo denominado 

imperativo categórico que ao alargar a essência da regra de ouro, fortaleceu o conceito 

de pessoa como fim em si mesmo. 

Não há controvérsia sobre o protagonismo dos direitos humanos como “linguagem 

de dignidade humana” nos registros jurídicos e/ou ficcionais; entretanto, na prática 

cotidiana a tal semântica de valorização dos direitos se apartará da realidade igualitária 

apregoada pela eloquente discursividade intelectual, historicamente há de ser demarcada 

pela desigualdade e exclusão de cunho social (SANTOS, 2013). Em verdade, quanto mais 

expansiva for a falência dos direitos à dignidade da vida humana, maior será o incômodo 

causado ao Homem, que, decerto, tenderá a se exaltar mediante o valor de fundamentos 

de ordem jurídico-social.  

Haja vista as reflexões pertinentes ao processo dialógico de constituição do conceito 

de democracia; e, posteriormente, a percepção de um direito a ter direitos, a História, 

permeada por antíteses, polissemias e paradoxos, por flatus vocis, às margens da dúvida 

cartesiana, há de se (des)equilibrar sobre o trapézio das circunstâncias cívicas de uma 

moral, que oscilará entre a tradição arcaica vigente e a contemporaneidade cáustica a 

reivindicar-se por direitos de sobrevivência jurídica e intelectual.  Por este ângulo de 

juízo, os desafios contemporâneos das sociedades tecnicamente potencializadas 

implicam uma questão fundamental: a de que temos um novo horizonte de 

responsabilidade.   

A expressão tecnicamente potencializadas é da lavra do ilustre Professor  Dr. 

Manfredo Araújo de Oliveira (1941),  

A ciência e a técnica deram à atividades humana um alcance de 

dimensão planetária, com um novo horizonte de 

responsabilidade. Para H. Jonas, por exemplo, a diferença radical 

em relação às éticas antigas é que a ação humana, tecnicamente 

potencializada, pode danificar irreversivelmente a natureza e o 
próprio ser humano: a intervenção tecnológica altera a própria 

natureza do agir humano, de modo que  não só a biosfera do 

planeta, mas a natureza como um todo passa a ser implicada na 

esfera do agir humano e, portanto, de sua responsabilidade 

(MANFREDO, 2010, p. 10). 
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Os desafios jurídicos, políticos e éticos, por conseguinte, hão de ser resultado de uma 

contextualização histórica específica, que se personificara como legado para a 

humanidade. Acontecimentos marcantes no século XX, como as duas Grandes Guerras, 

as revoluções, insurreições e golpes de Estado, os avanços da ciência e da tecnologia, 

sobretudo, para finalidades bélicas, a crise da razão e a desestabilização dos valores 

democráticos, evidenciaram novos horizontes para uma civilização técnico-científica, que 

precisa ressignificar valores éticos e morais de uma vulcânica coletividade em ebulição. 

Segundo o Relatório Digital 2018, mais de 200 milhões de pessoas adquiriram seu 

primeiro telefone celular em 2017 e 2/3 dos habitantes do mundo, 5.135 bilhões de 

pessoas, possuem smartphones. Cerca de 04 bilhões de pessoas no mundo usam a 

Internet. Mais de 03 bilhões de pessoas em todo o mundo usam redes sociais todos os 

meses e quase 100% delas acessam por dispositivos móveis. Em 60 segundos, 29 milhões 

de mensagens são processadas no WhatsApp e 27% da população brasileira e 30% da 

população mundial fazem compras on-line, movimentando quantia de U$ 2,5 trilhões (no 

mundo). Existem muitas pesquisas produzidas pela WeAreSocial, GlobalWebIndex, 

GSMAIntelligence, Statista, LocoWise,  SimilarWeb (CUSTÓDIO, 2019). 

Um passo importante foi reconhecer que a trajetória dos direitos e da democracia, 

como regime político, corroborará um processo de luta de classes entre valores ancestrais 

e contemporâneos, entre interesses privados e coletivos, num trafegar dialético de ideias 

com avanços e retrocessos, a partir do ressurgimento de termos com múltiplas 

ressignificâncias de poder em determinados contextos de sociedade. 

As inúmeras transformações sociais, jurídicas e econômicas, que não impunemente 

perpassaram o século XX, demonstram o expressivo enfraquecimento das principais 

alternativas políticas não condizentes ao regime democrático, de vez que sobreveio uma 

progressiva perda de legitimidade, em razão das situações infamatórias, sobretudo 

decorrentes das Grandes Guerras Mundiais. Conforme preleciona Robert A. Dahl (2016), 

os inimigos pré-modernos da democracia, a monarquia e a oligarquia com seu sufrágio 

limitado, apresentaram sinais claros de debilidade política.  

Desta feita, os regimes antidemocráticos passaram por um percurso de descrédito por 

conta dos conflitos bélicos supracitados, particularmente, da Segunda Grande Guerra. No 

cenário latino-americano, as ditaduras civil-militares principiaram a ruir em razão das 

rupturas sociais e corrupção, ao passo que, em alguns países, adotaram-se atitudes 

pseudodemocráticas, simulando processos forjados de abertura e transição para o regime 

democrático. Todavia, essas transformações não podem ser lidas como triunfo de valores 
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democráticos, uma vez que mantiveram posturas conservadoras, o mandonismo, o 

patrimonialismo e a desigualdade  (DAHL, 2001). 

O fenômeno da democratização não implica, necessariamente, no fato de que, no 

decorrer do tempo, o regime democrático passou a ser almejado por todos os cidadãos, 

em caráter de unanimidade, já que, mesmo aquelas nações que, se de alguma forma 

sofreram direta ou indiretamente os malefícios do totalitarismo sob a égide da opressão 

cívico-militar, não se tornaram partidárias das reivindicações pelo binômio de origem 

grega: dēmokratía, de dêmos (povo) + kratía (força, poder).  

De outra feita, há ainda os países que jamais se pautaram pelos regimes democráticos, 

ao passo que há, também, aqueles que fizeram uma frágil transição para a democracia; no 

entanto, conservam traços fortes traços de uma sociedade totalitária; e, em momentos de 

crise, logo partem em defesa de valores antidemocráticos, por intermédio de um 

nacionalismo fanático ou fundamentalismo religioso (DAHL, 2001). O resultado deste 

cenário foi a existência de governos com regimes políticos democráticos em diferentes 

graus, o que significa dizer que não existe a democracia, mas democracias.  

Robert A. Dahl (2016, p. 12) chama atenção para uma possível classificação para o estudo 

da democracia em três grupos que não podem ser analisados indistintamente, pois cada um 

representa em si mesmo uma grande diversidade. São eles: “países com governos democráticos; 

países com novos governos democráticos, países com governos democráticos longos e 

relativamente bem estabelecidos”. 

E se há muitas definições para democracia, é possível algum consenso sobre o que 

significa hoje e por que se tornara um regime político desejável, a partir do vocábulo 

latino “democratia”? Ou, por fim, deseja-se o regime político ou uma sociedade 

democrática? Ou os dois, concomitantemente? 

Em todos os países democráticos e até naqueles em que suas tradições e valores são 

mais sólidos, há distorções e fragilidades no tocante ao grau de confiabilidade dos 

cidadãos em seus representantes eleitos, sobre partidos políticos, índices preocupantes de 

desemprego, corrupção, problema com refugiados, dentre outros. Há um contexto de 

articulações político-partidárias, que pode gerar desconfiança e comprometer os valores 

democráticos em vigência política (DAHL, 2001). De acordo com estudos da organização 

estadunidense, Freedom House, em todas as regiões do mundo “a democracia está sob 

ataque de líderes populistas e grupos que rejeitam o pluralismo”.88   

 
88 Cf. Democracy in declines (FREEDOM HOUSE, 2020). 
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E como isso afeta as democracias? Existe o ideal de democracia e o uso que se faz 

dela; seja para o bem; seja para o mal, a transcursar evidentemente do caráter dos 

governantes e governados em articulações de seus enredos sócio-políticos. Não obstante, 

há uma situação inconteste: em todos os lugares a democracia está em crise.  Em países 

democratizados recentemente, indaga-se como será possível avigorar as práticas e 

instituições democráticas, uma vez que para aqueles com democracias mais antigas 

perguntam-se como aperfeiçoá-la, aprofundando as suas prédicas valorosas ao convívio 

social, ainda que cada país enfrentasse suas dificuldades e dilemas, em particular.  

Sem dúvida, os conflitos políticos que, frequentemente, giram em torno de interesses 

econômicos privados, a crise econômica e a desigualdade são elementos que, decerto, 

desafiam a estabilidade das democracias, de maneira que se tornou corriqueiro se indagar: 

A contemporaneidade está se identificando como democracia? O que atualmente pode ser 

capaz de distinguir um governo democrático de um não democrático, de vez que é preciso 

abalizar o termo “democracia” como regime político, no sentido de se viabilizar uma 

sociedade democrática, conquanto haja mais divergências que convergências? 

A democracia é um termo plurívoco89 e é nesse sentido que a definição rawlseana de 

sociedade democrática se fortalece, a saber: 

Sociedade democrática é aquela em que há uma diversidade de 

doutrinas abrangentes, razoáveis e neste cenário há um sistema de 

cooperação justa entre cidadãos livres e iguais,  que aceitam os 

princípios publicamente reconhecidos de justiça que estabelecem 

os termos justos dessa cooperação (RAWLS, 2004; 2011; 2016). 

 

Embora a democracia tenha uma longa história, com momentos de seu 

desaparecimento no plano da sociabilidade, interpretá-la nas sociedades contemporâneas 

requer refletir sobre quais pressupostos temos diante de nós, quando analisamos a 

realidade social das nações sob a égide democrática ou sob o estigma do regime ditatorial. 

A princípio, pensa-se em direito ao voto; entretanto, em tese, as democracias 

devem/deveriam assegurar a todos os cidadãos adultos o direito de votar e ser votado. 

Nada obstante tal ideia, sabe-se que até o final da Primeira Grande Guerra, boa parte da 

população adulta europeia estava afastada desse direito (DAHL, 2001)90. Curiosa é a 

situação do voto no Brasil; porquanto, até 1988, ao analfabeto o era negado tal direito de 

 
89“democracia tem significados diferentes para povos diferentes em diferentes tempos e diferentes lugares” 

(DAHL, 2001, p. 13). 
90O filme As sufragistas (2015), direção de Sarah Gavron, evidencia a luta do movimento feminista por 

igualdade de direitos. A mulher, especialmente, esteve por longo tempo em condição pior do que o escravo 

livre. 
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escolha política. Seria o critério do sufrágio suficiente? Não. É um critério necessário, 

mas não suficiente, pois em todos os países a democracia experimentou a seletividade do 

eleitorado, incluindo-se a Grécia Antiga. 

Um segundo elemento significativo na reflexão sobre os pressupostos da democracia 

é a lógica da igualdade91, visto que ao conceber-se a igualdade como absolutamente 

relevante para a participação democrática, a sua logística das decisões do grupo social se 

pautaria por ser uma característica apenas de regimes democráticos ou de sociedades 

democráticas? Quiçá, a lógica da igualdade já tenha existido em experiências societárias 

mais naturais, menos complexas.92 Igualdade é um conceito polissêmico. 

Na Enciclopédia Política organizada por Diderot e D’Alembert, no verbete 

“Igualdade natural (Direito natural)” da lavra de Louis de Jaucourt (1704-1779), 

deparamo-nos com a definição segundo a qual a “igualdade natural é aquela que existe 

entre os homens, tão somente pela constituição de sua natureza. Essa igualdade é o 

princípio e o fundamento da liberdade.” Para mais adiante, Jaucourt acrescentar que: “No 

estado de natureza, os homens nascem, sim, na igualdade, mas não poderiam permanecer 

nela; a sociedade faz que a percam, e eles só voltam a ser iguais pelas leis” (DIDEROT; 

D’ALEMBERT, 2015, p. 201 e 203, grifos do original). A enciclopédia pode ser 

considerada um dos documentos mais significativos para expressar o movimento 

iluminista com seus ilustres editores e notáveis colaboradores que representavam as 

inteligências desse momento histórico que deu voz aos philosophes. 

Ainda de acordo com Jaucourt, em seu supramencionado verbete, essa igualdade 

moral decorre da natureza humana, o que implica na necessidade de um tratamento 

recíproco, no que tange ao processo de concepção social, que se baseia no princípio da 

igualdade natural ou moral, para condução de distintas ações e consequências político-

culturais. Neste diapasão, uma das questões mais relevantes vem a ser a de que a razão 

fortalece a igualdade, somente compreendendo a dependência de uns pelos outros se for 

para gerar felicidade, ao mesmo tempo em que se reforça a ideia de que os outros possuem 

idênticos direitos que atribuímos a nós mesmos. 

 
91“Entre os Vikings livres existia a ideia da igualdade, como demonstra a resposta dada por alguns Vikings 

dinamarqueses quando um mensageiro lhes perguntou da margem do rio que subiam na França: “qual o 

nome do vosso Senhor? – Nenhum. Somos todos iguais” (BRONSDSTED, Johannes. The Vikings. New 

York. Penguim, 1960, p. 241/p. 28, apud, DAHL, 2001). 
92Sobre este ponto interessante observar o pensamento de Rousseau na obra Discurso sobre a origem da 

desigualdade de 1754 e Contrato Social de 1762  em que o filósofo observa que o homem natural é bom, 

o bom selvagem e que a convivência social, sociedade  complexa o fez decair. É dele a celebérrima frase: 

O homem nasceu livre, mas por todo lado encontra-se a ferros. 
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Nesse mesmo sentido, Maximilien de Robespierre (1758-1794), no relatório de 5 de 

fevereiro de 1794, intitulado Sobre os princípios de moral política que devem guiar a 

Convenção Nacional na administração interna da República menciona a seguinte ideia 

inspirada em Rousseau: 

 Qual é a meta que visamos? O gozo pacífico da liberdade e da 

igualdade; o reinado dessa justiça eterna, cujas leis foram 

gravadas, não sobre o mármore ou sobre a pedra, mas nos 

corações de todos os homens, mesmo naquele do escravo que as 

esquece, e do tirano que as nega  (ROBESPIERRE, 1999, p. 143). 

 

Um dos grandes estudiosos da igualdade e referência teórica imprescindível ao tema, 

sem dúvida, fora Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), pois que, na segunda parte do 

Discurso sobre a origem da desigualdade, bem como nos livros I e II do Contrato Social; 

e, de um modo geral em sua filosofia, deparamo-nos com duas formas de desigualdades, 

que não se correlacionam: a natural e a convencional ou artificial. Sendo a primeira, um 

tipo de desigualdade inevitável, por decorrer das diferenças naturais, como vigor físico e 

saúde, por exemplo. Já a segunda forma de desigualdade refere-se às condições 

contingentes, como riqueza e poder para satisfazer sentimentos de superioridade, 

provocando infelicidades e corrupção (ROUSSEAU, 1993, 1996).  

Com esse olhar filosófico, Rousseau argumenta que a igualdade desejável é aquela 

designada como básica de posição e prestígio moral e civil, de maneira que pessoa alguma 

se submeta às ordens arbitrárias. Por este viés, no tocante à igualdade básica, todos os 

cidadãos têm a mesma autoridade e direito de conduzir seus interesses, bem como 

participar dos interesses comuns. O que Rousseau nota é a importância de uma igualdade 

básica, no que diz respeito a provisões materiais mínimas para evitar a submissão ou 

servidão. Uma igualdade fundamental como posição moral e civil, como também no 

acesso aos recursos materiais para uma vida digna; e, por intermédio deste juízo, 

pressupõe o autor de Emílio que o reconhecimento e o respeito só são efetivos quando há 

igualdade fundamental (ROUSSEAU, 1993, 1996). 

A lógica da igualdade constituiu-se da tese de que homens livres participariam do 

governo em igualdade de condições, sob a justificativa de que os governantes precisariam 

do consenso de seus governados, ao passo que, em grandes territórios geopolíticos, a 

possibilidade do consenso há de abarcar a necessidade da representação.  

O terceiro elemento caracterizador é a liberdade em seus dois sentidos: um negativo 

e outro positivo. Um conceito que possui uma trajetória desde os gregos antigos até hoje; 

e que se envolve com as ideias de autogoverno e progresso. A liberdade é o valor 
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supremo, invocado diante de governos autoritários e que teve um papel importante por 

ocasião do Renascimento, com o florescimento das cidades italianas como Florença e 

Veneza, centros culturais em que a liberdade se desvelava na arte, na produção e na 

política, que passava a compreender o indivíduo como sui iuris. Com o retorno cultural 

ao pensamento greco-romano, o ideário da Idade Média (Idade das Trevas) foi perdendo 

fôlego no decurso da humanidade, abrindo espaço para um novo tempo do mundo. 

Destarte, se sob a bandeira da liberdade os gregos desfrutaram de um livre-arbítrio 

político na demokratía, italianos de modo geral, e romanos em particular, renascentistas 

o fizeram na República. 

Madison, no capítulo X, da coletânea, Federalista distingue democracia pura de 

república, a saber:  

se conclui que uma pura democracia, composta de um pequeno 

número de cidadãos, que se reúnem todos e governam por si 

mesmos, não admite remédio contra as desgraças da facção. (...) 

Uma república, quero dizer, um governo representativo, oferece 

um ponto de vista diferente e promete o remédio que se deseja 

(HAMILTON, MADISON; JAY, 1973, p. 103).  

 

O fato é que não evidenciamos sob o ponto de vista histórico que as repúblicas 

romanas e italianas eram representativas na forma como pensada por Madison e, entende-

se não ser possível verificar algum pensador que tenha embasado suas ideias. Em verdade, 

as repúblicas ficaram nos limites do que ele definiu como democracias puras. No século 

XVIII, os termos passam a ser usados como sinônimos. E, segundo Robert Dahl, a 

diferença poderia estar na língua grega que utilizou a palavra demokratía e a língua latina 

que traduziu como res pública (DAHL, 2001). 

De fato, o que se pode identificar é que os elementos fundadores da história da 

democracia evidenciam uma trilha de ideias, que conduz a pensar mais uma vez na 

contribuição dos modernos. Por equívoco intelectual, por vezes se é levado a arrazoar que 

ocorreu uma evolução do direito; entretanto, caso se considere as reflexões de Max Weber 

(1864-1920) sobre a singularidade do processo de racionalização e secularização do 

ocidente, se observarão que as transformações sociais atenderam a interesses econômicos 

e políticos emergentes; e, absolutamente, a um processo de humanização autoconsciente, 

em diálogo com um projeto de progresso da humanidade.  

Deste modo, os agentes históricos que protagonizaram essas transformações não 

repercutiram, seguramente, no fortalecimento da tese de direitos naturais, que, até o final 

da fase medieval, era o salvo-conduto para a objetividade, uma vez que pertenciam à polis 
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ou civitas, em detrimento da pessoa humana.  Portanto, há um deslocamento de sentido 

para tomá-los como subjetivos, como direitos inerentes ao sujeito, que já existiam numa 

situação anterior ao advento do Estado. 

De fato, o que há de encontrar-se em tal raciocínio vem a ser a remodelação do 

indivíduo e sua vida em sociedade, já que os fundamentos teóricos estão em filósofos 

contratualistas, que fortaleceram o alicerce dos direitos em consonância com o estado de 

natureza, contrato social, sociedade civil, propriedade e Estado, de modo a caracterizar-

se como um retorno à doutrina dos direitos naturais. É interessante destacar que nenhum 

contratualista moderno negou que os homens nascem livres e iguais, apesar das 

divergências teóricas entre eles, de maneira que Hobbes nos legou o direito à vida 

(HOBBES, 1997); Locke, o direito à propriedade e a valorização da categoria “trabalho” 

(LOCKE, 1998); Rousseau, o direito à liberdade e o conceito de vontade geral como 

vontade pública (ROUSSEAU, 1996).  Logo, não há nada a temer quanto a essa 

fundamentação jusnaturalista que faz parte de um caminhar histórico e cultural ocidental 

que culminou no movimento iluminista. 

Um dos paradoxos desse movimento iluminista moderno, que é preciso ser 

investigado e discutido, pode ser identificado na relação entre liberalismo e democracia 

– termos antagônicos, artificialmente harmonizados. Por quê? Porque a ideia de 

liberalismo93, como uma doutrina para salvaguardar a liberdade individual, valoriza 

interesses privados, ao passo que a democracia que, por sua vez, configura um ethos que 

valoriza o coletivo e não o individual há de preconizar interesses comuns. Em verdade, 

são termos que não poderiam estar relacionados, considerando-se a trajetória histórica de 

cada um. Por um lado, o sentido do bourgeois; e, por outro, o citoyen (CAVALCANTI, 

2005).  

A reflexão sobre a democracia e o direito humano n° 21 assegurado na DUDH 

reivindica como direito fundamental a reintegração de um indivíduo-isolado (Locke) com 

o indivíduo-coletivo (Rousseau), mediados pelo trabalho e linguagem, como membros 

da humanidade, termo concebido à moda kantiana. Por quê? Porque, quando se pensa em 

humanidade, identificam-se seus elementos: os indivíduos, os outros e a natureza 

(MENEZES, 2005). 

 
93 A palavra liberal (liberalismo) surgiu em 1810, na Espanha, com o propósito de nomear os membros das 

Cortes espanholas. O termo não apareceu no pensamento dos philosophes contratualistas (MERQUIOR, 

1991, p. 16). 
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Neste caso específico, o que ocorreu foi a aceitação da ideia de um indivíduo 

hipotético anterior à sociedade civil, portador de direitos naturais individuais, que, mais 

adiante, ampliou o seu grau de exigência no que se refere ao reconhecimento de valores 

coletivos e não apenas seus interesses pessoais. No entanto, na construção de um caminho 

seguro para se ter um indivíduo coletivo, é preciso reconhecer a sociedade como uma 

síntese dialética; e não como soma de indivíduos com seus interesses particulares. Por 

conseguinte, necessita-se edificar um olhar como sociedade em que o interesse comum 

(vontade geral, pública) deva prevalecer sobre a vontade privada – um ethos social para 

uma sociedade efetivamente democrática defensora dos direitos humanos e dos direitos 

da humanidade. 

 

3.3 “Das coisas menores cuidam os chefes e das maiores, todos”:94temos a 

necessidade humana de um direito à participação política. 

 

Duas são as faces da humanidade, o indivíduo e o povo.  Duas são 

portanto as máximas questões do direto: a questão civil , a questão 

política. Nenhuma delas foi já resolvida pela sciencia [sic]. A 

despeito do prodigioso desenvolvimento da civilização moderna, 

o problema da independência individual, como da igualdade 

democrática, está ainda bem longe da solução. O estudo de ambas 

as questões abrange a philosophia do direito [sic] em sua base 

larga e complexa.95 

 

Os direitos humanos são frutos de uma produção da cultura ocidental, que resultou 

num conjunto de conceitos que foram influenciados e/ou influenciaram acontecimentos 

históricos. Um processo complexo, com muitas contradições96, visões utópicas que, na 

trama dos sentidos, exigiram e continuam requerendo cautela nas interpretações. Neste 

contexto, surgiram as Declarações de direitos, Protocolos, Tratados e Convenções, que 

apresentaram princípios éticos norteadores, corroborando que conceitos da Filosofia 

Prática ou Ética se converteram em obrigações jurídicas, que se inserem num perene 

debate ético e político.97 

 
94Frase atribuída a Tácito quando investiga as nações germânicas, frase citada por  D’Holbach no verbete 

“Representantes” (D’HOLBACH, 2015). 
95  José de Alencar, Sistema Representativo, 1868 ( grifos da autora da tese). 
96 Universalismo versus particularismo;  doutrina jusnaturalista versus positivismo jurídico; conflitos entre 

direitos, por exemplo. 
97 Norberto Bobbio (2004, p. 27) observa que  a positivação dos direitos  nos conduz a uma superação das 

controvérsias sobre a fundamentação jusnaturalista ou não dos Direitos Humanos. Por quê? Porque a 

positivação de tais direitos evidenciou um consenso de fato, ou seja, um  “consensum omnium gentium 
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São valores que se transfiguraram em direitos; e, que por sua vez, assumiram o status 

de fundantes do próprio Direito, do Estado e da Sociedade Civil, de modo que se poderá 

concebê-los por intermédio de uma via de mão dupla no âmbito de sua dimensão política. 

A dimensão republicana, que abarca o respeito às regras jurídicas, ao bem-comum e a 

responsabilidade do exercício do poder, englobando os valores democráticos, entendendo 

o termo democrático o respeito à igualdade; a repulsa aos privilégios; o respeito às 

minorias; e, por fim, aceitação da vontade pública (vontade geral). 

O direito humano nº 21, curiosamente, não alude ao vocábulo “democracia” em seu 

conteúdo, posto que se identifica como um direito à participação política nos processos 

públicos, que envolvem o exercício do poder. Desta forma, tal ausência de referência ao 

caráter de nomenclatura poderá trazer efetivamente novas competências institucionais e 

humanas (desenvolvimento de uma racionalidade intersubjetiva), de maneira a contribuir 

com a formação futura de uma sociedade democrática, porque visa a fortalecer 

gradativamente as relações mútuas entre integrantes livres, iguais, decerto conscientes de 

seu papel social.   

Outrossim, numa arqueologia do referido artigo n° 21 pode-se diferenciar três níveis 

de enunciação:  

I. participação política (vida activa, práxis);   

II. igualdade de direitos inserida no ideário da igualdade;  

III. sufrágio universal que envolve o paradoxo da participação.  

Três elementos fundamentais para formação e desenvolvimento de sociedades 

democráticas.  

Vejamos o referido direito humano: 

 

I. Todo o homem tem o direito de tomar parte no governo de seu 

país diretamente ou por intermédio de representantes livremente 

escolhidos. [participação política - vida activa, práxis]; 

 

II. Todo o homem tem igual direito de acesso ao serviço público 

do seu país. [ideário da igualdade]; 

 

III. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta 

vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por 

sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que 

assegure a liberdade de voto. [sufrágio universal]. 

 
sobre determinado sistema de valores.” A bem da verdade é inconteste a fundamentação jusnaturalista e 

talvez seja mais interessante atualmente observar  a continua agregação de direitos, suas dificuldades no 

plano da sociabilidade, o problema da globalização e a hegemonia da ideologia liberal. 
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Segundo a Lógica98, a primeira enunciação – “Todo o homem tem o direito de tomar 

parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente 

escolhidos” -  ratifica uma proposição que designa uma generalidade abstrata, no sentido 

de universalidade numa assertiva categórica e afirmativa, quando menciona “Todo o 

homem” e, mais adiante, “tem o direito”.  Todos têm o direito a ter direitos. 

A Declaração não usou neste artigo a expressão “ser humano”, visto que optou pela 

terminologia “homem”, que é um vocábulo utilizado com recorrência na Filosofia, para 

designar seres humanos adultos de ambos os sexos, referindo-se genericamente ao 

indivíduo da espécie humana, não obstante as controvérsias contemporâneas relacionadas 

à questão de gênero. Inicialmente, o que se propõe é que o ser humano, em razão de sua 

condição política99, possui o direito de participação política efetiva na construção de uma 

sociedade democrática, fazendo refletir sobre o que entendemos por condição humana.   

Nesta reflexão, cabe explicitar que condição humana não há de ser, designadamente, 

sinônimo de natureza humana, pois que esta se configura no horizonte do 

desenvolvimento das capacidades físicas e psicológicas do Homem; e a filósofa que 

melhor explorou esse conceito foi Hannah Arendt (1906-1975) na obra A condição 

humana, de 1958.  

Em sua análise, observa que a sociedade moderna perverteu certa ordem social que 

existia na Antiguidade, enfatizando que a atividade econômica ascendeu ao espaço 

público e passou a assumir um valor diferente, já que no mundo antigo havia uma nítida 

diferença entre a esfera privada e a esfera pública. 

É esta durabilidade que empresta às coisas do mundo sua relativa 

independência dos homens que as produziram e as utilizam, a 

'objetividade' que as faz resistir, 'obstar' e suportar, pelo menos 

durante algum tempo, as vorazes necessidades de seus fabricantes 

e usuários. (…) Em outras palavras, contra a subjetividade dos 

homens ergue-se a objetividade do mundo feito pelo homem, e 

não a sublime indiferença de uma natureza intacta, cuja 

devastadora força elementar os forçaria a percorrer 

inexoravelmente o círculo do seu próprio movimento biológico, 

em harmonia com o movimento cíclico maior do reino da 

natureza. Somente nós, que erigimos a objetividade de um mundo 

que nos é próprio a partir do que a natureza nos oferece, que o 

construímos dentro do ambiente natural para nos proteger contra 

 
98 É uma área da Filosofia que investiga as relações linguísticas que tornam uma proposição válida ou 

inválida, investiga os silogismos promovendo um estudo filosófico do raciocínio. 
99 O termo assume um sentido muito especial em Hannah Arendt como trabalho, labor e ação (ARENDT, 

2000). 
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ele, podemos ver a natureza como algo 'objetivo' (ARENDT, 

2010, p. 150). 

 

Na esfera privada, do mundo antigo, espaço do oikos, a sua dimensão traduzia o 

sentido de privação da presença do outro. O lar era o privado, o não público, espaço para 

o trabalho, que visava à subsistência e o labor, à produção – o laborans e o faber. O ser 

humano não tinha liberdade no espaço privado, porque estava inserido no plano das 

necessidades na esfera do mundano; e, por esta razão, o escravo era visto como elemento 

de âmbito privado. Não há ação livre, há luta para sobreviver. Na esfera privada vivemos 

juntos por necessidade. Nesse aspecto, a condição humana do labor (laborans) é a vida; 

do trabalho (faber) é a mundanidade (ARENDT, 2000). 

No espaço público da Antiguidade, o ser humano era livre pelo simples fato de ser 

capaz de ação (práxis) e afeito ao discurso, o zoon politikon. Logo, ser livre é poder 

habitar a esfera pública, estar livre da luta pela sobrevivência e não estar submetido ao 

outro. Por esta perspectiva analítica, consoante Aristóteles, a política é a atividade capaz 

de construir uma maneira de ser autônoma, por significar a instância para alforria de 

liberdade do ser humano (ARISTÓTELES, 1997; ARENDT, 2000).  

Desta feita, o termo público, como preleciona Arendt (2000), denota aquilo que é 

divulgado a todos, lugar da relação com a alteridade para o fortalecimento dos laços 

integrativos ao lugar da pluralidade. Para Arendt, a ação e o discurso, nesta esfera, 

representam as condições de possibilidade, a fim de que os seres humanos se manifestem, 

não como objetos, mas como pessoas. E para os gregos, a liberdade situava-se 

exclusivamente na esfera pública política. 

Considerando o pensamento de Arendt (2000), o direito humano n° 21 da DUDH 

expressa o conceito de vida activa, que a autora erigiu para compreender o que significa 

a condição humana. Neste ponto de raciocínio, comprova-se que a filósofa designou por 

ação (práxis), como um dos elementos que integram o referido conceito da condição 

básica da ação que é viver (conviver) na pluralidade.  Esta ideia nos relaciona com a 

dimensão da igualdade, “todos os homens” e com a diferença, “a vontade do povo no 

sufrágio universal”, ou seja, o anseio humano no âmago da vontade de cada ser em si. 

A pluralidade humana, condição básica da ação e do discurso, tem 

o duplo aspecto de igualdade e diferença. Se não fossem iguais, 

os homens seriam incapazes de compreender-se entre si e aos seus 

ancestrais, ou de fazer planos para o futuro e prever as 

necessidades das gerações vindouras. Se não fossem diferentes, 

se cada ser humano não diferisse de todos os que existiram, 
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existem ou virão a existir, os homens não precisariam do discurso 

e da ação para se fazerem entender (ARENDT, 2000, p. 188). 

 

O conceito de ação, que integra a condição humana ao lado do trabalho e labor, fora 

sofrendo ao longo do tempo um processo de desestabilização nas sociedades modernas, 

quando se inverteu a lógica das esferas de espaço público e privado. A categoria trabalho 

passou a ter valor na esfera pública, despolitizando os sujeitos ao propor a redução do 

espaço público ao lugar do homo laborans e do homo faber, em detrimento do zoon 

politikon.  

A ascensão do trabalho como categoria fundamental para as sociedades modernas 

transformou tudo em sociedades trabalhadoras, desconsiderando a excelência humana na 

ação. Nesse aspecto, interroga-se, hipoteticamente: se a condição do trabalhador fosse de 

encontro ao exercício de não liberdade, como se exigiria a sua participação política? O 

sujeito proletário não tem condições de superar seu ciclo vital de sobrevivência, enquanto 

luta e produz, de vez que é obrigado a delegar sua dimensão política, sua capacidade 

humana superior, como diria Aristóteles (1997), a outro que supostamente estaria em 

melhores condições de desenvolvimento humano.  

Por conseguinte, direito humano n° 21 apresenta uma condição de vida activa, ou 

seja, enuncia como direito humano universal a condição humana da ação, mas com o 

desafio de enfrentar a ideia sob outro paradigma, o paradigma inaugurado pelos modernos 

do trabalho como categoria fundamental. No segundo momento do referido artigo n° 21, 

reitera-se a estrutura proposicional de uma assertiva universal, abstrata, categórica e 

afirmativa, sobre a igualdade no direito de acesso ao serviço público pátrio, visto que a 

logística da igualdade será invocada quando se pensa em sociedades democráticas ou em 

regimes políticos democráticos.  

A igualdade é um valor presente na retórica, reafirmado em tratados, cartas e pactos, 

tais como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, nos artigos 3° e 

25; Pacto São José da Costa Rica de 1969, art. 23, itens 1 e 2; a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia de 2000, no art. 20 a 23, 39 e 40. E convém lembrar 

que existem confusões conceituais sobre o que seja igualdade, diferença e desigualdade.  

O que podemos entender quando mencionamos a palavra igualdade? Usamos o 

termo em relação a quê?  E diferença? O que significa desigualdade? O direito humano 



91 
 

n° 21 fala de que tipo de igualdade? Há autores que usam o termo desigualdade no sentido 

de diferença e vice versa, quando analisam o imaginário da igualdade.100 

Igualdade é uma categoria que surgiu no cenário político da democracia de Clístenes 

(508 a.C.)  como isonomia (igual repartição de poder e riqueza) e isegoria (igualdade do 

discurso).  Nas leis (IV), Platão analisou a igualdade da proporção e  harmonia. Na Ética 

a Nicômaco, Livro V, Aristóteles mencionou que pessoas desiguais merecem coisas 

igualmente desiguais e acrescenta que no âmbito das igualdades os critérios são variáveis. 

Na oligarquia, por exemplo, o critério seria a riqueza; numa democracia, a liberdade 

(CANTO-SPERBER, 2013).  

Outra observação importante está na relação que o conceito de igualdade possui com 

o termo justiça. Costumamos dizer que uma “ação é justa” ou “alguém é justo” quando 

respeita a igualdade. Até mesmo na linguagem comum percebemos a ideia de igualdade 

no justo meio aristotélico, por exemplo. Quando Aristóteles, na Ética a Nicômaco, 

utilizou a figura da régua de Lesbos para falar de equidade, trabalhou a ideia de uma reta 

com dois extremos e o justo meio, a justa medida equidistante a estes extremos. A outra 

ideia de que também podemos ligar ao sentido de igualdade é a de ordem, equilíbrio e 

harmonia entre pessoas (BOBBIO, 1996). 

O termo igualdade, segundo os Dicionários de Filosofia, é um conceito polissêmico, 

que pode ser percebido como a característica de objetos substituídos um pelo outro 

(ABBAGNANO, 1982). Ora, se dois objetos são iguais, não significa dizer que existe 

justiça ou injustiça, apenas que existe uma igualdade entre ambos, incontestemente.  O 

fato é que somos diferentes e vivemos em sociedades desiguais; e, ao construímos um 

ideário de igualdade social, idealizamos sociedades utópicas sem desigualdades; não 

obstante, no plano da realidade, o Homem tendo consciência de que jamais existiu uma 

sociedade sem desigualdades, a fora da mitológica Arcádia grega.  O que existe são 

esforços para se minimizar essa realidade através de políticas públicas (BARROS, 2018). 

Nesse horizonte, por um lado, a igualdade com o seu contrário, a diferença, 

representando uma nítida dicotomia no plano do ser, de maneira que somos distintos  

quanto à nacionalidade, faixa etária, gênero etc. Por outro lado, a relação entre igualdade 

e desigualdade, que é de outra natureza, representa uma contradição no plano das 

circunstâncias históricas (BARROS, 2018). Vejamos: 

 

 
100Cf. PINKER, 2018. 
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Mundo Natural Mundo Político 

Igualdade e diferença Igualdade e desigualdade 

Plano do ser Plano das circunstâncias 

 

Desta forma, podemos identificar que existem diferenças naturais, desigualdades 

sociais como resultantes do mundo político que, além das diferenças naturais e 

desigualdades sociais, se personifica pelo viés de uma igualdade natural, em razão da 

condição humana mínima comum a todos, valorada pelos contratualistas modernos, por 

exemplo. O sentido da igualdade presente no direito humano n° 21 parece ser aquele, que 

compreende a humanidade comum de todos os homens e que autoriza a se pensar na 

igualdade social com um valor indissociável.   

O filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), na obra Discurso sobre a origem e 

os fundamentos da desigualdade entre os homens, de 1754, defendeu a tese segundo a 

qual a Natureza nos tornou iguais, mas a sociedade nos corrompeu em seres humanos 

desiguais. Em oposição declarada ao pensamento de Hobbes, Rousseau defendeu o seu 

direito de resposta sobre questão proposta pela Academia de Dijon: “Qual é a origem da 

desigualdade entre os homens e se é autorizada pela lei natural”. Na primeira parte de sua 

célebre réplica, ressalva sobre a existência de duas espécies de desigualdades, uma natural 

e outra moral ou política, a saber: 

Concebo, na espécie humana, duas espécies de desigualdades: uma a 

que chamo natural ou física, por ser estabelecida pela natureza, e que 

consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das 

qualidades do espírito ou da alma; a outra, a que se pode chamar 

desigualdade moral ou política, por depender de uma espécie de 

convenção e ser estabelecida, ou pelo menos autorizada, pelo 

consentimento dos homens (ROUSSEAU, 1993, p. 145). 

 

Nesse discurso Rousseau refuta a tese hobbesiana do homem mal por natureza. Para 

Rousseau, os filósofos examinaram a existência de um possível estado de natureza de 

forma equivocada, pois nunca estiveram lá e o pensaram a partir de categorias que só 

existem na sociedade civil, jamais existiram nesse estado primevo. Atribuíram aos nativos 

desse estágio comportamentos e sentimentos típicos da vida humana em sociedade, 

criando uma tese impossível de se provar. O estado de natureza para ele seria o lugar de 

paz, de prazeres simples, necessidades básicas, em que o nativo viveria na condição de 

errante, vive só, não tem linguagem porque não a utiliza (ROUSSEAU, 1993). 

Diferentemente de Rousseau, os enciclopedistas, como Jaucourt, no verbete 

“igualdade natural” da Enciclopédia de Diderot e D’Alembert, relacionaram o termo 

moral ao sentido de igualdade natural. Vejamos. 
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Igualdade natural é aquela que existe entre os homens tão somente 

pela constituição de sua natureza. Essa igualdade é o princípio e 

o fundamento da liberdade. A igualdade natural ou moral e, pois 

fundada sobre a constituição da natureza humana, comum a todos 

os homens, que nascem, crescem, subsistem e morrem da mesma 

maneira. Já que a natureza é a mesma em todos os homens, é claro 

que, segundo o direito natural, cada um deve estimar e tratar os 

outros como seres que lhe são naturalmente iguais, ou seja, 

homens tanto quanto ele (JAUCOURT, 2015, p. 201). 

 

 

Jaucourt/Enciclopedistas Rousseau 

Igualdade natural ou moral Igualdade moral ou política 

 

Os enciclopedistas registraram que as desigualdades sociais resultariam do mundo 

político; entretanto, a igualdade natural é chamada de moral, porque desvela a 

humanidade comum de todos os homens, designando uma natureza humana comum, em 

que os indivíduos nascem, se desenvolvem e morrem da mesma maneira. Por este viés, 

denominaram a igualdade natural de igualdade moral, porque traz uma condição mínima 

que iguala todos os seres humanos como membros do gênero humano, ao nível de uma 

condição humana mínima e irredutível (ROUSSEAU, 1993; JAUCOURT, 2015; 

BARROS, 2018).  

Quanto aos termos igualdade e desigualdade, a palavra moral liga-se em Rousseau 

ao sentido de uma desigualdade artificial ou política, ao passo que, nos enciclopedistas, 

se alude a uma condição humana mínima inerente aos seres humanos, o que resulta em 

responsabilidade moral, solidariedade e responsabilidade de uns pelos outro: igualdade 

natural ou moral.  (ROUSSEAU, 1993; JAUCOURT, 2015; BARROS, 2018).  

O conceito de igualdade natural ou moral foi uma ficção necessária, no sentido de 

dizer que todos os cidadãos, independentemente de seu lugar social, merecem o mesmo 

respeito e consideração, porque são sujeitos transcendentais. O termo transcendental 

começou a ser usado desde o século XIII, conquanto assumisse a partir da tradição 

kantiana outra significância como possibilidade do conhecimento e como ideia do eu 

penso (ABBAGNANO, 1982).  

Nesta proposição filosófica, os seres humanos serão distintos em suas necessidades 

vitais; contudo, haveriam de merecer o mesmo respeito e consideração na pessoa de cada 

um como sujeitos transcendentais, com fim em si mesmas (KANT, 1974; 1994). Na 

filosofia contemporânea, não obstante, a tal conceituação avocara o sentido de uma 
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consciência subjetiva, o eu transcendental, condição de toda realidade histórica. 

(ABBAGNANO, 1982). “Chamo transcendental a todo o conhecimento que em geral se 

ocupa menos dos objetos, que do nosso modo de os conhecer, na medida em que este 

deve ser possível a priori.” (1994, p. 53, grifos do autor). 

Após esse aclaramento conceitual entre os conceitos de diferença, igualdade e 

desigualdade, poder-se-á afirmar que é possível minimizar as disparidades e 

discrepâncias sociais distintas, por serem contingentes e circunstanciais. Todavia, por que 

não há perspectiva de redução das desigualdades sociais por intermédio de políticas 

públicas, que admitem reversibilidade e gradação? Tal indagação decorre do fato de que 

tais altercações, que demarcam antitéticos panoramas permeiam as comunidades 

dicotômicas socialmente, em que não se privilegia o processo de gradações dos grupos 

de indivíduos, classificados como “A” ou “B”.  

A própria lógica aristotélica auxiliará com o princípio da identidade: uma coisa não 

pode ser e não ser ao mesmo tempo, em consonância com o princípio do terceiro excluído: 

ou é “A” ou é “B”, uma vez que não há que se falar em “AB”. Por conseguinte, reduzir 

desconexões sociais vem a ser algo um tanto quanto perigoso e arriscado, de vez que 

poderá conduzir estes mesmos grupos de indivíduos a aforismos que deságuam em 

distopias.101
 Refletir sobre utopias e distopias auxilia no estudo sobre desigualdades, pois 

permite reconhecer que diferenças  e desigualdades são dois termos com significados 

distintos, confundi-los não é desejável para quem busca rigor conceitual. Se por um lado, 

a utopia  parece nos conduzir à eliminação das desigualdades sociais, por outro lado, a 

distopia sugere a radicalização das desigualdades (BARROS, 2018). 

A igualdade natural ou moral referida nesta segunda parte do direito humano n° 21, 

com a expressão “todo homem” como condição humana mínima inerente aos seres 

humanos há de ser fator essencial para a democracia. No entanto, convive-se no plano 

vivido com uma extrema desigualdade, o que nos legitima a indagar se, em sistemas 

econômicos que instauram, reforçam e ampliam heterogeneidades maléficas ao convívio 

 
101 Pode-se pensar em exemplos de distopias o filme de ficção científica Metrópolis de 1927, disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=tAmotgA3wkM,  em que o mundo é divido em duas classes 

desiguais, a elite dominante e outra a operária condenada desde a infância a habitar o subsolo. No mesmo 

sentido o romance de H. G. Wells de 1895, A máquina do tempo, o clássico Admirável mundo novo de 

Aldous Huxley de 1931. Atualmente,  Matrix (1999), Equilibrium (2003), A ilha (2004), bem como a série 

Divergente: convergente (2016) com o mundo divido em facções, dentre outros exemplos. E segundo 

alguns pensadores contemporâneos, a própria República de Platão pode ser vista como distopia, ou seja, 

eliminar diferenças ou separar diferentes. 
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social, há que se falar em igualdade natural ou moral e/ou em democracia. Eis o paradoxo 

das sociedades democráticas contemporâneas. 

É inconteste que o primeiro obstáculo a uma sociedade democrática é a desigualdade 

social como contraponto à igualdade natural ou moral, visto que há, explicitamente, um 

plano ideal e vigente no âmbito da sociabilidade a se consolidar pelo viés de uma 

dicotomia intransponível à moda platônica102. Em contraposição, pressupõe-se que há de 

se instaurar uma espécie de probabilidade do reversível, cujos matizes sociológicos se 

introduzem por intermédio do plano das circunstâncias históricas, de maneira que as 

desigualdades sociais que obscurecem a democracia estarão submetidas à 

circunstancialidade da dimensão das lutas de classe. 

Retomando-se a contribuição da Lógica, ambas as proposições políticas abalizam um 

sentido de potência social ao indivíduo A ou B, porque são categóricas, afirmativas, 

reforçando o princípio da generalidade de que “Todo homem” deverá ser passível de 

“igual direito”, quando se trazem à baila elementos necessários ao patamar de convivência 

social. Sendo necessário, é possível tomar o direito humano n° 21, de modo a configurar-

se de acordo com as razões para se crer que as prédicas democráticas abrangeriam o mais 

eficaz e eficiente regime de convívio humano em sociedade.  

Em suma, o indivíduo social conectado ao livre-arbítrio perante a equidade de 

direitos, no que condiz ao acesso a uma estrutura básica da sociedade igualitária 

supracitada no direito humano nº 21, universalmente abrigado por uma sociedade 

democrática em que há participação política ativa, se aproximará da condição humana 

mínima e irreversível. Nesta conjuntura sociológica, o Homem que se situa 

individualmente por sobre um suposto estado de natureza acoplado à prerrogativa da 

igualdade de direitos, decerto, irá se inventariar através de uma totalidade identitária de 

ordem social.  

O conceito de serviço público é plurívoco, porque decorre de juízos de valor que 

estão sujeitos a múltiplas modificações, conforme o tempo e o lugar.103 Hely Lopes 

Meirelles, em obra sobre direito administrativo brasileiro, define serviço público como 

 
102A teoria das ideias ou formas puras em Platão estabelece uma dicotomia entre o mundo das ideias ou 

formas puras e o mundo sensível ou do simulacro, o mundo material (OLIVEIRA, 2019b). 
103Segundo preleciona Hely Lopes Meirelles (2016, p. 417), “O conceito de serviço público não é uniforme 

na doutrina, que ora nos oferece uma noção orgânica, só considerando como tal o que é prestado por órgãos 

públicos; ora nos apresenta uma conceituação formal, tendente a identificá-lo por características 

extrínsecas; ora nos expõe um conceito material, visando a defini-lo por seu objeto. Realmente, o conceito 

de serviço público é variável e flutua ao sabor das necessidades e contingências políticas, econômicas, 

sociais e culturais de cada comunidade, em cada momento histórico, como acentuam os modernos 

publicistas”. 
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“aquele prestado pela Administração pública ou por seus delegados, (...) para satisfazer 

necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do 

Estado” (MEIRELLES, 2016, p. 418).  

Deste modo, haja vista que podem ser essenciais, vitais, dispensáveis ou mesmo que 

ainda não exista um consenso, os serviços públicos propriamente ditos são aqueles que a 

Administração Pública presta diretamente por sua essencialidade e necessidade à 

sobrevivência coletiva, bem como em razão do princípio da igualdade de acesso e direitos. 

Assim sendo, para tornar mais robusta a leitura do direito humano nº 21, em sua 

arquitetura de serviço público, comunidade, cidadania e bem comum, quiçá seja crucial 

afirmar que os serviços públicos gravitam no cenário do princípio da igualdade, pois o 

direito à igualdade reforça o análogo acesso aos bens e serviços numa proposição geral, 

abstrata, universal, categórica e afirmativa: “Todo o homem tem igual direito de acesso 

ao serviço público do seu país” (MEIRELLES, 2016, p. 420). 

Sob o ponto de vista filosófico importa coligar o conceito de serviço público, com a 

ideia que John Rawls ampliou quando destacou que seu objeto é a estrutura básica da 

sociedade, contribuindo com a materialização de uma teoria que compatibiliza liberdade 

e igualdade, em oposição à tese utilitarista que valora o princípio do sacrifício. Diz o 

filósofo:   

O objeto primário dos princípios da justiça social é a estrutura 

básica da sociedade, ou seja, a articulação das principais 

instituições sociais num sistema único de cooperação. Vimos que 

estes princípios devem presidir à atribuição de direitos e deveres 

nestas instituições e determinar a distribuição apropriada dos 

encargos e benefícios da vida social ( RAWLS, 1993, p. 63). 

 

Ora, toda a Declaração de 1948 é contrária ao princípio do sacrifício sustentado pela 

ética utilitarista, de modo que, em algumas passagens, o filósofo estadunidense adverte 

que é pouco provável que indivíduos na posição original, sob o véu de ignorância, 

considerem razoável o princípio utilitarista do sacrifício de uns para o benefício de uma 

maioria (RAWLS, 1993). Nos dizeres de Rawls, 

À primeira vista, parece pouco provável que pessoas que se veem como 

iguais entre si, habilitadas a impor as suas pretensões uns aos outros, 

acordem, num princípio que pode exigir de algumas delas expectativas 

de vida mais limitadas apenas para que outros possam gozar de 

benefícios maiores (RAWLS, 1993, p. 35). 
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O referido princípio faz oposição ao aspecto propositivo de uma cooperação social 

entre indivíduos iguais, bem como oposto ao sentido de reciprocidade numa sociedade 

bem ordenada em que todos têm acesso aos serviços públicos básicos (RAWLS, 1993).  

Ademais, o princípio do sacrifício de uns para o maior bem da maioria faz com que 

se reflita sobre o problema da maioria, num célebre livro de José de Alencar (1829-1877), 

escritor e político brasileiro104, denominado Sistema Representativo, de 1868, ano em que 

assumiu a condição de Ministro da Justiça, no Brasil Império.105 

Na obra de 1868, Alencar analisa o problema da maioria e da representação das 

minorias como uma indagação fundamental, para se pensar em um projeto de nação, que 

amplia em sua literatura romântica, como instrumento de afirmação da identidade pátria 

pós-1822. Um tema que já estava em seus pensamentos desde 1856. 

Nesse mesmo ano Sir Thomas Hare (1806-1891), entusiasta 

britânico da reforma eleitoral, publicou um texto sobre o tema. 

Em 1860, a mesma ideia de Alencar sobre a restrição do voto foi 

desenvolvida por Henry Fancett (1833-1884), economista 

britânico membro do Partido Liberal. No ano seguinte, em 1861, 

Stuart Mill (1806-1873), filósofo e economista britânico, 

apresentou sua tese no mesmo sentido em Government 

Representatif (ALENCAR, 1868, p. 3.).  

 

Segundo relata o autor do romance épico As minas de prata, em artigo publicado no 

Jornal do Commércio106, em 1859, contendo apurado exame intelectual sobre o problema 

das minorias, que propõe mutações políticas para se garantir a representação das minorias 

em sociedade.  

Para Alencar, insatisfeito com a Lei dos Círculos, Decreto 842, de 19 de setembro de 

1855,107 que incidia sobre o fato de que número de votados deveria ser inferior ao número 

de eleitos, o que configura, salvo engano, o primeiro pensamento em prol da 

representação das minorias, no Brasil. Nos dizeres de Alencar,  

Há annos [sic] que o autor desta obra se ocupou da questão 

eleitoral, base do governo representativo. Em janeiro de 1859 

inseriu no Jornal do Commércio [sic]  alguns artigos no desígnio 

 
104José de Alencar (1829-1870) foi chefe da  Secretaria do Ministério da Justiça em 1859; Deputado pelo 

Ceará, em 1860, pelo Partido Conservador do Brasil Império e Ministro da Justiça, entre 1868 e 1870. 
105Desde já se observa, por cautela, que foram breves, nesta parte, algumas referências a fatos e/ou situações 

históricas sociais que influenciaram algumas ideias adotadas no Brasil, pois pertencem ao contexto do 

terceiro capítulo. 
106O Jornal do Commercio foi um jornal fundado por Pierre Plancher, em 1827, com sede na cidade do 

Rio de Janeiro. Circulou entre 1827 a 2016. 
107A Lei dos Círculos era um sistema eleitoral inspirado no art. 25 da Lei Eleitoral Francesa de 22 de 

dezembro de 1789, implementada nos Estados Unidos e na Inglaterra em que se dava a eleição de um só 

deputado em cada distrito. Cf. FERREIRA, 2005, p. 191. 
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de resolver o difícil problema da representação da minoria. 

Propunha o meio prático da restrição do voto de modo a deixar 

margem suffficiente [sic] para que fosse também apurado o voto 

das frações. (...) Foi a primeira sugestão de semelhante idéia [sic] 

no Brasil (ALENCAR, 1868, p. 3, grifos do autor no original).  

 

É possível que o interesse do ministro da Justiça José de Alencar sobre o sistema 

eleitoral decorra de suas leituras sobre o Brasil e seu lugar de fala, tendo em vista que 

fora o grande divulgador do discurso ficcional originário da valorização do passado 

histórico, ao lado do Gonçalves Dias da poesia indianista, como projeto de nacionalidade 

pátria.  

Nesse sentido, podem-se resgatar as “Ordenações do Reino”, documento que poderia 

ser considerado como a “Constituição” do Reino de Portugal, que versava sobre a 

Monarquia e sobre as Repúblicas, com eleições populares, em vilas e cidades como São 

Vicente e Piratininga, fundadas no ano de 1532  (FERREIRA, 2005). 

Manoel Rodrigues Ferreira, na obra A evolução do sistema eleitoral brasileiro, 

observa que a há um desconhecimento sobre a história das repúblicas das vilas e cidades 

no Brasil, considerando-se o aspecto político, econômico e social tal como documentado 

nas atas das Câmaras locais.  Cultivamos os relatos da Corte Portuguesa em que não havia 

representantes do povo. O que sabemos é que houve uma convivência necessária e 

harmônica entre a monarquia e a república (FERREIRA, 2005). 

Na terceira parte que integra a arquitetura do direito humano n° 21, observa-se que 

dois elementos fundamentais da filosofia política moderna: a ideia de povo e de eleições 

livres. Por tal lógica desvela-se uma dimensão dialética entre a concepção de seres 

humanos livres e que participam do governo e a tese da necessidade do consenso dos 

governados para o exercício do poder (DAHL, 2016). A lógica da igualdade envolve, 

segundo Robert A. Dahl, “A ideia de que os governos precisavam do consenso dos 

governados, que no início era uma reivindicação a respeito das leis em geral” (DAHL, 

2016, p. 32). 

Em países com grandes dimensões demográficas ou geopolíticas, o consenso se dá 

por via indireta, mas sempre por meio de sufrágio universal com sua concepção de 

igualdade política. 
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A concepção de igualdade política diante da urna, uma novidade muito combatida 

por ocasião de sua criação, nasceu no Decreto n° 5 de março de 1848108, em Paris; e 

estabeleceu um novo princípio eleitoral: o sufrágio109 direto e universal, que está presente 

no art. 21 da DUDH. Desde 1789, com a Declaração, os franceses constituíram a 

igualdade civil; porém, em 1848, estabeleceu-se a igualdade política com voto direto, não 

censitário, representativo (CÂNEDO, 2005). 

 Todos, exceto a classe trabalhadora,110 combatiam essa novidade inoportuna e 

censurável, liberais, socialistas, religiosos e até anarquistas, de maneira que o dissenso 

pode ser interpretado, consoante Platão sobre a democracia, como um sufrágio da ditadura 

da maioria, no que tange ao julgamento de que “a paixão do número subvertia a política” 

(CÂNEDO, 2005, p. 10).  

Acrescente-se que Gustave Flaubert, por exemplo, em correspondência a George 

Sand, de 08 de setembro de 1871, mencionou: “O primeiro remédio seria acabar com o 

sufrágio universal, a vergonha do espírito humano. (...) O número domina o espírito, a 

instrução, a raça e até mesmo o dinheiro” (FLAUBERT apud CÂNEDO, 2005, p. 10). 

Tal era o tema dos debates políticos do séc. XIX.  

Há uma célebre passagem de Proudhon, na obra Théorie du mouvement 

constitucional au siècle XIX (Euvresposthumes), em que o autor define o sufrágio 

universal como uma reunião a cada tempo de uma turba de cidadãos, designados para 

nomear um parlamentar a representar todos, além de seus eleitores, e que não há nada a 

se esperar desse sistema que se afigura uma mistificação e tirania (PROUDHON apud 

CÂNEDO, 2005). Nada obstante, esse nascimento indesejado, o sufrágio universal e 

direto, assumira proporções incalculáveis de um valor simbólico no mundo 

contemporâneo, tornando-se o fundamento da ordem democrática, como elemento 

legitimador do poder político, que legitima um processo de luta e transfiguração do 

sentido de plethos para povo.   

 
108 “Art. 1 – As assembleias eleitorais regionais estão convocadas para, no dia 9 de abril próximo, eleger os 

representantes do povo à assembleia nacional que deve decretar a constituição. Art. 2 – A eleição terá por 

base a população. Art. 5 – O sufrágio será direto e universal” ( Trecho do Decreto  de 5 de março de 1848, 

apud CÂNEDO, 2005, p. 9). 
109Suffragium do latim voto. 
110 “Não há nada mais triste e mais inexplicável que a fascinação exercida ainda hoje pelo sufrágio universal 

sobre a generalidade da classe trabalhadora (...) Se a história destes últimos anos demonstrou alguma coisa, 

é que a emancipação política do proletariado, resultante da sua admissão ao escrutínio, é uma burla; é que 

toda intervenção eleitoral da classe trabalhadora converte-se fatalmente em proveito do seu inimigo – a 

burguesia” (Jules Guesde em periódico francês, Almanach du Peuple de 1873 apud CÂNEDO, 2005, p. 

10) 
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Quando se revisita a terceira parte do direito humano n° 21, no que concerne ao 

respeito ao direito de escolha política:  “A vontade do povo será a base da autoridade do 

governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio 

universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto”.  

Neste contexto, problematizar-se-á sobre o que significa dizer “vontade do povo”? O que 

nos impele a indagar que seriam verdades autoevidentes que cada cidadão é um eleitor 

livre e igual? Em reposta, se apregoa que há um consenso de que cada indivíduo é 

independente e igual a todos os homens. Como pensar essa tese do sufrágio universal 

considerando-se o Brasil?  Será que o morador do município mais pobre do país, Novo Triunfo, 

que fica a 560 Km de Salvador, na Bahia, que ainda utiliza como transporte a carroça, em pleno 

século XXI, pode ser percebido dessa maneira? 111 

Conforme Fábio Konder Comparato (2003), a noção de povo vem a ser muito mais 

um conceito operacional, porquanto há de cooperar para obtenção de um resultado 

pretendido, que, em hipótese política, denomina-se a democracia. Dessarte, tal conotação 

ganha força em detrimento de um conceito descritivo, que exige a exatidão de um rigor 

conceitual, bem como o cuidado na definição de suas características, o que é problemático 

para um termo plurívoco.  

No capítulo anterior, preponderou-se que, na Antiguidade Clássica, o termo povo 

(demos) já estava presente no núcleo semântico da própria palavra demokratía; e que, no 

grego, significava demos em oposição a plethos, massa (insensata e cega), num sentido 

muito diferente da forma como compreendemos hoje.  

O enciclopedista Jaucourt (2015), no verbere “povo” menciona a dificuldade para se 

pensar em uma definição para a terminologia ao problematizar sobre a questão de que 

classes de homens constituiriam a massa do povo, a saber: “Povo, nome coletivo difícil de 

se definir, pois há diferentes ideias de povo nos diversos lugares, nos diversos tempos e segundo 

a natureza dos governos” ( 2015, p. 254). O fato é que a definição ofertada por Cícero é 

satisfatória para esta investigação. Para o pensador latino, o povo se contrapõe à plebe, 

conjunto de pessoas que não se situam sob uma mesma ordem jurídica, podendo ser 

pensado de algum modo como uma comunidade humana, que se caracteriza pela vontade 

de cada um de viver com o outro segundo uma ordenação jurídica comum a todos. 

 
111 Cf. TEDESCO, E.; ANDRADE, I. Município mais pobre do Brasil fica na Bahia, aponta pesquisa do 

IBGE. 2017. UOL. Economia. Disponível em: https://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1921368-

municipio-mais-pobre-do-brasil-fica-na-bahia-aponta-pesquisa-do-ibge. Acesso em 22 jan. 2020. 
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No olhar de Cícero, “Povo não é uma aglomeração qualquer de homens, reunidos 

de qualquer maneira, e sim uma aglomeração de gente associada pelo consentimento ao 

mesmo direito e por interesses comuns” (CÍCERO, Rep., I, 25). Nesse horizonte, 

Abbagnano (1982, p. 752) no verbete “povo” adverte que em alguns momentos evidencia-

se uma confusão conceitual entre povo, nação e plebe. E que em verdade o conceito de 

nação começou a formarem-se a partir de Montesquieu quando acrescentou a ideia de 

clima, religião, tradições, usos e costumes configurando a ideia de “espírito geral” ou 

“espírito da nação” ( Espírito das Leis, XIX, 4-5). Ademais, Kant (1724-1804) traçou a 

diferença com clareza entre povo e plebe na sua obra Antropologia (Antr., II, O caráter 

do povo).  

Kant, na obra Antropologia (1991, p. 263), nos oportunizou uma definição clara e 

precisa para os termos povo, nação e plebe. Menciona o filósofo que, para o vocábulo 

povo, “entende-se o conjunto de seres humanos unidos em um território, enquanto 

constitui um todo”; e, logo em seguida ressalva: “Sobre o conjunto, ou parte dele, que se 

reconhece unido em um todo civil por uma origem comum, diz-se nação (gens)”. Quanto 

ao conceito de plebe, Kant prepondera que vem a ser “parte que se excetua destas leis, 

como conjunto inculto dentro deste povo (vulgus), cuja união contra lei o faz amotinar-se 

(agere per turba), de maneira a caracterizar-se por conduta que o exclui da qualidade de 

cidadão de um Estado”. Nos dizeres do filósofo prussiano,  

Por la palavra pueblo (populus), entiéndese el conjunto de seres 

humanos unidos em um território, em quantoconstituye um todo. Aquel 

conjunto, o parte de él, que se reconoce unido em um todo civil por um 

origiemcomún, dicesenación (gens); la parte que se exceptúa de estas 

leyes (el conjunto inculto dentro de este pueblo), dicese plebe (vulgus) 

(a), cuya unións contra ley es el amotinarse (agere per turba); uma 

conducta que le excluye de la cualidad de cuidadano de um Estado” 

(KANT, 1991, p. 263). 

 

Partindo-se do pressuposto conceitual ofertado por Kant, o que significa dizer que o 

povo (concepção universal e abstrata) é o sujeito da soberania democrática, em que 

momento esse universal abstrato adquiriu prerrogativas e responsabilidades coletivas? O 

direito humano n° 21, em sua terceira parte, faz referência ao termo “vontade do povo”, 

que se designa a ser a base concreta da democracia, concepção que repousa seu alicerce, 

evidentemente, na cultura estadunidense, particularmente Thomas Jefferson e na 

Constituição de 1776,112 bem como na experiência francesa que inaugurou uma ideia de 

 
112“o recurso à ideia de povo como titular da soberania, mesmo num Estado federal e não unitário, tornou-

se inevitável” (COMPARATO, 2003, p. 15). 
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universalidade. Mas o que significa dizer que esse povo que tem direito à participação 

política, a fim de que se obtenha direito a movimentar-se pelos desvãos democráticos que 

o habilitam ao cerne da condição humana? 

O ideal de democracia aparece enquanto ideia na DUDH de 1948, como direito 

humano n° 21, logo, universal, a ser sugerido a todos, não obstante o mundo nesta época 

estar marcado por guerras localizadas contra grupos étnicos, religiosos, nacionais ou 

raciais, tais como, o Apartheid na África do Sul, genocídios na Sérvia e Ruanda, guerras 

da Correia, Camboja, Oriente Médio, Chechênia e Timor Leste, para citar apenas alguns 

exemplos.113Acrescente-se que a Declaração Universal sobre Democracia, de 16 de 

setembro de 1997114, tratou da Agenda para a democracia, de modo a promovê-la,  

internacionalmente. Na conjuntura contemporânea, perquire-se: Por que se transformar 

um regime político específico em direito universal da humanidade? 

Pode-se pensar em um caminho de resposta à interrogação a partir da Declaração 

de 1997, que, em sua Primeira Parte, sustenta a tese de que a democracia seria um ideal 

universalmente reconhecido, um objetivo humano e um direito básico de cidadania.115 

Desta feita, caso se sopese a democracia como um direito humano ter-se-á que impor tal 

regime político a todos os povos do planeta Terra? Em caso positivo, quem formulará o  

itinerário das nações democratizadas? 

Por isso, a importância da análise do direito humano n° 21 da DUDH, cuja 

interpretação advoga por uma mudança de status originário, acarretando discussões 

filosóficas sobre a possibilidade de a democracia ser um direito humano ou não; e, ainda, 

um possível conflito com o princípio da autodeterminação dos povos, em razão desse 

novo status. 

É preciso aclarar, portanto, o que se está a dizer quando se fala em direito à 

democracia e refletir a possibilidade de uma reinterpretação do próprio vocábulo 

democracia, consentâneo com esse esclarecimento. É realmente possível a um direito 

humano ter um determinado regime político, em detrimento de outras perspectivas  

 
1131948: ONU classifica genocídio como crime. Deutsche Welle. Disponível em: https://www.dw.com/pt-

br/1948-onu-classifica-genoc%C3%ADdio-como-crime/a-686297. Acesso em: 23 fev. 2020. Cf. TOSI, 

2004. 
114Aprovada na 51ª Assembleia Geral das Nações Unidas em 1996. 
115Além da Declaração de 1948, há o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, a Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas formas de discriminação racial de 1965, a Convenção sobre a Eliminação de todas 

as formas de discriminação contra mulheres de 1979, e também, a Declaração sobre critérios para eleições 

Livres e Justas de 1994. 
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governamentais, no tocante à autodeterminação dos povos, que se afigura como um 

direito prioritário e um argumento legitimador?   

Será que a democracia é realmente necessária para proteção de direitos ou 

construímos essa ideia a partir de pressupostos que acreditamos autoevidentes? O próprio 

Rawls traz à baila a possibilidade de regimes não democráticos e que não violam direitos 

humanos, designados pelo filósofo como “governos não liberais, mas decentes”. Assim,  

usa o termo decente (decent) na introdução da obra O direito dos povos (The Law of 

People) e em nota justifica o seu uso:   

Governos não liberais, mas decentes – Sociedades não liberais, 

mas cujas instituições cumprem certas condições específicas de 

direito e justiça política ( RAWLS, 2004,  nota 2, p. 3).  

 

Uso o termo “decente” para descrever sociedades não-liberais 

cujas instituições cumprem certas condições especificadas de 

direito e justiça política ( incluindo o direito dos cidadãos de 

desempenhar um papel substancial, digamos, através de 

associações e grupos, tomando decisões políticas) e levam seus 

cidadãos a honrar um Direito razoavelmente justo para a 

sociedades dos Povos ( RAWLS, 2004, p. 3). 

 

Por esta razão, o problema filosófico, em um primeiro momento, vem a pautar-se 

pela existência de um direito humano à democracia, colaborando para formação de uma 

base pública política para o fortalecimento de direitos. 

O elemento importante é a formação da base pública, porque o conteúdo do direito 

humano n° 21, da DUDH, apresenta o direito à participação política; e esta é prioritária 

para a edificação de uma base pública política. Neste patamar de investigação, o direito à 

autodeterminação dos povos é prioritário à escolha de um regime político. E essa escolha 

tem que ser livre e soberana. 

A base pública política pressupõe o exercício de uma racionalidade, que só se 

desenvolve com a participação (assim como ninguém aprende a andar de bicicleta ou a 

nadar lendo manuais)  –  o direito humano nº 21 aborda a participação que denota ação, 

atividade, atuação ou presença. A participação, quando efetiva, constrói uma 

racionalidade intersubjetiva, cujos alicerces fortalecem os laços integrativos, 

proporcionando uma aprendizagem gradativa de cooperação e de reconhecimento mútuo, 

portanto. Essa participação pode trazer novas competências para formação de uma 

sociedade democrática, que conceitua, distintamente, democracia  política.  

Essa condição poderá destacar o que designamos alhures como uma vontade 

coletiva, porquanto se pode atribuir à democracia muitas inconsistências, além da 
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dissociação entre concepções teóricas e a prática no plano da sociabilidade. Entretanto, 

trata-se de uma trajetória árdua e difícil, em que ela se transforma a partir de sua própria 

natureza política. Daí se infere a necessidade de uma redefinição do conceito de 

democracia, de acordo com uma análise dos termos envolvidos e crítica de seu conteúdo 

expresso no direito humano nº 21 do DUDH. 

Numa formulação ainda provisória, compreende-se democracia como um regime 

político, que tem o mérito de atribuir direitos e deveres fundamentais, como também 

oportunidades econômicas e sociais, de maneira a oferecer as condições de possibilidade 

para o direito à participação efetiva e igualitária nos processos públicos, que envolvem o 

exercício de poder e a satisfação de necessidades dos interesses básicos de cada um, 

ponderados com os interesses do bem comum. 

Por que redefinir o conceito de democracia, uma vez que não se está a pensar no 

sentido etimológico da palavra; e, sim, em seu conceito? A existência da democracia; seja 

como regime político; seja como sociedade democrática, pode ser condição necessária, 

mas não suficiente para efetivação de direitos, porque uma democracia participativa, por 

exemplo, fica sem vitalidade se não transformar os mecanismos, que atuam nas esferas 

econômica e social, como controle da produção e da concentração de riquezas que são 

responsáveis pela inclusão ou exclusão social.  

É preciso repensar o seu conceito para um novo tempo do mundo com seus antigos 

desafios, a fim de que se relativize a lógica liberal de um Estado, que nasce da agregação 

dos indivíduos livres e iguais num suposto estado de natureza, cuja realização dos direitos 

depende da não intervenção do Estado. Não há mais “cada um”, mas “todos nós”, de 

modo que o programa dos direitos humanos exige um novo paradigma a abranger a 

“pessoa humana” no lugar de “indivíduo”, valorando a dimensão social como elemento 

fundamental, para as condições de possibilidade de novos instrumentos da democracia 

participativa, por intermédio da ampliação dos espaços democráticos e da efetivação dos 

valores configurados nos direitos humanos. 

É importante fazer o caminho inverso, ou seja, partir do programa de direitos 

humanos e repensar os pressupostos do pensamento liberal, sobretudo o que consiste no 

pleno desenvolvimento dos interesses individuais de cada um, limitando-o pelo respeito 

meramente formal aos interesses do outro. É nessa lógica liberal que os direitos humanos 

perdem força e não se afiguram como fato do universalismo, porque há a reprodução da 

contradição entre liberdade e desigualdade, entre inclusão e exclusão. 
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Por isso, é fundamental analisar a arquitetura do direito humano n° 21, que 

estabelece o direito à participação política, traduzindo-o como um direito à democracia, 

porque, no momento em que se assume como regime político, dentre outros, há de se 

tornar um direito humano universal a ser aplicável a todos os povos,  o que relativiza 

inclusive o direto a autodeterminação dos povos. 

E sabe-se que o estudo da história dos regimes políticos corrobora que nunca existiu 

uma sequência histórica evolutiva da democracia; e que, muito pelo contrário, ao que se 

demonstrou (e ainda demonstra) fora que o mundo experimenta democratizações e 

“desdemocratizações” (BEÇAK, 2013). 

O que significa dizer que o cidadão possui um direito à democracia e quais as 

implicações dessa afirmação, dentre outras questões possíveis de serem formuladas? O 

tema vem sendo abordado por filósofos contemporâneos, anglo-americanos, desde 2006, 

nas universidades de Oxford, Arizona, Concordia, Apple University (criada em 2008 por 

Steve Jobs), na Califórnia, sendo os mais destacados: Joshua Cohen116, que não considera 

o direito à democracia um direito humano, além das críticas de Thomas Christiano117, 

Pablo Gilabert118 e David Miller119.   

Será que a democracia é algo a que temos direito? A democracia é importante em 

si mesma ou quando se perfaz como instrumento para outros valores?  Sob o ponto de 

vista pragmático pode-se supor que se a democracia é um direito humano, como alguns 

acreditam; e, neste caso, para que um Estado seja legítimo, deverá provar que respeita e 

concede efetividade aos direitos, principalmente, aos direitos humanos?  

E será que isso também significará dizer que Estados não democráticos seriam 

ilegítimos e não mereceriam respeito? Essa é uma ideia contrária ao pensamento do John 

Rawls, que construiu sua teoria política no horizonte do respeito mútuo, num mundo 

 
116Joshua Cohen (1951 – 68 anos) é um filósofo estadunidense, especializado em filosofia política.  

Formado em Harvard em 1979, Yale em 1973. Ele lecionou na Universidade de Stanford e no Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts e atualmente é membro do corpo docente da Apple University.  The arc of 

the moral universe and other sessays – 2010.Rousseau: a free communit of Equals – 2010Philosophy,  

Politics, Democracy: selected papers – 2009. 
117Thomas Christiano é filósofo da Universidade do Arizona. Ele escreve livros e artigos sobre filosofia 

moral e política e regularmente ensina cursos de graduação e pós-graduação. A pesquisa atual de 

Christiano é principalmente em filosofia moral e política, com ênfase na teoria democrática, justiça 

distributiva e justiça global.  The constitution of equality – 208 The rule of the many – 1995 Equality - 2013 
118Pablo Gilabert, natural da Argentina, é Professor Associado do Departamento de Filosofia da Concordia 

University (Montreal, Canadá).  Human Dignity and Human rights – 2018 From Global Poverty to Global 

Equality: A philosophical Exploration -  2012 
119David Miller ( 1946 – 73 anos), é um teórico político e acadêmico britânico. Ele é professor de teoria 

política na Universidade de Oxford e um membro oficial do Nuffield College, Oxford. National 

Responsibility and Global Justice –2007. Justice for Earthlings: Essays in Political Philosophy– 2012. 
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pluralista e mais tolerante, que aceita conviver com sociedades hierarquizadas; porém, 

“decentes” (decent). Enfim, qual seria o sistema que convencionamos a designar como 

democracia, que, porventura, possa ser considerado como um direito humano universal? 

O que uma democracia precisa ter para existir? Possivelmente, três situações 

básicas que se implicam mutuamente.  

A saber:   

a) uma constituição que observe poderes capazes de instituir e garantir direitos 

fundamentais a seus cidadãos;  

b) um conjunto de liberdades que garantam a efetividade de direitos políticos;  

c) a ideia de igualdade política fundamentando determinado mecanismo de tomada 

de decisão, seja por via direta ou mediante representação (MILLER, 2012; 2013).  

Qual das três características acima seria um direito humano universal, visto que 

poderiam existir múltiplas democracias como regime político, com características que, 

em verdade, são também, por si mesmas, direitos?  

A liberdade de expressão, por si só, vem a ser um direito; e, sendo assim, precisará 

de algo mais para ter a sua força ou decorrerá de sua própria natureza? Se não precisa 

buscar sua força fora de si mesma, a tese segundo a qual a democracia é um instrumento 

necessário para os direitos se fragiliza. E desse ponto de vista, o direito humano à 

participação política permaneceria sendo um direito independentemente de existir ou não 

uma democracia? 

É possível e desejável que se vivencie uma vida humana decente com a proteção de 

necessidades humanas relevantes, independentemente de o regime político ser uma 

democracia? Infelizmente, temos visto inúmeras violações de direitos civis e políticos em 

democracias contemporâneas no plano da sociabilidade, de maneira que não podemos 

inferir do direito humano n° 21 que exista, no mundo, uma necessidade humana para o 

direito à democracia. O que temos é uma necessidade humana de decidirmos por nós 

mesmos como seremos governados, daí a importância de se pensar o direito humano n° 

21, como um direito à participação política e não um direito à democracia, até mesmo 

porque, repita-se, o referido artigo não menciona a palavra democracia em sua arquitetura 

textual. 120 

 
120O direito humano n° 21 deve ser combinado com o art. 25 do International Convention Civil na Political 

Rights; art 23, do American Convention on Human Rights de 1969; art. 13 do African Charter on Human 

&People’s Rights de 1981. 
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Como analisado alhures, sua estrutura posta em exposição pelo viés de um tríade 

de ideias comprova que, quando se analisa a concepção de participação política – vida 

activa, o ideário da igualdade e o sufrágio universal em sintonia com o direito de 

autodeterminação dos povos se instituem como defesa a um direito à participação política 

intrinsecamente ligado ao princípio da autodeterminação dos povos, o que seria uma 

necessidade humana relevante. Os direitos humanos são direitos que valem individual e 

coletivamente porque são deveres para  cada um e para todos, conferem ao ser humano 

um valor especial. E tem uma função interessante de impor limites à soberania do Estado 

que precisa agir em conformidade com seus ditames.  

Um direito humano à participação política é um direito que revela o princípio de 

igualdade moral, em que todos são dignos de respeito, pois que possuem o mesmo status 

de participantes livres e iguais nas decisões políticas. Um direito moral no sentido de que  

ultrapassa o mero sentido de um direto individual, mas se torna um direito para a proteção 

de todos e das gerações futuras. 

O direito humano n° 21 traz o direito à participação política como um direito 

humano; logo, universal, configurando o reconhecimento da igualdade das pessoas como 

cidadãs. Portanto, o que importa é participar para escolher quem estará à frente do poder 

político, uma vez que ninguém poderá ser excluído, pois é um direito humano à inclusão 

política, um direito humano à igual consideração (MILLER, 2012; 2013).  

Neste aspecto, liga-se moral e legalmente ao direito ao voto; e, nesse horizonte, a 

alegação de que a democracia é um direito humano universal há de ser controvertida por 

algumas razões graves e imponentes. Primeiramente, porque nem todas as nações são 

democráticas, ao passo que a pretensão à universalidade pode ser problemática ao afrontar 

o princípio da autodeterminação dos povos.  

Em segundo momento, porque os direitos humanos devem estar calcados em 

valores que, mesmo diante do fato do pluralismo, pessoas racionais e razoáveis podem 

alcançar o consenso por concordância. Em terceiro lugar, a sociedade se posiciona num 

espaço com contextos culturais distintos, sendo possível que surjam formas alternativas 

de organização política, em conformidade com os interesses e necessidades humanas.  

Em quarto lugar, não há garantias de que as instituições de uma democracia liberal 

ocidental possam ser assistidas, estrito senso, como precondições para preservação do ser 

humano. E, por fim, em quinto lugar, se a proposição dos direitos humanos é proporcionar 

um padrão mínimo a ser adotado por todos os cidadãos, o direito à democracia não 

houvera de se enquadrar nesta perspectiva política. 
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O fato é que “Das coisas menores, cuidam os chefes; e, das maiores, todos”:121 de 

vez que há a essencial demanda humana por um direito humano à participação política, 

mas torna-se controvertido um direito humano universal à democracia, enquanto regime 

político específico, considerando-se a autodeterminação dos povos como um valor. O que 

não significa desmerecer ou enfraquecer os valores democráticos, já que, ao contrário, se 

viabiliza repensar seu itinerário pela participação política efetiva, acoplada ao percurso 

da democracia como regime político, que possui pré-condições sociais a incorporar-se 

por intermédio de determinados valores, que podem não ser universais, simplesmente por 

não estarem presentes numa sociedade hierarquizada. Não obstante, este tipo de 

sociedade conduz ao que acreditamos ser uma vida humana decente.  

A partir da argumentação a respeito do direito humano n° 21, nesta seção, como um 

direito à participação política passa-se a nomear o referido artigo como direito humano à 

participação política para uma sociedade democrática, sociedade em que há um sistema 

de cooperação entre cidadãos livres e iguais que aceitam princípios de justiça 

publicamente reconhecidos e estabelecem os termos da cooperação (RAWLS, 2004; 

2011; 2016). 

 

3.4  O direito humano n° 21 no horizonte de uma Teoria da Justiça 

 

A reflexão sobre a democracia e o direito humano n° 21, da DUDH, pode ser 

enriquecida com a contribuição de John Rawls (1921-2002),122 cuja filosofia se revelou 

central diante dos desafios contemporâneos. Evidentemente, existem muitos caminhos 

possíveis para análise; e, a escolha da teoria de Rawls se afigura como apenas um deles 

porque nesta doutrina há uma preocupação com a formulação de um novo liberalismo, 

que prioriza a justiça em relação aos debates sobre legitimidade, partindo-se de um 

contratualismo ressignificado, numa sociedade marcada pelo fato do pluralismo. Essa 

prioridade da justiça não implica dizer que o assunto legitimidade não seja interessante, mas 

sinalizar que, a bem da verdade, já esgotamos de certo modo esse tema e evidenciamos que não 

 
121Frase atribuída a Tácito quando investiga as nações germânicas, frase citada por  D’Holbach no verbete 

“Representantes” (D’HOLBACH, 2015). 
122Ressalte-se que a pesquisa não pretende retomar as discussões filosóficas entre Rawls e seus maiores 

críticos como Habermas e os comunitaristas. Sem dúvida, é um caminho interessante, mas não integra a 

proposta deste estudo. Os conceitos apontados ingressam na análise considerando-se a teoria de Rawls 

satisfatória para a compreensibilidade dos objetos de discussão, ou seja, o que o tema põe em movimento, 

ou seja,  as noções de democracia, Estado Democrático de Direito, liberdade, igualdade, esfera pública 

política e razão pública. 
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é suficiente para dar conta dos desafios de uma sociedade globalizada e tecnificada como as 

sociedades do séc. XXI. 

Ressalte-se que a pesquisa não pretende retomar as discussões filosóficas entre 

Rawls e seus maiores críticos como Habermas e os comunitaristas. Sem dúvida, é um 

caminho interessante, mas não integra a proposta. Os conceitos apontados ingressam na 

análise considerando-se a teoria de Rawls satisfatória para a compreensibilidade dos 

objetos de discussão, ou seja, o que o tema põe em movimento, ou seja,  as noções de 

democracia, Estado Democrático de Direito, liberdade, igualdade, esfera pública política 

e razão pública. 

Neste horizonte, três razões podem fundamentar o apoio em Rawls: 

a) apreender a importância de princípios políticos, de modo que a palavra 

princípio123, portanto, assume o sentido de fundamento de um processo como ponto de 

partida e elemento constitutivo das coisas ou do conhecimento;  

b) aclarar a relevância de uma sociedade democrática por meio do direito à 

participação política como um instrumento para outros valores e bens;  

c) permitir a reflexão sobre a democracia  na ótica da prioridade do justo social;  

d) investigar se estamos no caminho certo em renomear o direito humano n° 21,  

como direito à participação política, um caminho que parece ser fundamental, embora 

não suficiente para uma justiça social substantiva e para construção de uma sociedade 

democrática. 

Dentre as publicações de Rawls124, as mais significativas para a pesquisa são 

Teoria da Justiça, publicada em 1971125, em que apresenta sua teoria da justiça como 

equidade e o Liberalismo Político, de 1993, cujo objetivo central foi esclarecer como se 

deve analisar, juridicamente, uma sociedade bem ordenada, em diálogo com a 

probabilidade de se formular uma concepção política de justiça, para um regime 

democrático constitucional no horizonte do pluralismo.  Sendo certo afirmar que o 

 
123No séc. XVIII, Christian Wolff (1659-1754), um dos filósofos alemães mais importantes entre Leibniz e 

Kant, seguindo a tradição aristotélica, observou que a palavra significava aquilo que contém em si a razão 

de uma outra coisa (Ontologia, § 886). E, Kant (1724-1804), na Crítica da Razão Pura (Dialectica, II, A), 

limitou o termo à área do conhecimento como  “toda proposição geral” que possa ser vista como premissa 

maior num silogismo.  
124Obras de John Rawls: Teoria da Justiça (1971), Justiça e Democracia (1992), Liberalismo Político 

(1993), Direito dos Povos (1999), História da Filosofia Moral (2000) organizada por Barbara Herman e 

Conferências sobre a história da Filosofia Política ( 2007). 
125Frequentemente em Filosofia utilizamos a data da publicação do original e a paginação universal das 

obras quando citamos os filósofos. Nesta pesquisa, para evitar confusões nas referências, no sistema de 

chamada autor data, optou-se por referenciar a obra Teoria da Justiça, de 1971,indicando o ano de sua 

publicação da versão lusitana da Editorial Presença, ano de 1993. Para o Liberalismo político que foi 

originalmente publicado em 1993, utilizou-se a edição brasileira da editora Martins Fontes de 2016. 
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conceito de equilíbrio reflexivo é central na construção de um novo contratualismo, haja 

vista que  é definido como a situação em que juízos em diferentes níveis de generalidade 

encontram-se em conformidade, depois de cuidadosa reflexão (RAWLS, 2011).126 

Em sua Teoria da Justiça (1971), Rawls discriminou qual o papel da justiça numa 

investigação, que não trata do justo como uma virtude humana, mas como justiça política 

– esse é o seu diferencial. Deste modo, as condições apropriadas dessa nova doutrina 

contratual configuram o recurso de representação e seu esclarecimento de que não somos 

seres isolados do contexto social, de maneira que não é mais admissível, na 

contemporaneidade, o conceito de justiça em seu sentido meramente formal.  

Ainda quando a sociedade de um modo geral se catalogue por uma concepção 

política de justiça que não seja totalmente original; e, portanto, provocadora de uma 

revisitação de velhos conceitos, tal designação conceitual suscita muitas objeções, 

sobretudo, por parte dos opositores comunitaristas. Neste contexto, a ideia de justiça que 

sempre fora aristotélica, de modo a abarcar o sentido de virtude humana,  passa a abranger 

um novo significado pela sociedade cooperativa, mais afinada com a proposição de 

humanidade. Consequentemente, a ideia de sociedade cooperativa se aproximará com 

mais força da conceituação dos direitos humanos universais. 

Em Rawls, pode-se dizer que houve uma subida de degrau na reflexão sobre os 

pressupostos do liberalismo, de vez que a justiça não é trabalhada como virtude humana, 

como em Aristóteles, vejamos:  

a justiça é a forma perfeita de excelência moral porque ela é a 

prática efetiva da excelência moral perfeita. Ela é perfeita porque 

as pessoas que possuem o sentimento de justiça podem praticá-la 

não somente em relação a si mesmos como também em relação 

ao próximo (ARISTÓTELES, 1991, livro V 1, p. 195). 

 

A justiça, em Rawls, é social e seu objeto primário é a estrutura básica da 

sociedade. 

De toda sorte de coisas se diz que são justas ou injustas: não apenas leis, 

instituições e sistemas sociais, mas também ações individuais de vários 

tipos, incluindo decisões, juízos e imputações. Também qualificamos 

as atitudes e as inclinações das pessoas, bem como elas próprias, como 

justas ou injustas. O nosso tema, no entanto, é a justiça social. Para nós, 

o objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade.  
 

 

 
126 Sobre equilíbrio reflexivo  Cf. Rawls, 2011, p. 9, 55, 86, 451-2, 454 (nota), 459, 472. 
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Ele não trabalhou o conceito sociedade como o liberalismo clássico o fez, mas o 

conceito de uma sociedade cooperativa bem ordenada entre pessoas livres e iguais, 

independentemente de sua nacionalidade, língua, credo etc., no contexto teórico de um 

liberalismo político.  

Concebo o liberalismo político como uma doutrina que cai sob a 

rubrica da categoria do político. Ela se mantém inteiramente 

dentro desse domínio e não se apoia em nada que esteja fora dele. 

A visão mais familiar, na filosofia política, é que seus conceitos, 

princípios e ideias e outros elementos apresentam-se como 

consequências de doutrinas abrangentes – religiosas, metafísicas 

ou morais. De maneira diferente, a filosofia política, tal como 

compreendida no liberalismo político, consiste em larga medida 

de variadas concepções políticas do direito e da justiça 

concebidas como se sustentando por si próprias (RAWLS, 1993, 

p. 442). 

 

Em Rawls, por conseguinte, se notará uma definição de justiça ligada às 

instituições sociais, fortalecendo a liberdade e a impossibilidade de sua negociação. Neste 

sentido, a teoria rawlseana tem como primoroso a relação entre uma concepção pública 

de justiça e a ideia de uma sociedade bem ordenada, que ressalta a importância da 

estrutura básica da sociedade e o papel dos princípios na atribuição de direitos e deveres. 

Desta feita, pode-se afirmar que se constitui o alicerce da sua teoria da justiça política, 

que se opõe às teses do utilitarismo e do próprio liberalismo clássico. Destacam-se, 

também, as proposições que fundamentam a concepção de Rawls (1993, p. 27-8, grifos e 

interpolações da autora da tese) em oito pontos: 

 

1) “a justiça é a virtude primeira das instituições sociais, tal como 

a verdade o é para os sistemas de pensamento”; 

 

2) “as leis e as instituições, não obstante eficazes e bem 

concebidas, devem ser reformadas ou abolidas, se forem 

injustas”;  

 

3) “a justiça impede que a perda da liberdade para alguns seja 

justificada pelo fato de outros passarem a partilhar um bem 
maior;” [contra o princípio do utilitarismo, o princípio do 

sacrifício] 

 

4) “os direitos garantidos pela justiça não estão dependentes da 

negociação política ou do cálculo dos interesses sociais”; [contra 

o utilitarismo em sua tese central] 
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5) “sendo as virtudes primeiras da atividade humana, a verdade e 

a justiça não podem ser objeto de qualquer compromisso 

[negociação com base em interesses privados]”; 

 

6) “a sociedade é bem ordenada quando não só é concebida para 

aumentar o bem dos respectivos membros, mas quando é também 

efetivamente regida por uma concepção pública da justiça; 

[justiça social e não justiça como virtude pessoal]”; 

 

7) “o objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade, 

ou, mais exatamente, a forma pela qual as instituições sociais 

mais importantes distribuem os direitos e deveres fundamentais e 

determinam a divisão dos benefícios da cooperação em 

sociedade”; 

 

8) “o conceito de justiça é definido pelo papel dos respectivos 

princípios na atribuição de direitos e deveres e na definição da 

divisão adequada das vantagens sociais. Uma concepção da 

justiça, por seu lado, é uma interpretação deste papel.” 

 

Essas proposições, em destaque, apresentadas logo no início da obra Teoria da 

Justiça, de 1971, expressam o primado da justiça política, do termo pólis, sobre 

concepções de bem, que configuram a necessidade de um ponto de vista comum, que há 

de ser observado por todos os cidadãos, independentemente de suas visões de mundo 

particulares, o que está presente na ideia do equilíbrio reflexivo desenvolvido na obra 

Liberalismo Político, de 1993. Isto significa que Rawls ideou uma teoria que expressa 

uma concepção política liberal de justiça (RAWLS, 1993, p. 443), que pode ser 

coadunada por diferentes doutrinas abrangentes, desde que razoáveis em termos políticos 

existentes numa democracia. Um ponto comum que todos podem aceitar e respeitar. 

Essa é a ideia que se desvela quando se menciona que há uma prioridade do justo 

sobre as concepções de bem viver, que pode ser aceita por todos dentro de uma validade 

universal, involuntariamente às suas visões de mundo particulares, que o autor designou 

por doutrinas abrangentes (RAWLS, 1971;1993). 

Pode-se indagar por que Rawls pensou em princípios de justiça e qual o papel que 

desempenham?127 Em Rawls, sociedade é uma associação de pessoas; em regra, 

autossuficientes, que reconhecem reciprocamente direitos e regras vinculativas, mesmo 

havendo conflitos de interesses e distribuição desigual de bens e benefícios, por existir 

também uma tentativa de cooperação (RAWLS, 1971; 1993). Nessa experiência, 

 
127Conforme item 08 acima mencionado. 
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constata-se que a sociedade necessita implementar formas equânimes de distribuição de 

bens, porque o sentido de justiça remete a algo que possui certa medida, ideia de 

equilíbrio, de consentimento de todos; e, numa linguagem aristotélica, a justa medida 

(ARISTÓTELES, 1991). 

Então, pensar na estrutura básica da sociedade e na equidade aristotélica128 nos 

leva a considerações sobre uma justiça social, que pode fornecer um critério para 

atribuição de direitos e deveres nas instituições básicas da sociedade, definindo a 

distribuição adequada dos encargos e benefícios da cooperação social. Essa estrutura 

básica é importante porque poderá favorecer ou não a certas posições iniciais, que não 

podem ser legitimadas pela meritocracia (RAWLS, 1971; 1993).A estrutura básica recebe 

e acolhe os direitos humanos e  fundamentais, dentre os quais destaca-se o direito 

expresso no artigo 21 da DUDH. Cooperação e participação implicam-se mutuamente. 

Considerando essa percepção de Rawls, qual é o tipo de desigualdade que ele 

prioriza? São exatamente as desigualdades na estrutura básica de qualquer sociedade, a 

ponto de o próprio autor fazer referência a uma desigualdade, que prioriza o que está na 

estrutura básica; e, portanto, no bojo da primeira delimitação de sua teoria que retrata uma 

justiça social (RAWLS, 1993).129 

E o que seria injustiça para Rawls? Não seriam as diferenças em si, porque são 

naturais como visto alhures, mas a “desigualdade que não resulta em benefício de todos” 

(RAWLS, 1993, p. 69). São aquelas situações em que o sujeito está privado de bens 

primários sociais, sendo importante notar que os princípios de Rawls não foram pensados 

no sentido de uma distribuição concreta de certos bens entre pessoas pessoalmente 

identificadas, mas sua destinação é a organização das instituições básicas (RAWLS, 

 
128Aristóteles na obra Ética a Nicômaco, livro V, item 10, p. 212-3, observa que a equidade pode ser pensada 

pela imagem da régua de Lesbos: (...) Nosso assunto que se segue é a equidade e o equitativo e respectivas 

relações com a justiça e o justo. Porquanto, essas coisas não parecem ser absolutamente idênticas nem 

diferir genericamente entre si; e, embora louvemos por vezes o equitativo e o homem equitativo (aplica-se 

o termo equitativo à guisa de louvor mesmo em relação a outras de excelência moral em vez de bom, 

querendo dizer com mais equitativo que uma coisa é melhor), (...) Quando a lei estabelece uma regra geral, 

e aparece em sua aplicação um  caso não previsto por esta regra, então é correto, onde o legislador é omisso 

e falhou por excesso de simplificação, suprir a omissão, dizendo o que o próprio legislador diria se estivesse 

presente, e o que teria incluído em sua lei se houvesse previsto o caso em questão. Por isto o equitativo é 

justo, e melhor que uma simples espécie de justiça, embora não seja melhor que a justiça irrestrita (...).  

Então o equitativo é, por sua natureza, uma correção da lei onde esta é omissa devido à sua generalidade”. 
129É a estas desigualdades, provavelmente inevitáveis na estrutura básica de qualquer sociedade, que os 

princípios de justiça se devem aplicar em primeiro lugar. Estes princípios presidem em seguida à escolha 

de constituições políticas e dos principais elementos do sistema econômico e social (RAWLS, 1993, p. 30). 
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1993). Uma desigualdade ressignificada, justificada para um tipo de sociedade 

cooperativa e livre. 

Em verdade, o direito a participar com igualdade no processo decisório de uma 

comunidade, tal como o direito de votar, por exemplo, é um dos elementos primordiais, 

que viabilizam a proteção de bens morais urgentes. O direito à participação política (art. 

21 DUDH) contribui para preservação dos interesses que fundamentam outros direitos, o 

que significa dizer que revela, em si, uma racionalidade instrumental. Algo que 

fundamenta outra coisa e não a si próprio. A concepção de Rawls parte da tese de que é 

possível ordenar de maneira coerente a estrutura básica da sociedade, visto que ela 

garante diferentes expectativas de vida e desigualdades, que não podem ser atribuídas ao 

mérito de cada um.  

Pelo nascimento, ainda segundo Rawls, o ser humano está situado numa sociedade 

concreta, diante de uma posição específica que afeta nossas perspectivas de vida. “A 

justiça de um modelo de sociedade depende (...) da forma como são atribuídos os direitos 

e deveres fundamentais, bem como das oportunidades econômicas e condições sociais” 

(RAWLS, 1971, p. 30). Por conseguinte, sua contribuição traz uma reflexão política, 

normativa, descritiva e explicativa. O que isto significa? Significa dizer que é uma teoria 

sobre a justiça social e o exercício do poder político, que representa uma tentativa de dizer 

o que são e como devem operar as instituições básicas, assim como tratar do problema da 

igualdade e desigualdade, que não há de ser uma questão unidimensional (ARAÚJO, 

2002). 

Quando se ajuíza sobre a questão da desigualdade social, identifica-se que estamos 

no terreno pluridimensional, porque há diferentes níveis de desigualdades sociais, de vez 

que os fatores e suas consequências desembocam na distribuição de recursos materiais; 

na problemática dos crimes e penas; no celebérrimo tema do acesso à educação 

igualmente relevante; no acesso à saúde; e na participação política efetiva. A bem da 

verdade, teoria política alguma é capaz de sustentar, salvo a necessidade de discursos 

sofísticos, que qualquer um desses níveis, uma vez realizados por uma sociedade em 

determinado tempo histórico, implicaria a satisfação dos demais cidadãos (ARAÚJO, 

2002). 

 Neste compasso, as situações de justiça e injustiças, simultaneamente, em sociedade 

com uma forte participação política em algumas questões, devem adicionar o 

reconhecimento da igualdade numa das dimensões societárias, o que não implicará 
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automaticamente na proscrição da igualdade social. O que significa dizer que justiça é 

um conceito muito mais amplo e independe do regime político (ARAÚJO, 2002). 

Rawls, portanto, parte da seguinte indagação: Que concepção de justiça pode ser 

concebida para garantir os termos equitativos da cooperação social entre cidadãos livres 

e iguais? A sua resposta está na formulação de uma nova doutrina contratual, que adverte 

sobre os termos adequados de cooperação social, que poderiam ser reconhecidos como 

frutos de uma iniciativa comum entre participantes livres e iguais, pelo viés de uma 

alternativa ao utilitarismo (BONELLA, 1998). O que evidencia a importância da 

participação política, pois que não se assenta cooperação social sem efetiva participação 

política. 

Por que Rawls pretende uma alternativa ao utilitarismo? Porque entendeu que essa 

base moral [o utilitarismo] permite desrespeitar o princípio da inviolabilidade da pessoa 

humana, um valor importante na cultura democrática. Significa dizer que o utilitarismo 

se compromete com o princípio do sacrifício, em que os interesses de muitos indivíduos 

podem ser mais valorados que os interesses de poucos, sacrificando minorias, ou vice 

versa. Desta transgressão social, se pressupõe o sentido da dignidade humana, expressa 

no imperativo categórico kantiano, ainda que se procure uma alternativa que respeite a 

inviolabilidade do indivíduo (BONELLA, 1998).  

Neste aspecto, ficam claras as razões para escolha da teoria da justiça na análise do 

direito humano n° 21, renomeado em razão da análise da arquitetura de seu conteúdo, 

como um direito à participação política, concebido como um direito humano; logo, 

universal. Participação política é algo a que temos direito para o desenvolvimento das 

condições de possibilidade de construção de uma concepção razoável da justiça adaptada 

à estrutura básica da sociedade. O autor observa por estrutura básica, “a articulação das 

principais instituições sociais num sistema único de cooperação” (RAWLS, 1993, p. 63). 

Para ele, o contrato não é a ferramenta que permite a adesão à determinada 

sociedade, mas aquilo que consente o acordo original em que se selecionam princípios 

de justiça aplicáveis à estrutura básica, configurando como preocupação específica dos 

governos democráticos.  

O que Rawls procurou foi um caminho para redefinir a lógica do liberalismo, indo 

um pouco além da alusão básica de pessoas livres e iguais, num estado de natureza em 

que decidem, por consenso, como ingressar na sociedade civil para salvaguardar os 

direitos individuais. Há uma responsabilidade maior dos concernidos, que necessitam 

escolher princípios de justiça (fundamento e o ponto de partida) aplicáveis à estrutura 
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básica da sociedade que querem fundar. Assim, todos os contemplados politicamente 

sabem quais são esses princípios, que formam um sistema público (político) de regras 

aceito e respeitado por todos. 

Rawls também define o termo instituição como “um sistema público de regras que 

determina funções e posições, fixando, por exemplo, os respectivos direitos e deveres, 

bem como poderes e imunidades” (RAWLS, 1993, p. 63), enfatizando que a sua 

existência depende se as ações prescritas forem efetivamente realizadas. Nesse sentido 

diz Rawls (1993, p. 64):  

Ao afirmar que uma instituição, e, portanto, a estrutura básica da 

sociedade, é um sistema público de regras, quero dizer que os 

sujeitos que dela fazem parte têm os conhecimentos que teriam se 

essas regras e a sua participação na atividade por elas definida 

fossem, de fato, produto de um acordo. Um sujeito que é membro 

duma instituição sabe o que é que as regras aplicáveis exigem dele 

e dos outros. Sabem igualmente que os outros também sabem 

disso, tal como sabem que ele o sabe e assim sucessivamente. (...) 

há uma base comum para determinar as expectativas mútuas. 

 

Em sua lógica, a situação original (original position) é uma experimentação mental 

em filosofia política, ou seja, uma conjuntura hipotética de igualdade contratual, em cujas 

bases os concernidos optam pela estrutura básica da sociedade, afastando o princípio do 

sacrifício preconizado pelo utilitarismo. Significa dizer que estão numa posição inicial, 

que lhes admite a negociação em igualdade de condições, selecionando princípios básicos 

a deveres básicos, igualdade de direitos e reciprocidade de benefícios nos resultados da 

cooperação.  

A posição original propicia a igualdade original, que seria a concepção de estado 

natural na teoria tradicional dos contratualistas, que, por conseguinte, não vem a se 

estabelecer como uma situação histórica concreta, mas hipotética, para fortalecer uma 

ideia de imparcialidade, em que participante algum conhece a sua posição na 

sociedade130. Neste diapasão, as suas concepções de bem, em razão de um véu de 

ignorância que visa a garantir a equidade, a simetria entre os participantes, como se fosse 

um poder originário, um status quo inicial para que os acordos, nessa situação, possam 

ser justos a todos, sem distinção131. Esses participantes precisam ser “racionais e 

mutuamente desinteressados” (RAWLS, 1993, p. 33-34). 

 
130A posição original é uma situação de equidade, por isso, Rawls utilizou a denominação “Justiça como 

equidade” Cf. Rawls, 1971, p. 34. Trata-se de uma experimentação mental em Filosofia em que é possível 

vivenciar o imperativo categórico num paradigma dialógico. 
131Ninguém será beneficiado na escolha de princípios da justiça (RAWLS, 1971; 1993). 
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A posição original e o véu de ignorância conferem racionalidade à escolha 

política, de maneira a evidenciar a concepção intuitiva de justiça, que, decerto, há de ser  

um ponto de vista apropriado para sujeitos cooperantes numa sociedade democrática.  

Sujeitos que se reconhecem mutuamente como autônomos ao aceitarem as obrigações 

cívicas, enquanto se identificam como autolegisladores. Dois pressupostos estão na base 

das escolhas de sujeitos envolvidos na posição original: a defesa da liberdade no sentido 

de autonomia kantiana e a escolha por uma sociedade cooperativa. 

Essa é a maneira como Rawls oferta ao cenário sócio-político uma nova 

perspectiva da doutrina contratual132, capaz de justificar princípios de justiça como 

equidade. A segunda delimitação de sua teoria está na investigação sobre princípios de 

justiça, que são imprescindíveis para a estruturação de uma sociedade, que, a bem dizer, 

se pretende bem ordenada (RAWLS, 1993). 

É interessante perceber que o próprio Rawls (1993) observa que desconhece  algum 

teórico liberal que tenha formulado uma teoria do liberalismo político, embora não possa dizer 

que a sua teoria é totalmente nova porque  outros pensadores como Charles Larmore, Judith 

Shklar Bruce Ackerman e Joshua Cohen, por exemplo pensaram em teorias semelhantes, um 

liberalismo que fosse político, na categoria do político, sem buscar ideias ou princípios em 

doutrinas abrangentes. 

Os princípios de justiça que, segundo Rawls, haveriam de ser escolhidos na 

situação da posição original são elaborados numa versão final de seguinte maneira: 

 

Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais amplo sistema total 

de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema 

semelhante de liberdades para todos. 

 

As desigualdades econômicas e sociais devem ser distribuídas por 

forma a que simultaneamente: a) redundem nos maiores 

benefícios possíveis para os menos beneficiados, de uma forma 

que seja compatível com o princípio da poupança justa, e, b) 

sejam a consequência do exercício de cargos e funções abertos a 

todos em circunstâncias de igualdade equitativa de 

oportunidades. (RAWLS, 1993, p. 239) 

 

Os princípios selecionados apresentam duas regras de prioridade. A primeira 

formulada por Rawls é a regra da prioridade da liberdade, em que se nota uma ordenação 

lexical. Neste ordenamento, as liberdades básicas apenas podem ser restringidas em 

 
132 Ver nota 1, da Conferência IX – Resposta à Habermas In Liberalismo Político, p.442. 
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benefício da própria liberdade. Rawls destaca como liberdade política, a liberdade de 

expressão, reunião, de consciência, de pensamento, liberdade da pessoa que inclui a proibição da 

pressão psicológica e agressão física, o direito à propriedade privada a proteção contra detenção 

ou prisão arbitrária – liberdades que devem ser iguais para todos (RAWLS, 1993, p. 68). 

Nesta primeira regra, podem-se destacar dois momentos distintos:  

a) aquele em que a suposta restrição da liberdade deverá fortalecer o sistema total 

de liberdades;  

b) quando da situação em que as desigualdades no que respeita à liberdade devem 

ser aceitáveis para aquele a quem se atribui a liberdade menor. 

A segunda regra de prioridade, consoante Rawls, é a que traz a prioridade da justiça 

sobre a eficiência e o bem-estar, mediante uma acepção antiutilitarista, que diz respeito 

ao segundo princípio. Nesta regra, a justiça sempre é prioritária face aos princípios da 

eficiência e da maximização da soma de benefícios, além do princípio da igualdade 

equitativa de oportunidade tem prioridade sobre o princípio da diferença. Para Rawls 

(1993, p. 68), o segundo princípio aplica-se  

à distribuição da riqueza e do rendimento e à concepção das 

organizações que aplicam as diferenças de autoridade e 

responsabilidade. Embora a distribuição da riqueza e do 

rendimento não tenha de ser igual, ela deve ser feita de modo a 

beneficiar todos e, simultaneamente, as posições de autoridade e 

responsabilidade devem ser acessíveis a todos. 

  

Neste último temos duas hipóteses:   

a) qualquer desigualdade de oportunidade deve melhorar as oportunidades dos 

que dispõem de menos chances.  

b) uma taxa excessiva de poupança (imposto social) deve, quanto ao resultado 

final, melhorar a situação daqueles que a suportam. 

 

Cabe explicitar que o ideário de Rawls parte da consagração da DUDH de 1948 e 

se propõe a combater a possibilidade de violações de liberdades básicas, em nome de 

maiores vantagens econômicas para alguns segmentos da sociedade, princípio sacrificial 

presente na lógica do utilitarismo. As liberdades básicas só podem ser limitadas se em 

nome de outras liberdades básicas e qualquer ajuste deverá ser para todos. Ressalte-se 

que o autor apenas focaliza as liberdades básicas, pois as demais não estão envolvidas 

nessa regra. Se de um lado o assentimento e o compromisso em cumprir as regras do jogo 

evidenciam uma justiça formal, a aplicação efetiva dos dois princípios à estrutura básica 
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fortalece a tese de uma justiça substantiva. Neste ponto, com o apoio nos dois princípios, 

observa-se uma concepção mais ampla de justiça, que reconhece e solicita que todos os 

valores sociais sejam distribuídos igualmente (RAWLS, 1993). 

A ideia de universalidade, cujo teor pode ser evidenciado na segunda formulação do 

imperativo categórico, não tolera o princípio utilitarista do sacrifício de uns para o bem 

da maioria. Na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, escrita em 1785 nos 

diz: “Age  como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei 

universal da natureza” e mais adiante: “Age de tal maneira que  uses a humanidade, tanto 

na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e 

nunca simplesmente como meio” ( KANT, 1995, BA, 52-3, p. 59/BA 66-7, p. 69). 

 Diga-se, a bem da verdade, que muito antes de Rawls, Kant já tinha colocado uma 

pá de cal nas bases do utilitarismo, com a formulação de sua ética deontológica, na obra 

de 1785. E é desta concepção kantiana que Rawls elabora sua teoria da justiça, como 

equidade baseada na percepção do consentimento e da reciprocidade, tão cara a uma 

sociedade democrática. A noção de consentimento envolve liberdade e a de reciprocidade 

é constitutiva da ideia de igualdade, ao passo que ambas qualificam o seu contratualismo. 

Diante desta teoria, por que pensar o direito à participação política no horizonte 

de sentido do pensamento de John Rawls? Em que ponto ou de que forma a teoria da 

justiça pode aclarar a controvertida conceituação de um direito humano à participação 

política? Primeiramente, porque na obra Teoria da Justiça (1971) deparamo-nos com uma 

proposta para uma sociedade baseada numa concepção política de justiça, como 

equidade, de modo que o próprio autor afirma que: “as suas ideias centrais e os seus 

objetivos são ideias e objetivos de uma concepção filosófica destinada a uma democracia 

constitucional” (RAWLS, 1993, p. 19). Dessa forma, Rawls estaria fornecendo uma 

explicação satisfatória para os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e sua 

prioridade, de vez que o direito à participação política é uma das garantias relevantes para 

a efetividade desses direitos e liberdades fundamentais. 

Em segundo lugar, pela interpretação que realizou sobre a igualdade democrática 

com a formulação do princípio da igualdade equitativa de oportunidade e o princípio da 

diferença – partes integrantes do segundo princípio genericamente designado como 

igualdade democrática. Neste contexto, igualdade e liberdade assumem uma relação forte 

de complementaridade, em Rawls, de maneira que não podemos ter somente a liberdade 

ou somente a igualdade, mas conciliá-las, fundamentalmente, em torno de um preceito de 



120 
 

cooperação.  Preceito este que se desvela na redação do  direito humano n. 21, 

correspondente ao sentido de participação política. 

Em terceiro lugar, quando indaga no Liberalismo Político (1993), sobre como é 

possível existir, ao longo do tempo, uma sociedade estável e justa de cidadãos livres e 

iguais, que se encontram profundamente divididos por doutrinas religiosas, filosóficas e 

morais razoáveis, Rawls investiga, portanto, quais os desafios para uma sociedade 

democrática hoje e quais os caminhos para sua manutenção e aperfeiçoamento ao longo 

do tempo, o que nos remete ao problema da representação e da participação política. Uma 

asseveração significante, pois trata da manutenção na temporalidade, que está 

profundamente interligada com o direito humano n° 21, cuja essência desvela a 

necessidade de existência de um sistema cooperativo de uma sociedade ou associação, 

cujos membros integram verdadeiramente uma comunidade política, em que há uma forte 

noção de cooperação. Essa forte noção de cooperação é o que Rawls designou no 

Liberalismo Político de “ideia organizadora fundamental de justiça” (1993, p.16). 

Qual a conexão entre a questão central no pensamento de Rawls e o problema 

filosófico formulado sobre o direito humano n° 21? A relação está na construção das 

condições de possibilidade para a existência humana, no bojo de uma sociedade estável e 

justa de cidadãos livres e iguais que, conquanto, se encontrem divididos, precisam 

endossar uma concepção política capaz de conquistar um consenso mínimo, para uma 

situação de cooperação mútua. Quando há a partilha de uma concepção política significa 

que coexiste uma base sobre a qual se fortalece o direito à participação política e vice-

versa. Diz o filósofo, 

Podemos especificar melhor a ideia de cooperação social destacando 

três de seus elementos: a) A cooperação é distinta da mera atividade 

socialmente coordenada (...). A cooperação é guiada por normas e 

procedimentos publicamente reconhecidos, que aqueles que cooperam 

não são só aceitam, como também consideram como reguladores 

efetivos da própria conduta. b). A cooperação envolve a ideia de termos 

equitativos (...) cada participante pode razoavelmente aceitar, desde que 

todos os demais também os aceitem. (...) esses termos equitativos são 

expressos pelos princípios que especificam os direitos e deveres 

fundamentais no âmbito das principais instituições da sociedade e que 

regulam as disposições da justiça de fundo ao longo do tempo (...). c) A 

ideia de cooperação social requer uma noção de vantagem racional ou 

do bem de cada participante ( RAWLS, 1993, p. 18-19). 
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Nesse estudo, a concepção de uma razão pública política133 pode ser significativa 

na investigação sobre a consolidação ou não materialização dos valores democráticos, 

que a tese de Rawls de uma sociedade bem ordenada, estruturada a partir de princípios de 

justiça, estes escolhidos numa posição original, colabora na construção de uma cultura 

política pública indispensável ao exercício de um direito humano n° 21.  

O próprio Rawls, no Liberalismo Político (1993), discorrerá sobre a magnificência 

de uma cultura pública, para viabilizar a base de um acordo segundo princípios de uma 

concepção de justiça política. Por fim, Rawls define nesta obra a concepção de cultura 

política como “repositório comum de princípios e ideias fundamentais que são 

implicitamente reconhecidos” (RAWLS, 1993, p. 8). O que significa dizer que 

precisamos de uma cultura de fundo e das condições jurídico-morais para sua existência 

na dimensão política, que é a dimensão pública. E tal reflexão conduz às indagações sobre 

qual o papel das pessoas, dos costumes e dos governantes nos processos sociais, em sua 

constituição jurídico-social e humana, universalmente. 

  

 
133A obra Liberalismo Político deve ser lida com a parte A ideia de uma razão pública revista, § 01 a 07 da 

obra Direito dos Povos (2004, p. 171-229). 
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4  CAPÍTULO 3 –  NA PERIFERIA DA MODERNIDADE:   O BRASIL E O 

DIREITO HUMANO N. 21. 

 

Constituições não são regulamentos administrativos, não são 

tratados casuísticos, não são roteiros de precauções meticulosas 

contra a chicana, a ignorância, ou a subserviência mental da 

rabulice interessada, ou míope. Uma Constituição é a 

caracterização, nitidamente contornada, de um sistema político, 

indicado nas suas linhas capitais, entregue, na evolução da sua 

vida orgânica, à ação da consciência popular, confiado, na 

interpretação das suas consequências legislativas, à intuição dos 

homens de estado.134 

 

 

4.1  Na periferia da modernidade: práticas e costumes 

 

O sociólogo estadunidense Charles Tilly (1929-2008), em sua obra Democracia 

(2010), enfatiza que o estudo sobre regimes políticos o legitima a asseverar que não há 

um caminhar histórico natural, para a democracia ou sociedades democráticas. Consoante 

Tilly e Beçak, os últimos anos comprovam tal afirmação, segundo a qual países que 

experimentaram democratizações também conheceram (e ainda vivenciam) momentos de 

desdemocratizações (TILLY, 2010; BEÇAK, 2013).135  

Tal constatação nos conduz às indagações sobre qual o papel dos indivíduos e dos 

governantes na evolução dos processos sociais? Pensar sobre esta questão significa, 

decerto, observar, atentamente, o mundo da vida e a cultura de fundo, dispondo-se a 

identificar como se constituíram as instituições sociais, no que tange às analogias das 

tradições específicas de certas civilizações, que consentiram aos seus habitantes 

determinado desenvolvimento histórico-econômico. Destarte, mirar os costumes abarcará 

o conceito de que nem sempre a História estará coadunada com a narrativa oficial, 

construída a partir da lógica subjetivista e ideológica, cuja hermenêutica pode ter se 

fundamentado em literaturas estrangeiras. 

 
134 Rui BARBOSA, Discurso no Senado Federal, a 3 de julho de 1891 (1932, I v., p. 38). 
135Nesta parte não tratarei de uma reconstrução histórica dos séc. XVI ao XX, vez que pretendo pontuar 

apenas alguns aspectos relevantes para o tratamento do tema, ou seja, o direito à participação política como 

algo um direito humano universal. 
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 A história do pensamento político brasileiro, por exemplo, pode ser percebida de 

maneira difusa em distintos registros textuais, que versaram a legitimidade da formação 

discursiva advinda do exercício do poder pátrio; leia-se: Igreja e bacharelado. Neste 

patamar de construção da discursividade, as reverberações jurídicas e sermões foram se 

moldando em anais, periódicos, panfletos, manuais, opúsculos, além de farta 

correspondência. A publicidade desta documentação, conforme Christian Lynch (2019, 

p. 9) se dera a partir dos primórdios do século XIX, mais precisamente em 1808, com a 

vinda da Família Real a São Sebastião do Rio de Janeiro. Desse modo, com o advento da 

chegada de D. João VI e dos asseclas aristocratas lusíadas, ineditamente, o direito de 

opinião ganhou fôlego, sobretudo a partir de 1821, com a expansão das práticas 

tipográficas, valorizando-se a “liberdade de consciência, expressão e imprensa” 

(LYNCH, 2019, p. 9 ). 

Neste cenário, o Poder Legislativo, quiçá por especificidade, configurou o lugar 

da produção do pensamento político, evidenciado em anuários produzidos pelo Senado e 

pela Câmara dos Deputados (RODRIGUES, 1972). A imprensa também desempenhou 

papel significativo neste processo de conscientização social, porquanto representava, à 

luz de um percurso intelectual, um caminho para quem desejava prosseguir pelos 

meandros movediços da atividade política colonial. Alguns periódicos, evidentemente, os 

mais destacados, pertenciam a jornalistas que também eram parlamentares.136 Além de 

jornais, os panfletos também serviram ao propósito da divulgação de um pensamento 

político nascente.  

Posteriormente, as prédicas panfletárias foram supridas por livros de doutrina, da 

lavra de parlamentares monarquistas e/ou republicanos. E como esclarece Lynch (2019), 

entre os anos de 1860 e 1880, presenciou-se o ingresso de novos atores no debate político, 

possibilitando o aparecimento de uma razão pública política. Esse ingresso revelou a 

distinção, ainda que frágil, entre três grupos:  

1. Aqueles que estavam na atividade político-partidária especificamente;  

2. Os que eram jornalistas; e, ao mesmo tempo, parlamentares;  

3. Outros que poderiam ser identificados como intelectuais públicos, que se 

destacaram por meio de polêmicas e um pensamento crítico independente, marcando uma 

 
136“Alguns jornais, como a Aurora Fluminense, de Evaristo da Veiga, ou o Brasil de Justiniano José da 

Rocha, tinham pretensões doutrinárias sérias, mas a maioria limita-se a atacar os adversários políticos” 

(LYNCH, 2019, p. 9). 
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possível separação entre política e sociedade civil, conquanto a atividade editorial ficasse 

nas mãos de grupos específicos ligados à atividade política. Diz Lynch,  

A partir de 1870, arrogando-se a condição de porta-vozes de uma 

sociedade civil nascente, jornalistas moços, como Quintino Bocaiuva e 

Joaquim Nabuco, buscaram um lugar ao sol por meio da polêmica e da 

crítica independente ( LYNCH, 2019, p. 10). 

 

Neste cenário, encontramos a formação de uma esfera pública com políticos mais 

tradicionais como Alberto Torres137 e Rui Barbosa138, ao lado de intelectuais como 

Alcindo Guanabara139, Gilberto Amado140, Euclides da Cunha141, José Veríssimo142, 

Silvio Romero143e Manuel Bomfim.144 Além de políticos intelectuais como Joaquim 

Nabuco.145 

A partir da década de 1940, em diante, os políticos perderam o lugar de únicos 

produtores do pensamento político, que, com o alargamento dessa dimensão, se fortalecia 

em razão da ampliação do mercado editorial, do advento dos meios de comunicação de 

massa e da ampliação do ensino. Inicialmente, ocorreu uma convergência entre a elite 

política e a social, que marcou o Parlamento como o lugar para reflexão provinda do 

intelecto, transformando-os em “primeiros protagonistas e intérpretes do pensamento 

político brasileiro” (LYNCH, 2019, p. 11). A construção de uma história do pensamento 

político brasileiro envolveu intensamente a atividade parlamentar, desenvolvendo o 

gênero de histórias constitucionais, que entusiasmou o final do século XIX e início do 

século XX, por intermédio de obras que versaram sobre uma história constitucional do 

Brasil (LYNCH, 2019).146 

 
137Alberto de seixas Martins Torres (1865-1917), político, jornalista, bacharel em direito, foi governador 

do Estado do Rio de Janeiro entre 31/12/1897 a 31/12/1900. 
138Ruy Barbosa de Oliveira (1849-1923) foi jurista, advogado, diplomata, escritor, jornalista, filólogo, 

tradutor e orador. 
139Alcindo Guanabara (1865-1918) foi jornalista, político, Senador durante a Primeira República e membro 

da Academia Brasileira de Letras. 
140Gilberto Amado de Lima Azevedo Sousa Ferreira Amado de Faria (1887-1969), advogado, diplomata, 

escritor, jornalista, político e membro da Academia Brasileira de Letras. 
141Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha ( 1866-1909) foi  escritor e jornalista brasileiro. 
142José Veríssimo Dias de Matos (1857-1916) foi crítico literário, jornalista, educador, membro e 

idealizador da Academia Brasileira de Letras. 
143Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero (1851-1914) foi advogado, jornalista, crítico 

literário, ensaísta, poeta, historiador, filósofo, cientista político, sociólogo, escritor, professor e político. 
144 Manuel Bomfim (1868-1932) foi médico, psicólogo, pedagogista, sociólogo, historiador e intelectual.  
145 Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo (1849-1910) foi político, diplomata, jurista, historiador, 

jornalista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. 
146A Constituinte perante a História do Brasil (1863); A Reforma da Constituição: estudo de história pátria 

e direito constitucional (1880), a História Constitucional do Brasil ( 1915), Formação Constitucional do 

Brasil ( 1914)  e A Constituinte Republicana ( 1920). Cf. LYNCH, 2019. 
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Essa experiência, per si, permitiu rejeitar a tese de que seríamos uma nação de 

cócoras à margem de uma produção intelectual, feito um Jeca-Tatu com os pés descalços 

fincados no chão de terra do anacronismo, conceituação supostamente atribuída aos 

países periféricos de África, Ásia e América Latina. Não obstante, quem prescreveria tal 

itinerário para se vangloriar através de um diagnóstico social que detecta o congênito 

retrocesso histórico destas nações subdesenvolvidas? E por quê? 

Existe uma teleologia(telos) histórica imposta a todos os povos da Terra? 

(KOSELLECK, 2014). Evidentemente que uma tese etnocêntrica, decerto edificada pelos 

próprios intelectuais brasileiros, se banalizou em nossa cultura, de modo que se enraizara 

o ideário de que países em situação periférica, situados no espaço geográfico 

compreendido como retrógrado e atrasado, em relação às outras nações em posição 

cêntrica, identificados como modelares, sem se identificar que, de fato, vivenciam 

igualmente ambiguidades, paradoxos, crises etc (VIEIRA; CASSIMIRO, 2019). 

Por ocasião do nascimento do pensamento político brasileiro, surgiram reflexões 

intelectuais sobre uma realidade concreta, coadunada com uma experiência histórica que, 

por outro, consiste na assimilação da força dos autores europeus, que assumiram o lugar 

de argumento de autoridade, uma herança da escolástica medieval (magister dixit). Neste 

diapasão, países centrais e periféricos foram vistos como se estivessem delimitando-se 

seus espaços sociogeográficos, à moda da dicotomia platônica, antiteticamente, esboçada 

em mundo real e um mundo do simulacro (cópia).  

A esse respeito, Lynch (2019, p.17-8) adverte sobre alguns traços que podem 

evidenciar as ambiguidades e contrastes sociais, que demarcaram o pensamento político 

brasileiro: 

1. “Menor grau de generalização e maior sentido prático das reflexões políticas”; 

2. “Maior centralidade da retórica, da oratória e do argumento de autoridade”;  

3. “A tendência dos autores nacionais de se apresentarem como porta-vozes 

pioneiros do moderno, obscurecendo as referências de continuidade em relação aos seus 

predecessores”;  

4. “Relativa fragilidade das posições políticas extremadas – isto é, demasiado 

conservadoras ou radicais”;  

5. “Orientação acentuadamente prospectiva da política”;  

6. “Abundância de Projetos nacionais alternativos, dependentes da aclimatação de 

determinados modelos cêntricos”;  
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7. “O pedagogismo” .147 

Em verdade, poder-se-ia identificar alguns traços característicos desse contexto, 

ao passo que o primeiro a ser destacado há de considerar que, em países percebidos como 

periféricos, se analisou um caráter mais pragmático em razão das realidades vividas, que 

podem dificultar a força das ideias universalistas, por ser o locus da experiência histórica 

concreta. Em seguida, não obstante, o pensamento comprometido com questões 

específicas, abrolha paralelamente à crença no argumento de autoridade, que se impõe 

aos autores nacionais com teorias que tampouco dialogavam, com as necessidades locais. 

Sobre este aspecto, ressalte-se uma observação do sociólogo brasileiro, Francisco José de 

Oliveira Vianna (1883-1951): “Ninguém é, aqui, pontífice de si mesmo. Para influir, para 

pesar, para ter autoridade é-lhe preciso um reforço estranho, um apoio alheio, que não é 

outro senão o da autoridade do autor estrangeiro.” (VIANNA, 1991, p. 360).  

Num terceiro e quarto momento, ressalva-se a fragilidade na relação com uma 

história do pensamento nacional desvinculada de uma continuidade teórica, no tocante às 

teorias pioneiras de ordem exógena. Consequentemente, tal visão advém de posturas 

extremadas, tendentes para uma perspectiva conservadora ou radical, idealizando um 

futuro percebido como supostamente civilizado.  

O quinto traço, relacionado aos anteriores, se pautaria no processo de ruptura com 

o passado histórico, tomando-o como momento de retrocesso anacrônico mediante 

desmerecimento da memória empírica, que poderia proporcionar um rico tirocínio de 

aprendizagem. Destarte, observou Euclides da Cunha (1975, p.19), por exemplo, quando 

mencionou: “Estamos condenados à civilização. Ou progredimos ou desaparecemos.” Há 

ainda resquícios deste pensamento na célebre conferência de Epitácio Pessoa (1961, p. 

112), em 1919, como presidente da República: “O Brasil deve a essas nações [Inglaterra, 

França e Estados Unidos] o seu rápido progresso, o seu desenvolvimento considerável; 

ele as ama, ele as respeita, ele não pode deixar de segui-las na solução de seus problemas 

de ordem geral.”  

Por fim, cabe enfatizar que, assim como os políticos, a intelectualidade pátria se 

apoderou de uma imensa confiabilidade na importação de ideias de países cêntricos, que, 

decerto, não há de partir da trajetória da matéria-vertente rumo às estratificações retóricas. 

No dizer de Guerreiro Ramos: “Não caminhamos dos costumes para a teoria; do vivido, 

 
147Cf. também SANTOS,  1978, p. 15-63. 
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concreta e materialmente, para o esquema formal. É o inverso que se dá” (RAMOS, 1960, 

p.94).  

Por este raciocínio, a necessidade de uma educação direcionada a atender a 

demanda de uma inovação cultural a partir das práticas trazidas por instituições exógenas 

como o constitucionalismo, o republicanismo e o próprio conceito de democracia. Traço 

que ficou evidenciado em Rui Barbosa ao mencionar, por exemplo, em 1893, momento 

da implantação do constitucionalismo republicano: “É nas classes mais cultas e abastadas 

que devem ter o seu ponto de partida as agitações regeneradoras. Demos ao povo o 

exemplo, e ele nos seguirá”. (BARBOSA, 1931, p.140) Ideia de democracia que pode ser 

designada como democracia ilustrada (TROTTA, 2019). 

No séc. XIX, o entusiasmo pela modernização do país ocupou o centro das 

atenções, com suas proposições de civilidade, progresso e desenvolvimento, paralelo a 

um juízo crítico sobre a experiência nacional cotejada à vida nos países que gozavam de 

grande prestígio, como Inglaterra, França e Estados Unidos da América (LYNCH, 

2019)148. Na obra Projetos para o Brasil, de José Bonifácio, cujo título já se relacionava 

com a temática, observou a esse propósito: “Deve o Brasil olhar para trás, para encher o 

vazio, que tem desde o ponto de que saiu, até o ponto atual de outras nações.” 

(BONIFÁCIO, 1996, p. 232). 

Os três países modelares eram a Inglaterra, pátria do governo representativo149;  a 

França, inspiração de um país forte com centralização política150; e a democracia norte-

americana, cuja admiração passou a predominar a partir do segundo quartel do século 

XX151. Todavia, a distância existente entre o país idealizado pela intelectualidade pátria 

e a vigente realidade nacional resultou em intenso confronto sobre as instituições e o 

plano da sociabilidade.  

De acordo com Lynch (2019), três diagnósticos distintos podem ser observados 

nesse campo de análise política: a percepção da existência de instituições retrógradas152;  

 
148Embora os Estados Unidos da América tenham mantido lugar de prestígio, no século XX, outros países 

começaram a se destacar como a Itália no entreguerras e a Rússia que chamava a tenção de seus admiradores 

e também de seus críticos. 
149Rui Barbosa de Oliveira (1932, p. 94) observa: “Na obra da civilização ocidental não há, talvez, mais 

que três papéis supremos: o da Judéia, berço do monoteísmo e do Cristo; o da Grécia, criadora das artes e 

da filosofia; o da Inglaterra, pátria do governo representativo e mãe das nações livres: bendita esta raça 

providencial”. Ver também LYNCH, 2019, p. 23. 
150 Visconde de São Lourenço, Visconde de Uruguai, os positivistas Teixeira Mendes e Miguel Lemos. 

Sobre isto Cf. Lynch, 2019, p. 23. 
151 Senador Lopes Gama, em 1839,  e Tavares Bastos. Cf. Lynch, 2019, p. 24. 
152Ocorreu a rejeição das instituições por alguns políticos, por exemplo, Tavares Bastos (1839-1875) que 

considerava o modelo Saquarema do Segundo Reinado (1840-1889) como autoritário e ultrapassado. 
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o problema da ausência de efetividade institucional, pois as leis ficavam apenas no papel, 

consoante asseveravam elementos, que integravam ambos os lados do espectro 

político153; e a percepção de que as instituições se posicionavam sob forma de vanguarda, 

em relação à realidade social em razão da acomodação de modelos estrangeiros, 

adequados a outros costumes e condições sociais brasileiras154. 

A concepção de civilização fortalecera a centralidade da cultura política europeia 

moderna, como se fosse a história universal da humanidade, de modo a fomentar 

analogias, bem como uma espécie de autocompreensão destes povos referenciais, no que 

tange ao progresso civilizatório. Desta feita, a elite colonial brasileira, por exemplo, 

estava ligada à cultura europeia, sobretudo ao ideário francófono, identificando-se a 

possessão lusitana como o espaço do anacronismo ao adotar um papel modernizador; e, 

por esta razão, emergiu a acomodação de ideologias europeias aos dissonantes projetos 

da sociabilidade. Ressalte-se a inexistência de uma economia capitalista nesta parte do 

hemisfério ao Sul do Equador (VIEIRA; CASSIMIRO, 2019). 

O debate político, portanto, fora movimentado por ideias europeias: regime 

constitucional; sistema representativo; liberdades públicas; garantias jurídicas etc., que 

provocaram polarizações entre os defensores da monarquia decadente e os progressistas 

republicanos. Concepções políticas que ganharam vida em outras culturas, que passaram 

por transformações sociais, resultando em rupturas num planeta ainda hierarquizado.  

A própria ideia de uma comunidade política, como uma dimensão aberta em que 

o cidadão ganharia existência e força como elemento legitimador, esbarrou nas 

dificuldades reais de uma sociedade brasileira ainda infante. Assim, a força dos discursos 

parlamentares, o ingresso de obras políticas estrangeiras e periódicos que difundiam 

ideias liberais, sobretudo, francesas, marcaram a fase do império até por volta de 1870, 

 
Denominaram de Saquarema o partido Conservador que se opunha ao partido progressista liberal, 

designado como Luzia. A querela entre Luzias e Saquaremas marcou o cenário político desta época. Cf. 

Lynch, 2019. Saquarema foi o apelido dado na fase do Império aos conservadores e derivava do município 

de Saquarema onde os principais chefes do partido eram proprietários de terras e viviam em escândalos 

eleitorais. O nome luzia era atribuído aos liberais em alusão à Vila Santa Luzia, em Minas Gerais, em que 

foram derrotados durante a Revolução de 1842 (FAUSTO, 2015). 
153 Conservadores (Saquaremas) como Campos  Sales (1841-1913) e Alcindo Guanabara (1865-1918) 

assinalaram que a realidade social e não as leis estaria marcada por situações ruins em um país de dimensões 

continentais, com baixa instrução. O que legitimou o exercício do poder pelas oligarquias até que fosse 

possível a transformação social. Luzias atribuíam o problema da inefetividade à corrupção, falta de civismo 

e comprometimento da classe política. Nesta ótica destaca-se o discurso de Rui Barbosa em sua campanha 

civilista em 1919. Cf. Lynch, 2019. 
154Essa ideia foi defendida pelo Conservador Lopes Gama (1791-1852) em 1839. “Transplantamos para o 

Brasil legislações exóticas acomodadas a outros costumes e condições sociais, e ficamos em pior estado do 

que estávamos” (ASI, 18/05/1841 apud LYNCH, 2019, p. 29) 
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de modo que acabaram ressaltando dificuldades reais, que essas concepções viriam a 

experimentar, chamando atenção para  a ideia de atraso, dominação  e autocompreensão 

depreciativa (CALMON, 1937; SCHWARZ, 1973).155 

Como observa Lilia Moritz Schwarcz: “História não é bula de remédio nem 

produz efeitos rápidos de curta ou longa duração. Ajuda, porém, a tirar o véu do espanto 

e a produzir uma discussão mais crítica” (SCHWARCZ, 2019, p. 26), sobre o passado 

histórico que já se foi, o futuro pungente que ainda não existe; e, o mais importante, o 

presente palpável, no qual a sociedade situa-se profundamente envolvida, à proporção 

que podemos alterá-lo, conquanto tenha se configurado que a periferia vislumbrou uma 

modernidade cêntrica à luz da escravidão. 

Em retrospectiva, o sistema escravocrata, marcou tão densamente o período que 

abarca do século XVI ao XIX, no Brasil, que se transfigurou em linguagem.156 Tal 

defrontação histórica se tornou deveras corriqueira e tão naturalizada, que pessoas 

comuns como pequenos proprietários, lavradores, funcionários públicos, artesãos 

possuíam escravos negros para toda sorte de labutação. Um sistema cruel que foi muito 

além do aspecto econômico, porque servira como parâmetro para o estabelecimento de 

hierarquias e estereótipos sociais, ao desenvolver uma verdadeira arqueologia de 

penalidades físicas e morais, definindo desigualdades múltiplas, que prevalecem até hoje 

transfiguradas em um grande espectro de posturas preconceituosas. Nesse sentido, aplica-

se aqui uma ideia de Tocqueville ao analisar as origens do povos americano: “os povos 

padecem sempre de suas próprias origens. As circunstâncias que presidem ao nascimento 

e serviram ao seu desenvolvimento influem sobre todo o resto da carreira” 

(TOCQUEVILLE, 1973, p. 193). 

Um atroz sistema que encontrou o seu ocaso tardiamente seguindo um processo 

gradual, bem conservador, começando pela Lei do Ventre Livre (1871); Lei dos 

Sexagenários (1885); e, por fim, a Lei Áurea (1888), que não indenizou os senhores de 

escravos nem muito menos os negros escravizados, não apresentando preocupação com 

a integração dos recém-libertos do jugo da corrente e do açoite do senhor de engenho, de 

um modo geral, nas mãos mestiças do feitor e do capitão-do-mato. Destarte, o que restou 

 
155 “A declaração dos Direitos do Homem, por exemplo, transcrita em arte na Constituição Brasileira de 

1824, não escondia nada, como tornava mais abjeto o instituto da escravidão. A mesma coisa para a 

professada universalidade dos princípios, que transformava em escândalo a prática geral do favor” 

(SCHWARZ, 1973, p. 1-2). 
156 “A escravidão (...) foi e continua sendo uma especificidade incontornável da história brasileira.” 

(SCHWARCZ, 2019, p. 40). 
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efetivamente fora uma desigualdade social criada pela escravidão, ao passo que, 

paradoxalmente, reforçada pela sua extinção da escravatura. Sem contar as teses recém-

criadas sobre “raças”157 que legitimavam, na ocasião,  a concepção de uma superioridade 

natural de determinada classe de seres humanos (SCHWARCZ, 1993; 2019; RANGEL, 

2015). 

Com advento das teorias das ciências naturais surgiram concepções de que a 

superioridade política e econômica europeia devia-se à hereditariedade e ao meio 

favorável. No século XIX, Georges Cuvier introduziu o termo “raça”. Tal concepção 

levou ao debate um estudo sobre a origem da humanidade e uma das teorias discutidas 

era poligenista, ou seja, acreditava-se que a humanidade teria surgido de vários centros 

de criação, fortalecendo a interpretação biológica e provocando o estudo da frenologia e 

da antropometria, teorias que passaram a interpretar a capacidade humana conforme o 

tamanho do crânio e cérebro (SCHWARCZ, 1993; 2019; RANGEL, 2015). 

Um dito popular que existia pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro era: “A 

liberdade é negra, mas a igualdade é branca” (SCHWARCZ, 2019, p. 31)158. Como pensar 

essa máxima fincada no ápice da supremacia colonizadora no horizonte progressista da 

reflexão provocada pelo movimento iluminista? O que experimentavam intelectuais 

brasílicos ao mirarem  o Século das Luzes, como uma metáfora da razão como lugar da 

verdade com seu liberalismo político, que insistia numa tese radical, segundo a qual os 

seres humanos seriam iguais perante as leis; e, finalmente, estariam aptos a prosseguir em 

direção ao progresso, contrapondo-se ao panorama retrógrado, representado pelas 

prédicas da exploração humana, por intermédio da supressão dos direitos fundamentais, 

mediante homicídio que reforçaram paradoxos, também, nas culturas modelares, 

justamente por que por elas executadas como método em todo processo de colonização.  

No caso específico do Brasil, corroborou-se um sistema que forneceu os 

elementos para a construção de uma sociedade que, habitualmente, perpetua em seus bons 

costumes patriarcais a desigualdade artificial herdada do período colonial. Uma 

dessemelhança que produziu o apagamento da memória de segmentos significativos da 

sociedade, em detrimento daqueles que lutaram e ainda lutam por reconhecimento étnico, 

 
157 Vide tb a contribuição de Cesare Lombroso (1835-1990). Cf.. 
158“A citação se referia à liberdade recém-conquistada pelos negros, com a abolição da escravidão, mas 

indicava, igualmente, a persistência dos severos padrões de desigualdade no país, problema que ainda aflige 

os brasileiros” (SCHWARCZ, 2019, p. 31). 



131 
 

refratário aos resquícios (im)explícitos provindos destas “estruturas de dominação.” 

(SCHWARCZ, 2019, p. 31). 

Esse traço, como diz Schwarcz, são “histórias “persistentes, que não terminam 

com a mera troca de regimes” (SCHWARCZ, 2019, p. 32), ainda que, em processos de 

redemocratização, as agendas de direitos civis apreciem o respeito à diferença e a 

universalidade dos direitos. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

por exemplo, inseriu o inciso XLII do art. 5° que tornou crime a prática de racismo; os 

art. 215 e 216  valoraram as manifestações culturais afro-brasileiras como patrimônio 

cultural. O art. 68 das Disposições Transitórias observou as comunidades quilombolas. 

A discussão sobre as ações afirmativas em 2002, a criação da secretaria especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial em 2003. Acrescente-se ainda o debate no 

STF em 2012 sobre cotas raciais, bem como a lei 12711. Infelizmente, preconceitos 

integram o discurso conservador que desautorizam (e desqualificam) lutas por mais 

direitos, particularmente em governos populistas.  

 Um terceiro traço que demarcará a história do Brasil vem a ser um déficit 

republicano identificado como patrimonialismo. Constata-se, por exemplo, que, no 

século XIV, Thomas Hobbes (1588-1679), no contexto inglês, afirmou a tese segundo a 

qual os homens são seres auto interessados, ou seja, só pensam no seu próprio benefício, 

de sorte que, no mesmo sentido e época, no Brasil, Frei Vicente Salvador, em sua obra 

História do Brasil mencionou no capítulo segundo intitulado “Do nome do Brasil”: 

“Nenhum homem nesta terra é republico, nem zela, ou trata do bem comum, senão cada 

um do bem particular.” (SALVADOR, 1627, p. 4).  

O conceito de patrimonialismo fora desenvolvido pelo pensador alemão Max 

Weber (1864-1920), no final do século XIX.159 A referência para a compreensão deste 

conceito, por conseguinte, é a obra Economia e Sociedade160, em que o pensador constrói 

uma tipologia das formas de dominação que, no caso do patrimonialismo, corresponderia 

 
159 Conforme o dicionário Caldas Aulete digital: “1. Conjunto dos bens de família, transmitidos por 

herança. 2. Conjunto dos bens de uma pessoa, instituição ou empresa, herdados ou adquiridos.3. Conjunto 

dos bens materiais e imateriais de uma nação, estado, cidade, que constituem herança coletiva e são 

transmitidos de geração a geração”. 
160 A obra está organizada em dois volumes e representa um estudo sobre a economia e as ordens de poderes 

sociais. O tema foi tratado também em três textos a saber: Problemas de sociologia do Estado em 

conferência proferida em Viena em 1918; Política como profissão de 1919; Os três tipos puro de dominação 

publicado por Marianne Weber em 1922. Não se pretende examinar, nesta pesquisa, a discussão que os 

especialistas em Weber observam no estudo  da obra, considerando-se as especificidades do tempo histórico 

em que o autor elaborou os textos, que no conjunto formaram a coletânea, mas aclarar  o conceito e forma 

como a ideia de patrimonialismo foi recebida por intelectuais brasileiros para interpretar o atraso e/ou 

desigualdade em nossa formação social. 
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à forma de dominação tradicional.161 Cabe acrescentar que tal concepção afigura-se em 

duas dimensões analíticas: uma cognitiva e simbólica, que envolve o conjunto de crenças 

compartilhadas capazes de fundamentar a aceitação das relações de poder; outra, 

estrutural e organizacional, será relacionada aos meios de gestão e exercício do poder. A 

ideia de dominação envolve crença e um aparato administrativo, que há de ser variável 

conforme as circunstâncias da gestão. 

O conceito weberiano foi usado por alguns intérpretes para sopesar o problema do 

atraso no desenvolvimento econômico e social do Brasil, ressaltando-se o suposto vício 

de origem em razão da herança do patrimonialismo ibérico, reforçado com a vinda da 

Família Real ao Brasil, em 1808. Por este viés, adverte-se sobre a complexidade da 

tradição política brasileira e a fragilidade no intercâmbio entre o domínio público e a 

esfera privada. 

Raymundo Faoro, em Os donos do poder162, assevera que os interesses privados 

prevaleceram na ingerência da coisa pública: “A administração pública vista como um 

bem em si é convertida em patrimônio a ser explorado por esses grupos [de interesses]”. 

(FAORO, 1975, V. 1, p. 22).163 Neste horizonte, os intérpretes desnudaram um modelo 

brasileiro, que harmonizava a mão de obra escrava com o sistema das propriedades rurais 

de grande extensão, evidenciando a ausência de uma ambiência pública e o predomínio 

do personalismo. Desta feita, o Ethos, que se perpetuou mesmo diante do fim do Império 

e do declínio de um mundo rural escravocrata, assumiu o seu lugar nas fases posteriores 

em regimes políticos distintos (SCHWARCZ, 2019). 

 
161 Existem dois capítulos que tratam do tema dominação e que estão nos dois volumes da obra Economia 

e Sociedade. O capítulo 3 do Vol. 1 Os tipos de dominação – considerada a versão mais recente do autor; 

O capítulo 9 do Vol. 2, mais extenso e possivelmente redigido por volta de 1910 e 1913, uma reflexão mais 

antiga. Assim, na primeira análise que elabora, fase antiga, o patriarcalismo assume a qualidade de modelo 

de uma forma tradicional de dominação. Na versão mais recente, remodelo o tipo ideal feudalismo que 

deixa de ser um caso particular do patrimonialismo que por sua vez deixa de ter um papel derivado e passa  

ter um protagonismo na caracterização das formas organizadas de dominação tradicional. E no lugar de 

uma sequência linear evolutiva do patriarcalismo para o patrimonialismo e a seguir para o feudalismo, o 

autor observa uma nova configuração: de um lado os tipos primários: patriarcalismo e gerontocracia e de 

outro lado patrimonialismo. Sobre isto Cf. SELL, 2016. 
162 No mesmo sentido o ensaio “Dialética da malandragem” (1970), de Antônio Cândido, em consideração 

à obra Memórias de um sargento de milícias (1854) de Manuel Antônio de Almeida. Em 1979, Roberto Da 

Matta com a obra Carnavais, Malandros e Heróis observou a norma privada do privilégio com a pergunta: 

“Você sabe com quem está falando?” 
163Nesta obra, menciona que os alguns conceitos importantes em sua reflexão são os de patrimonialismo, 

estamento e feudalismo e que apesar de estar de algum modo próximo à Max Weber escolheu novo 

caminho, outra conceituação: “este livro não segue, apesar de seu próximo parentesco, a linha de 

pensamento de Max Weber. Não raro, as sugestões weberianas seguem outro rumo, com novo conteúdo e 

diverso colorido” (FAORO, 1975, V. 1, p. XI). 
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A antropóloga Lilia Moritz Schwarcz define patrimonialismo como uma “relação 

viciada que se estabelece entre a sociedade e o Estado, quando o bem público é apropriado 

privadamente. Ou, dito de outra maneira, trata-se do entendimento, equivocado, de que o 

Estado é bem pessoal (...) de quem detém o poder.” (SCHWARCZ, 2019, p. 65).  

Patrimonialismo, ao lado da corrupção, acentua o déficit republicano, porque os interesses 

públicos sedem para os interesses privados nas práticas políticas permeadas de 

conchavos, arranjos, apadrinhamentos etc., que evidenciam maneiras de ser e agir 

baseadas nas relações emotivas. Segundo a autora, uma postura identificada e criticada 

por Sérgio Buarque de Holanda, na obra clássica Raízes do Brasil (1995), não sinalizou 

a cordialidade como um elogio; e, sim, um empecilho para a modernização do país.164 

O patrimonialismo, ainda que nomeado de modo diverso, vincula-se à ideia de 

mandonismo local, corporativismo político, uma forma de compreender a administração 

pública da tradição monárquica, que se eternizara independentemente do regime político, 

pois que os costumes são mais fortes que as leis, já o dissera Rousseau: “Até que a lei 

reine no coração dos homens não poderá haver uma constituição boa e sólida” 

(ROUSSEAU, 2004a, p. 225). A ideia que observou no Contrato Social (1996), no Emílio 

(2004b), nas Considerações sobre o governo da Polônia (2004a) é a de que  quando uma 

pessoa esta imbuída do espírito público, tem cravado no coração o elo  forte da cidadania 

e compreende, portanto,  as leis como necessárias.  

A monarquia tomava para si todas as terras sob seu domínio, visto que não havia 

divisão entre o público e o privado, ao passo que colonos e donatários administravam 

seus territórios, segundo o mando pessoal. O Monarca, visto como um grande Pai cercado 

por uma corte que “ocupava cargos e funções como usufrutuários.” (SCHWARCZ, 2019, 

p. 71), desfrutava de benefícios e pensões.  

O Estado era visto como uma empresa do Monarca, de maneira que, para ilustrar 

essa situação, tem-se uma situação que ocorreu por ocasião da vinda tardia de  imigrados 

lusitanos para Brasil. Sabe-se que a Coroa determinou, na ocasião, que moradias de 

brasileiros fossem cedidas para abrigar a aristocracia  provinda de Lisboa na cidade de 

São Sebastião do Rio de Janeiro. Como relata Schwarcz (2019), os novos fidalgos 

 
164“Ainda em 1936, no livro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda atacou nossa renitente “ética de 

fundo emotivo” e a mania nacional de evitar as instâncias públicas e o corpo da lei. Chamou de 

“cordialidade” a esse modelo e lançou um alerta. (...) Tal hábito estaria presente em nosso passado colonial, 

mas teria sido ampliado durante o Império; e, sobretudo, com a República, a qual, segundo o historiador, 

padecia com a “frouxidão das instituições”. (...) desde a segunda edição de Raízes, ele teve que se defender 

contra o uso equivocado de sua interpretação, e da má leitura que recebeu seu capitulo mais famoso (...) “O 

homem cordial” (SCHWARCZ, 2019, p. 66). 
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habitantes, fugindo da guerra das barbas de Napoleão Bonaparte, não tinham onde se 

alojar em território fluminense.  

Assim sendo, os funcionários da Coroa escolhiam as habitações com fachada de 

boa aparência e estrutura arquitetônica, ordenando que se pintasse nas portas a sigla “PR”, 

que significaria “Príncipe Regente”, despejando os seus proprietários para receber os 

homens gentis lisboetas, por intermédio de um confisco imobiliário oficial autorizado por 

D. João VI. Situação que acarretou um clima tenso, haja vista que a resistência de algumas 

famílias e o aumento de uma política de favoritismo e patrimonialismo, com concessão 

de títulos de nobreza e mercês165 aos donos dos imóveis e comerciantes locais para 

amenizar o constrangimento, ocasionando novos tributos, impostos e despesas para Coroa 

portuguesa. Foram 1.439 títulos concedidos. Todos nobres, mas poucos com “grandeza” vivendo 

a situação de uma nova corte no Brasil. Todos vivendo à custa do soberano:  

O governo percebeu que precisava amenizar as tensões atraindo os 

comerciantes lesados bem como os proprietários de terra locais, que, a 

essa altura, também não estavam gostando nem um pouco da nova 

configuração que o governo ia tomando. E nada como um bom título de 

nobreza ou outra distinção para acalmar os humores. (...) D. João 

concedeu, até seu retorno a Portugal em 1821, nada menos que 254 

títulos: onze duques, 38 marqueses, 64 condes, 91 viscondes e 31 barões 

(SCHWARCZ, 2019, p. 73).  

 

Não há dúvida de que a lógica da ingerência privada nos assuntos do Estado 

acompanhou todo o processo de construção de práticas políticas, no Brasil. Neste 

diapasão, insurge-se o “voto-cabresto”, proveniente do “curral eleitoral” e da  força do 

“coronelismo”. O “voto-cabresto” foi uma prática político-cultural, que sobrepõe a 

lealdade acima do bem comum, transgredindo-se o conceito de fidelidade a alguém com 

poder de mando regional.  

O tão famoso e polêmico "voto de cabresto" surgiu durante o 

coronelismo e caracterizou-se pelo fato de os eleitores serem 

tratados como bois mansos, pois trocavam o voto por qualquer 

tipo de benefício na forma de bens materiais, como sapatos e 

roupas ou favores, como atendimento médico, remédios, dinheiro 

para pagamento de enterro, entre outros (JAEGER, 2004, p. 20). 

 

 
165A prática de oferecimento de títulos e mercês teve a sua manutenção assegurada na Constituição de 1824, 

no art. 102, inciso XI que diz: “Art. 102. O imperador é o Chefe do Poder executivo e o exercita pelos seus 

Ministros de Estado. São suas principais atribuições: XI - Conceder títulos, honras, ordens militares e 

distinções em recompensa de serviços feitos ao Estado, dependendo as mercês pecuniárias da aprovação da 

Assembleia, quando não estiverem já designadas e taxadas por lei” (BECKER; CAVALCANTI, 2004, v. 

1, p. 17, grifos da autora da tese) 
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O “curral eleitoral” significava uma prática em que eleitores eram presos em 

barracas sob vigilância, recebendo alimentos e só deixavam o local para exercer o voto. 

Práticas do fenômeno do coronelismo, que nasceu da hierarquia da Guarda Nacional, uma 

instituição do Império que conservou o poder político em regiões municipais. “O coronel 

corporificava um dos elementos formadores da estrutura oligárquica tradicional baseada em 

poderes personalizados e nucleados, geralmente, nas grandes fazendas e latifúndios brasileiros” 

(SCHWARCZ, 2019, p. 10). 

O coronelismo assumiu o sentido de uma rede de relações negociais entre “chefes” 

locais, governadores e o presidente da República. Uma arquitetura de poder que 

perpetuou e fortaleceu a oligarquia166 tradicional, baseada no patrimonialismo ressaltado 

por Faoro e outros intérpretes. Por exemplo, somente 10% da população votava durante 

o Império. Na fase da República, 627 mil pessoas tinham o direito ao voto numa 

população de 22 milhões de habitantes. A partir de 1920, o percentual de votantes variou 

de 2,3 a 3,4% do total da população. Situação em harmonia com relações de troca, 

“favoritismo e negociações” (FAORO, 1975; SCHWARCZ, 2019, p. 54-5). O que 

significa o voto? O voto significa  

o ato de escolher os representantes de urna sociedade, eleger. 

Votar é manifestar a vontade ou a opinião individual através do 

ato ou processo eleitoral, numa assembleia ou sufrágio, é um ato 

de cidadania, um direito e um poder, urna garantia livre de 

opinião política, símbolo da democracia (JAEGER, 2004, p. 12). 

 

O sistema censitário é outro exemplo que pode evidenciar o patrimonialismo, 

porquanto permite tornar-se “elegível” quem possui determinada renda anual, 

privilegiando grupos que perpetuam a lógica do interesse privado. Observa Schwarcz 

(2019) que o Senado fora ocupado por senhores rurais na década de 1840, latifundiários 

que se locupletavam com o tráfico ilegal de escravos africanos. O Senado foi uma 

instituição que serviu à Coroa, um órgão afeito ao Poder Moderador, circunscrito pela 

Constituição de 1824.  

Os políticos eram escolhidos por uma lista tríplice, um sistema controvertido em 

sintonia com o favoritismo, clientelismo, mandonismo – um toma lá dá cá. A reforma 

levada a cabo pelo Gabinete Paraná, em 1853, com a regra dos círculos ou distritos para 

eleição na Câmara dos Deputados, poderia favorecer pequenas lideranças locais de acordo 

com o conceito de incompatibilidade, beneficiando aqueles que ocupavam cargos de 
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poder, o que fora severamente criticado por grupos conservadores. Neste ínterim, 

observa-se o resultado de uma longa prática calcado em costumes, que ficaram enraizados 

na cultura pátria (SCHWARCZ, 2019). 

De toda maneira, o patrimonialismo estatal encontrou sintonia com um societal, 

como sustentou Maria Sylvia de Carvalho Franco, no estudo Homens livres na ordem 

escravocrata (1976). A sociedade civil harmonizou em sua trajetória um sistema 

escravocrata e outro liberal de trabalho livre, fortalecendo, dessarte, um patrimonialismo 

privado, que funcionou como uma variável interveniente, de modo a amparar a prática na 

dimensão política. 

Existe uma grande discussão entre autores contemporâneos sobre as teses 

apresentadas pelos primeiros intérpretes do Brasil, tais como: Oliveira Vianna (1883-

1951) e Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982), que sustentaram aspectos negativos de 

uma herança luso-ibérica. Desta forma, se discutiu qual teria sido o efetivo peso desta 

herança lusíada sobre os projetos de modernização do país, do Brasil-Colônia à 

República. Refutando tal posicionamento sociológico, Jessé Souza167, em A 

modernização seletiva: uma reinterpretação do dilema brasileiro (2000), analisa a 

interpretação dominante chamando-a de “sociologia da inautenticidade”; porquanto parte 

da compreensão de que o Brasil seria marcado por uma singularidade cultural; e, por 

conseguinte, um desenvolvimento específico, propondo assim uma análise desse suposto 

vício de origem, a partir de uma interpretação (re)ordenadora de sentido das 

conceituações de Gilberto Freyre, amparada na reflexão sobre esfera pública de 

Habermas; nas considerações sobre o papel das ideias em Charles Taylor; e, enfim, na 

revisão do conceito de patrimonialismo, em Weber. 

Manoel Rodrigues Ferreira, por exemplo, na obra A Evolução do Sistema Eleitoral 

Brasileiro (2005), igualmente problematiza a leitura comum sustentada por Oliveira 

Vianna de que o povo brasileiro não votava, mediante a existência de uma tradição 

democrática em relação ao voto, problematizando o direito de escolha eleitoral, no tocante 

aos governantes locais nas primeiras vilas e cidades brasileiras, após a inserção das 

Capitanias Hereditárias.  

um sociólogo brasileiro, Oliveira Viana, afirmou que no tal 

“Brasil-Colônia” a massa do povo não votava, e fez tal assertiva, 

 
167Jessé Souza é graduado em Direito pela Universidade de Brasília (1981), Mestre em Sociologia pela 

Universidade de Brasília (1986), Doutor em Sociologia pela Karl Ruprecht Universität Heidelberg, 

Alemanha (1991), Pós-Doutor em Filosofia e Psicanálise na New School for Social Research de Nova 

Iorque, EUA (1994-1995) e Livre Docente em Sociologia pela Universität Flensburg, Alemanha (2006). 
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por desconhecer as Ordenações e a documentação existente, da 

qual a mais abundante no Brasil é a da Câmara Municipal de São 

Paulo, que só começou a ser publicada em 1914. Desconhecendo 

essa documentação, Oliveira Viana, que era sociólogo e não 

historiador, fizera tal afirmativa. Foi o bastante, para até hoje, 

qualquer um invocar a “autoridade” de Oliveira Viana, para 

“provar” que hoje o nosso povo não sabe votar porque esse direito 

lhe foi negado no tal “Brasil-Colônia”, etc. etc. (FERREIRA, 

2005, p. 30). 

 

O autor aprofundou análise sobre as vilas São Vicente e Piratininga, fundadas em 

1532, ambas com Câmaras cujos membros foram supostamente eleitos pela população 

local.  Acredita o autor que o desconhecimento da “história das repúblicas das vilas (...), 

tal como se acha na documentação relativa às suas câmaras” contribuiu para uma leitura 

equivocada sobre esse período (FERREIRA, 2005, p. 27). 

Nesse sentido, Rodrigues Ferreira sustenta a tese de que a história do povo 

brasileiro como um ser político poderia resgatar um possível início na experiência das 

Repúblicas das vilas e cidades. O desconhecimento desta prática, segundo afirmou 

Ferreira, resultou de uma leitura que preconizou a ótica da monarquia: os atos do rei, dos 

governadores-gerais, vice-reis, governos de capitanias (2005, p. 26). A Corte lusitana não 

era integrada por representantes do povo, o que poderia ter encoberto com o manto da 

invisibilidade as práticas e costumes locais. 

Ainda de acordo com Ferreira Rodrigues, a história do brasileiro como ser político 

inicia-se nas repúblicas das vilas e cidades. Nesse contexto, exercitavam o poder político 

ao eleger e sendo eleitos para os cargos da sua República. Havia, por conseguinte, um 

interessante equilíbrio entre o Absolutismo e as práticas provincianas. “Supor que o povo 

em geral não possuía direitos e poderes políticos é um equívoco” (FERREIRA, 2005, p. 

27 ), acrescenta, conforme documentado168 na história dos anos 1532 a 1829. O povo das 

vilas e cidades se reunia semanalmente para tratar das questões pertinentes ao bem 

comum das Repúblicas, pratica que denominavam “fazer câmara.” (FERREIRA, 2005, 

p. 29 ). 

 
168“A eleição para os cargos das repúblicas das vilas e cidades era regida pelo Código Eleitoral da 

Ordenação do Reino, que em seus capítulos não explicitavam os órgãos da administração, mas referiam-se 

aos ocupantes dos diversos cargos e funções. Assim, a Ordenação do Reino de D. João IV, reimpressa em 

1767 a mando de D. João V, tratava: “Dos juízos ordinários e de fora”, no título LXV, estabelecendo suas 

competências; “Dos vereadores” e das suas competências, no título LXVI; “Em que modo se farão a eleição 

dos juízes, vereadores, almotacés, e outros oficiais”, descrevendo minuciosamente o respectivo Código 

Eleitoral, no título LXVII; “Dos almotacés”, no título LXVIII; “Do procurador do Concelho”, no título 

LXIX; “Do tesoureiro do Concelho”, no título LXX; e “Do escrivão da Câmara”, no título LXXI” 

(FERREIRA, 2005, p.28). 



138 
 

O fundamento da tese de Ferreira (2005) estaria no estudo das Ordenações do 

Reino, que estabeleciam os fundamentos jurídicos da Monarquia em âmbito nacional e, 

especificamente, no Código Eleitoral das Ordenações do Reino, fundamentos jurídicos 

para eleições populares nas Repúblicas: cidades e vilas em âmbito local.  Ideia confirmada 

pela documentação existente da Câmara Municipal de São Paulo, publicadas em 1914. 

Na periferia da modernidade, o Brasil trafegou dialeticamente com tais práticas e 

costumes provincianos, por vezes, contraditórios; e, em outras ocasiões, sinalizando 

possíveis avanços. Os seus intelectuais e homens públicos, inspirados ou não em literatura 

estrangeira, comentaram e/ou personificaram a complexidade natural da formação 

política, cultural e social de uma nação, numa variação singular. Neste ponto, “ideias não 

são constructos sem consequências.” (SOUZA, 2000, p. 160). Desse modo, precisamos 

repensar o lugar da Constituição de 1988, no cenário de uma nação tecida na periferia da 

modernidade e fragilizada por sua própria  história controvertida.  

 

4.2  As constituições brasileiras historicamente condicionadas e o nosso fraco pela 

imitação de 1824 a 1937 

 

Finis origine pendet.169 Se a citação do poeta romano Manílio (séc. I d.C.) está 

correta, o problema filosófico sobre o direito humano n. 21 requer um olhar sobre a 

percurso social que nos levou até a Constituição de 1988. Nesse sentido, vale recordar 

que revisitamos as especificidades, por ocasião do nascimento da democracia como um 

fenômeno na Antiguidade. A controvertida formação da ideia de um direito a ter direitos 

na modernidade e seus paradoxos impele-nos a investigar como os direitos foram 

recebidos em nossas cartas constitucionais. A análise não será da integralidade do 

documento, mas de pontos significativos para o tratamento do tema que envolve o direito 

à participação política.  

Esse percurso inicia-se no período monárquico, com a composição que resultou 

da frustrada constituinte de 1823, até a Carta Magna de 1824, com o intersecção do Poder 

Moderador, até a redemocratização pós-Golpe militar de 1964, porque a trajetória 

 
169“O fim depende do início”. A citação é atribuída ao poeta Manílio (séc. I d.C.), cujo nome pode ter sido 

Malius ou Manilius.  Ele teria elaborado um poema, possivelmente escrito no final da época de Augusto e 

início da fase de Tibério, ou seja, entre 9 a 14 d.C., constituído por cinco cantos que recebeu o nome de 

Astronômica e que versava sobre a influência dos astros sobre os destinos humanos em sintonia com o 

modelo de poesia romana de inspiração estoica (FERNANDES, 2006). 
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permite-nos certa compreensão sobre o Estado; e, ao mesmo tempo, oportuniza repensar 

novos  espaços e cronologias na relação Estado-cidadão. 

Na ocasião, a Europa e os Estados Unidos encontravam-se fruindo novos ventos, 

teorias políticas agitavam a atmosfera: o liberalismo, o parlamentarismo, o 

constitucionalismo, o federalismo, a democracia e o republicanismo.  Pela lei de 16 de 

dezembro de 1815, o país tornava-se Reino Unido a Portugal; e, em 1822, a proclamação 

da Independência, o Estado Brasileiro. A Carta de Lei de 25 de março de 1824, outorgada 

por D. Pedro I e inspirada no constitucionalismo inglês, definiu um governo monárquico, 

hereditário e constitucional, ao apresentar uma arquitetura constituída por oito títulos 

organizados em 179 artigos.  

Seguindo as influências contratualistas e iluministas, o Império do Brasil foi 

definido como uma associação política de cidadãos brasileiros170, constitucionalizando-

se, apenas, o que envolvia os poderes do Estado e as garantias individuais nos moldes do 

constitucionalismo inglês, conforme expresso no art. 178.  

Constituição de 1824, Art. 178. É só constitucional o que diz 

respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes 

políticos, e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos; tudo 

o que não é constitucional pode ser alterado, sem as formalidades 

referidas, pelas legislaturas ordinárias. 

 

Paradoxalmente, os direitos individuais apareceram somente no último artigo da 

referida Carta, o art. 179, com seus trinta e cinco incisos, entremeados de diferentes 

assuntos ao distanciar-se de outras Cartas da época, evidenciando-se, talvez, um 

pensamento ainda tímido quanto ao tema direitos.  

A Constituição do Império, norma ápice do ordenamento jurídico, inaugurou a 

ideia de uma nação supostamente livre e independente, com a liberdade religiosa posta 

ao lado de uma indicação de religião oficial, em seu art. 5°; e direitos individuais, tendo 

por base os direitos inatos defendidos pelo liberalismo inglês, cujo nome mais importante 

é John Locke. A liberdade, a segurança individual, ou seja, a vida e a propriedade 

enquanto bens, que pertencem a uma pessoa por ser fruto do seu labor. A bem da verdade, 

promulgou-se uma Carta liberal, em muitos aspectos, com um papel importante para as 

oligarquias no Senado e nos Conselhos Estaduais. E, salvo a questão sobre educação 

primária pública, restou silente quanto a uma justiça social. 

 
170Associação política, expressão do movimento contratualista moderno nascido no ideário burguês do séc. 

XVII. 
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O art. 179 e seus trinta e cinco incisos integram o Título 8° – Das Disposições 

Gerais e Garantias dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, de modo que 

representaram direitos individuais do ideário liberal do século XVIII, assegurando a 

liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, a propriedade sobre os bens, a proteção 

da casa como asilo inviolável, a abolição dos açoites, a tortura, a marca de ferro quente e 

de todas as penas cruéis; além da individualização das penas; condição de dignidade nas 

casas de detenção; a garantia da propriedade e de indenização em casa de desapropriação; 

liberdade de trabalho, indústria, cultura e comércio; o sigilo das correspondências; a 

instrução primária como gratuita de todos os cidadãos; dentre outros direitos e garantias 

entremeadas de assuntos, que não se consideram inseridos num contexto de direitos 

individuais, o que significa dizer que nem a autoridade do contrato de Locke foi capaz de 

apagar as condições concretas de existência de cada povo. 

Boris Fausto (2015) ressalta que a Constituição de 1824 foi uma Carta imposta 

pelo Rei, para um “povo” que, em verdade, era tido como minoria de pessoas brancas e 

mestiças com alguma participação política. Desta feita, a população escrava sequer fora 

mencionada, de maneira que o documento representasse um avanço quanto à organização 

dos poderes e garantia dos direitos individuais; não obstante, a realidade no plano da 

sociabilidade fosse de outra vertente, pois havia uma dominação dos grandes proprietários 

rurais e uma tradição autoritária. 

Um ponto curioso foi o fato de a Carta de 1824 não estabelecer limites ao poder 

Constituinte Derivado e, por conseguinte, por simples emenda constitucional poder-se-ia 

alterar tudo e até implantar a República. Eventuais emendas teriam o mesmo rito de lei 

ordinária. Não obstante ter marcado o início da institucionalização da monarquia 

constitucional, a prática constitucional brasileira se deu somente com a instalação do 

Legislativo em 1826. Leis ordinárias e substantivamente constitucionais 

complementaram a Carta. 

A questão que sempre mereceu destaque e crítica foi a existência do Poder 

Moderador, que concederia ao monarca um controle direto nomeando ou demitindo  

Ministros (art. 98); e, até mesmo,  a dissolução da Câmara conforme estabelecia o art. 

101, inciso V. O imperador exercia o Poder Executivo, o que lhe conferia o direito de 

escolher livremente seus ministros, bem como demiti-los a qualquer tempo. No exercício 

deste poder administrava o país. Distante do modelo inglês, exercia o papel de monarca 

e que, simultaneamente, governava. (SILVA, 2018). 

 



141 
 

Constituição de 1824, Art. 98. O Poder Moderador é a chave de 

toda a organização Política, e é delegado privativamente ao 

Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro 

Representante, para que incessantemente vele sobre a 

manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos mais 

Poderes Políticos. 

(...) 

 Art. 101. O Imperador exerce o Poder Moderador. (...) V. 

Prorrogando, ou adiando a Assemblea Geral, e dissolvendo a 

Camara dos Deputados, nos casos, em que o exigir a salvação do 

Estado; convocando immediatamente outra, que a substitua. [sic] 
 

 

De qualquer sorte, evidenciou-se um momento interessante de influências liberais 

e de contradições, que não ficaram imunes à crítica. Tobias Barreto, em seu texto A 

questão do Poder Moderador, faz referência “ao Brasil tornar-se inglez [sic] em assumpto 

[sic] de governo, continuando, porém, a ser ele mesmo em religião, sciencia [sic], 

industria, commercio [sic] e os demais pontos e relações da vida social” (BARRETO, 

1982, p. 392). Nesse estudo, Barreto (1982) salienta que o Brasil não poderia invocar um 

modelo que não estivesse adequado à sua realidade política, porquanto a forma como se 

pensava a monarquia inglesa não encontrava sintonia em solo pátrio, sendo uma 

contradição pensar em transformar a monarquia brasileira num governo realmente 

libertário. Havia, no entanto, em realidade, uma centralização política legitimada no art. 

165. 

Constituição de 1824, art. 165. Haverá em cada província um 

presidente, nomeado pelo Imperador, que o poderá remover, 

quando entender que assim convém ao bom serviço do Estado. 

Conferir, também, os artigos 71, 81 e 84. 

 

O sistema importado apartava-se da história em que fora criado e que não 

encontrava sentido na forma como o imperador brasileiro era compreendido, percepção 

que desembocou na impressão de que o Brasil não teve sistema parlamentarista – o 

suposto parlamentarismo imperial brasileiro.171 Acrescentou, Barreto: “É mister um 

estudo mais profundo da nossa gênese, a fim de dar-se remédio aos males que nos ferem.” 

 
171A essa observação de Tobias Barreto acrescente-se o parecer da lavra de Afonso Arinos de Melo Franco 

de maio de 1949, apresentado à Câmara Federal: “O chamado parlamentarismo imperial brasileiro nunca 

existiu, pelo menos o verdadeiro sistema parlamentar de governo, elaborado na Europa, pela prática inglesa, 

e fixado no continente pelo constitucionalismo do século XIX. No Brasil, a instituição constitucional do 

Poder Moderador – única no mundo – fez do nosso chamado governo parlamentar algo sui generis 

inteiramente diverso do que a doutrina conceitua com esse nome” (Apud, SALDANHA, 2001, p. 149). 
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(BARRETO, 1892, p. 394). Logo, faltava-nos a educação política: “Um povo esmorecido 

por sua má educação política.” (BARRETO, 1892, p. 398). 

A essa observação de Tobias Barreto acrescente-se o parecer da lavra de Afonso 

Arinos de Melo Franco de maio de 1949, apresentado à Câmara Federal:  

O chamado parlamentarismo imperial brasileiro nunca existiu, 

pelo menos o verdadeiro sistema parlamentar de governo, 

elaborado na Europa, pela prática inglesa, e fixado no continente 

pelo constitucionalismo do século XIX. No Brasil, a instituição 

constitucional do Poder Moderador – única no mundo – fez do 

nosso chamado governo parlamentar algo sui generis 

inteiramente diverso do que a doutrina conceitua com esse nome 

(Apud, SALDANHA, 2001, p. 149). 

 

O país tinha um legislativo bicameral com eleição para compor as duas casas, 

sendo o Senado, uma casa vitalícia; e, nesse sentido, após uma eleição prévia, um nome 

era escolhido pelo Imperador, de uma lista tríplice, em cada província. Igualmente, o 

Senado era uma casa que atendia aos interesses do Imperador, por fidelidade.  Fidelidade 

que, evidentemente, se tornara característica de um sistema que se baseia nesse tipo de 

preferência. O sistema eleitoral, antes da Lei Saraiva, era indireto com eleições primárias 

para escolha do corpo eleitoral, com a destinação de nomear os deputados. Era censitária 

por estabelecer critérios econômicos; e, no silêncio da Constituição, permitia-se o voto 

de grande número de analfabetos, o que permaneceu até 1881 (FAUSTO, 2015).172  

O voto censitário em sentido estrito é aquele que delimita o número de eleitores 

em função da existência de propriedade ou de renda. Antecedentes deste sistema nos 

conduz à Roma ( JAEGER, 2004). Ocorre que, entre 1824 e 1842, na prática, exigia-se a 

assinatura na cédula eleitoral, o que inviabilizava o voto dos analfabetos. Posteriormente, 

entre 1842 e 1881, o segmento pode exercer o direito de voto, o que se supõe ter sido 

conveniente para os políticos da época. Em 1882, perderam o direito ao voto com a Lei 

Saraiva, que estabeleceu o voto literário (JAEGER, 2004; CARNEIRO, 1964). 

A Carta Magna de 1824, com vigência de 65 anos173 e apenas uma emenda, o Ato 

Adicional de 1834, desafiou a problematização sobre a importância da eficácia ou da 

durabilidade cronológica. O referido ato adicional efetivou três alterações: 1. gerou as 

Assembleias Legislativas Provinciais substituindo os Conselhos Gerais Provinciais; 2. 

estabeleceu a regência única e eletiva; 3. aboliu o Conselho de Estado (NOGUEIRA, 

 
172 Acrescente-se que as oligarquias também não eram escolarizadas. 
173A Constituição de 1891, 40 anos; a de 1934, 3 anos; a de  1937, 8 anos; a de 1946, 21 anos; a de 1967, 2 

anos; a de 1969  AI-5, 18 anos (NOGUEIRA, 2012). 
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2012). Foi longeva e sobreviveu a várias revoltas, rebeliões e insurreições que ocorreram 

entre 1824 e 1849 e mudanças no cenário dos países cêntricos, em razão do início do 

constitucionalismo moderno. Entre 1831 e 1840 várias Províncias se revoltaram contra o 

governo central. Podemos destacar  alguns eventos como revolta Praieira (1948), a 

intervenção no Prata e a Guerra do Paraguai, o fim da tarifa preferencial da Inglaterra, a 

tarifa Alves Branco (1844); a supressão do tráfico negreiro, o início da industrialização e 

a Abolição da Escravidão (1888). 

Ademais, suportou a instituição do governo supostamente Parlamentar, com a 

criação do cargo de Presidente do Conselho de Ministros em 1847, por decreto do 

Executivo. Além de tais contestações, também tolerou mudanças eleitorais com a Lei 

Saraiva, conquanto, em seu texto, o sistema expresso era o voto indireto. Entretanto, 

foram mudanças que ocorreram, não provocando alteração no texto constitucional ou 

qualquer abalo em sua estrutura. 

A Carta silenciava sobre as mulheres, haja vista que não havia proibição expressa 

no artigo 94174, mas as normas sociais eram mais eficazes e negavam-lhe a participação 

política, assumindo o seu papel político somente em 1934, com Getúlio Vargas 

(JAEGER, 2004). O curioso é que diferentemente de outros países em que a defesa do 

voto feminino se deu por mulheres, no Brasil a iniciativa partiu de César Zama (1837-

1906), médico, político e escritor brasileiro, que exercera mandato de deputado federal 

pela Bahia. Em sessão de 30 de setembro de 1890, o político na elaboração da Constituinte 

republicana fez uma importante defesa do sufrágio universal, a fim de que fosse possível 

o voto feminino. No ano seguinte, Almeida Nogueira (1851-1914), também constituinte, 

proferiu sua defesa do voto feminino ao lembrar em sessão de 02 de janeiro de 1891, que 

não havia proibição legal e que o projeto da nova Constituição igualmente era silente 

nesse aspecto. Ambos foram seguidos por Lopes Trovão (1848-1925). Dentre os 

opositores, tivemos Lauro Sodré (1858-1954) e Barbosa Lima (1862-1931) ( JAEGER, 

2004). 

Em 1891, trinta e um constituintes assinaram uma emenda ao projeto da 

Constituição republicana, conferindo o voto à mulher brasileira. A emenda foi da lavra 

de Saldanha Marinho (1816-1895); e, dentre os signatários da emenda, estavam: Nilo 

 
174Constituição de 1824, Art. 94. Podem ser Eleitores, e votar na eleição dos Deputados, Senadores, e 

Membros dos Conselhos de Província todos, os que podem votar na Assembléa Parochial. Exceptuam-se: 

I. Os que não tiverem de renda liquida annual duzentos mil réis por bens de raiz, indústria, commercio, ou 

emprego. II. Os Libertos. III. Os criminosos pronunciados em querela, ou devassa. [sic].  
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Peçanha (1867-1924); Érico Coelho (1849-1922); Índio do Brasil (1856-1933); Cesar 

Zama (1837-1906); Lamounier Godofredo (1859-1929); e Epitácio Pessoa (1865-1942), 

que viria a ser presidente da República entre 1919 e 1922, sendo que dias depois, sob 

pressão, retirou seu apoio.  Nessa vereda, o legislativo brasileiro perdeu a chance de ser 

o primeiro país a conceder o voto feminino (JAEGER, 2004).175 

Aristides César Spínola Zama, conhecido como César Zama (1837-1906), em 

discurso como constituinte mencionou que: “Bastará que qualquer país importante lhes 

confira direitos políticos e nós o imitaremos. Temos o nosso fraco pela imitação” (apud 

JAEGER, 2004, p. 71).176 Não obstante, descobrir-se em meio a práticas liberais, com um 

eventual fortalecimento de garantias individuais, provocaram reações de uma classe 

dominante com seus interesses privados, visto que este era o cenário político pátrio. 

 A época evidenciou o velho brocardo destacado por Kant, em opúsculo de 1793: 

“Isto pode ser correto na teoria, mas nada vale na prática” (KANT, 1990, p. 57). Ocorre 

que, no plano da sociabilidade, tudo era muito diferente. Contudo, o que se identifica na 

história do Brasil é que desde cedo uma característica se afigura: a dificuldade sobre que 

arranjo institucional seria importante para a nação, pois grupos dominantes no exercício 

do poder obscureceram o papel do Estado, restando-lhe a pecha de mero organizador de 

interesses privados. Uma reflexão é importante: o pensamento liberal nasce do ideário 

burguês dos séculos XVII e XVIII, quando os interesses privados de uma nova classe 

emergente se transfiguram em interesses públicos; logo, dá-se a universalização de 

interesses econômicos específicos. 

Outro dado importante foi a inexistência de um debate político direcionado a um 

projeto de nação; porquanto, ao se analisar as especificidades do Segundo Reinado (1840-

1889), o historiador Boris Fausto cita uma passagem do político pernambucano, Holanda 

Cavalcanti177, “nada se assemelha mais a um saquarema do que um luzia no poder” 

(FAUSTO, 2015, pgs.155-6, grifos no original). Se existiam oposições, estas se 

desmanchavam no ar, quando seus integrantes alcançavam cargos no poder, buscando, 

primeiramente, benefícios e prestígios para si próprios e os seus asseclas e familiares, não 

 
175 Em 1893 Nova Zelândia concedeu o direito de voto às Mulheres; a Finlândia foi em 1906; Noruega em 

1913; Dinamarca em 1915, Alemanha e Inglaterra em 1918; Jamaica e França em 1944; Argentina em 1947 

e Suíça em 1971. 
176 Em 1831, a lei que criou a Guarda Nacional era cópia fiel da lei francesa criada no mesmo ano. Em 1832 

o Código de Processo Criminal copiou o modelo americano e inglês, instituiu o júri e o habeas corpus 

(FAUSTO, 2015).  
177Antônio Francisco de Paula de Holanda Cavalcanti de Albuquerque, o Visconde de Albuquerque (1797-

1863). 
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necessariamente nesta ordem. Nesta perspectiva, liberais ou conservadores se utilizavam 

das mesmas ferramentas políticas, incluindo-se a violência, para chegar ao poder. Na 

opinião geral, havia muita controvérsia sobre os partidos. Nos dizeres de Oliveira Viana: 

“O objetivo era a conquista do poder e, conquistado este, conservá-lo a todo transe: nada 

mais. Era este o principal programa dos liberais – como o era dos conservadores” 

(VIANA, 2004, p. 36).178 

Possivelmente, nossa vida partidária sempre esteve marcada por oscilações 

conforme as necessidades de ocasião. Pensadores críticos deste cenário, como Américo 

Brasiliense179 e João Francisco Lisboa180, tornaram-se fontes importantes de pesquisa 

para o estudo das dificuldades do sistema representativo brasileiro na fase oitocentista, de 

vez que já destacavam o contraste entre a ambiência brasileira e o modelo inglês, tão 

decantado na ocasião. 

A fase da Constituição de 1891181, escrita sob inspiração da Constituição norte-

americana, da Constituição da Suíça (1874) e da Argentina(1860)182, traz episódios 

interessantes que não causam estranheza aos tempos atuais. A República, um regime 

novo, teria supostamente concedido alguma participação no poder à classe média.183 

Como a Carta anterior, restou silente quanto aos direitos econômicos e justiça 

social, ainda que se destacasse pelo perfil descentralizador, concedendo força aos Estados 

(art. 63 a 67), bem como aos Municípios (art. 68).184 A bem da verdade, a Carta Magna 

de 1891 atendia aos objetivos das oligarquias latifundiárias dos cafeicultores, que 

identificavam na descentralização a possibilidade de fortalecimento do poder local 

(CALMON, 1939; FAUSTO,  2015; COMPARATO,  2019).  

 
178Sobre este ponto ver também SALDANHA, 2001. 
179Foi um importante expositor da vida partidária na fase oitocentista. A obra Os Programas dos Partidos 

e o Segundo Império apresenta o olhar de um coetâneo no estilo de transcrição. Nesta obra expõe, os 

programas dos partidos Liberal ( 1831) e Conservador (1837), Progressista ( 1862), Liberal Radical ( 1868), 

novo Partido Liberal (1869), o Republicano (1870) e o Republicano da Província de São Paulo. Cf. 

SALDANHA, 2001.  
180Foi um crítico que utilizada narrativas do mundo antigo e obras de autores como Cícero para discorrer 

sobre o que designava de “costumes” dos partidos. Chamou de Jornal do Timon os folhetos mensais 

elaborados  a partir de 1852. Cf. SALDANHA, 2001. 
181Constituição de 1891. “Art. 1º A Nação Brazileira adopta como fórma de governo, sob o regimen 

representativo, a Republica Federativa proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitue-se, por união 

perpetua e indissoluvel das suas antigas provincias, em Estados Unidos do Brazil” [sic]. 
182Existe uma obra de 1897 de Rodrigo Otávio (1866-1944) advogado, professor, magistrado, cronista e 

poeta,  em que comparou a Constituição Brasileira de 1891,  com a americana,  a suíça e a da Argentina. 

Cf. OTÁVIO, 1897. 
183O ideal republicano surgiu no final do séc.. XVIII a partir de movimentos pela independência do Brasil. 

O marco inicial é considerado em 1870, no Rio de Janeiro com Lopes Trovão e Silva Jardim,. Cf. FAUSTO, 

p. 195-202. 
184Constituição de 1891. “Art. 68. Os Estados organizar-se-hão de fórma que fique assegurada a autonomia 

dos municipios, em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse.” [sic] 
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Em sua arquitetura com cinco Títulos, organiza-se a República Federativa, 

integrada por Estados e não mais Províncias, com os três poderes clássicos, na forma da 

influente obra de Montesquieu (1689-1755), O Espírito das Leis (1748), que se tornou 

referência fundamental para o constitucionalistas na Inglaterra, Estados Unidos e em 

França. A Assembleia Constituinte veio ligeira em razão dos temores  pelo comando de 

Deodoro da Fonseca, no governo provisório, cujo Ministro da Fazenda era Rui Barbosa, 

que, por sua vez, sustentava a necessidade do reconhecimento da República, por meio de 

uma forma  constitucional (FAUSTO, 2015). 

Constituição de 1891. “Art. 2º Cada uma das antigas provincias 

formará um Estado, e o antigo municipio neutro constituirá o 

Districto Federal, continuando a ser a capital da União, emquanto 

não se der execução ao disposto no artigo seguinte.” [sic] 

 

A Carta apresentava a tripartição dos poderes com o Poder Executivo, agora 

comandado por um Presidente eleito para um mandato de quatro anos, cujo Ministério 

seria constituído por pessoas de sua plena confiança. Os Deputados seriam eleitos em 

cada ente da federação para um mandato de três anos e os Senadores, diga-se de 

passagem, não mais vitalícios, para um mandato de nove anos (CAVALCANTI; 

BECKER, 2004).  

O primeiro Presidente e Vice- Presidente da República foram eleitos pelo voto 

indireto da Assembleia  Constituinte, presidida por Prudente de Morais, posteriormente 

transformada em Congresso. Sendo eleito Presidente, Deodoro da Fonseca e como Vice- 

Presidente, de chapa oposta, Floriano Peixoto. Uma mistura que impensável. E, mal se 

começou com o sistema presidencialista, já se cogitou em impeachment que ainda não 

estava regulamentado. Elabora-se, na ocasião,  um projeto definindo os crimes de 

responsabilidade do Presidente, mas que, por óbvias razões, foi vetado. Como Prudente 

de Moraes (1841-1902), derrotado na disputa eleitoral por Deodoro da Fonseca,  era na 

ocasião Presidente do Senado, submeteu o veto ao Congresso que foi, portanto, rejeitado. 

Em represália Deodoro dissolveu o Congresso em novembro de 1891. Posteriormente, 

sobreveio a renúncia de Deodoro, subindo ao poder Floriano Peixoto (FAUSTO, 2015; 

SILVA, 2018) 

A primeira Carta que consagrou o sistema republicano, em cujo preâmbulo 

deparamo-nos com a menção a “um regime livre e democrático”, afigura-se nos moldes 

da concepção de liberdade, particularmente, reforçada pelos contratualistas, assim como 

também por Montesquieu, que manteve a divisão clássica de governos, desvinculando-a, 
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entretanto, da correlação com o número de membros, por priorizar estrutura e 

funcionamento; permitindo, por conseguinte, a República ser aristocrática ou 

democrática. Optamos pela república democrática (MONTESQUIEU, 1996). E, com essa 

característica, recebeu diferentes denominações: “República Oligárquica”; “República 

dos Coronéis”; e “República do café com leite”. 

Conforme observa José Afonso da Silva ao analisar a evolução político-

constitucional do Brasil, “O coronelismo fora o poder real e efetivo, a despeito das normas 

constitucionais traçarem esquemas formais da organização nacional com teria de divisão 

de poderes e tudo” (SILVA, 2018, p.82). Quanto à expressão “República oligárquica”,  

oligarquia é um termo de origem grega para a ideia de um governo exercido por  poucas 

pessoas, geralmente integrantes de grupo familiar que se destaca pelo poder econômico 

e/ou político (ABBAGNANO, 1986). “De fato, embora a aparência de organização do 

país fosse liberal, na prática o poder foi controlado por um reduzido grupo de políticos 

em cada Estado” (FAUSTO, 2015, p. 225) 

Sob o ponto de vista filosófico, interessa ressalvar que a Carta de 1891, como a 

anterior a seu modo, consagrou a essência do contratualismo de John Locke (1632-1704), 

ao conceder aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à liberdade, à vida 

e à propriedade, nos termos do art. 72 e seus 31 parágrafos.  

Tendo o homem nascido, como se provou, com direito à perfeita 

liberdade e ao gozo irrestrito de todos os direitos e privilégios da 

lei da natureza, igualmente a qualquer outro homem ou grupo de 

homens no mundo, tem por natureza o poder não apenas de 

preservar sua propriedade – isto é, sua vida, sua liberdade e seus 

bens – contra os agravos e intentos de outros homens, mas 

também de julgar e punir as violações dessa lei por outros 

(LOCKE, 1998, II, cap. VII, § 87). 

 

No horizonte do Iluminismo, houve a separação entre Igreja e Estado, com o 

reconhecimento do casamento civil. Novidades que expressavam a laicização do Estado 

e a emergência de integrar imigrantes num processo de naturalização, mão de obra 

relevante em razão da Abolição.185 

A Carta consagrou direitos e garantias individuais, como se dera com as 

Constituições norte-americana, argentina e suíça. Todos iguais perante a lei, a proibição 

 
185 “Pouco mais de 300 mil entraram no país entre 1846 e 1875, em um média de 10 mil por ano” (...) “Os 

alemães figuraram em segundo lugar na imigração de estrangeiros para o Brasil entre 1846 e 1875 ( 39 mil 

pessoas), embora estivessem muito distantes dos portugueses ( 152 mil)”. “Entre 1882 e 1889 (...), 34.418 

era italianos” 
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da escravidão, a liberdade de consciência e de crença religiosa, a liberdade de imprensa, 

o reconhecimento do casamento civil, o ensino leigo e público, o habeas corpus, a 

instituição do júri, o exercício profissional livre, abolição da pena de morte, salvo as 

disposições da legislação militar em tempos de guerra, os princípios do juiz natural, dentre 

outras semelhanças, que evidenciam a influência de textos estrangeiros na elaboração da 

Carta (OTAVIO, 1897).186 

Em primeiro momento, poder-se-ia pensar que o sistema eleitoral adotado 

enfraqueceria o domínio oligárquico; não obstante, como o voto não era obrigatório e o 

povo não estava acostumado a participar da política, entendendo-a, conforme se via, como 

um arranjo entre poderosos, as oligarquias continuaram a monopolizar o poder político. 

Interessante observar que o percentual de votantes variava em torno de 1,4% a 5,7% da 

população total do país entre 1906 a 1930, de modo que, ademais, havia fraudes na 

falsificação de atas, nos votos de eleitores falecidos, na troca de favores, nas candidaturas 

únicas etc., que fortaleceram resultados eleitorais distantes da realidade, deixando a marca 

de certa desilusão e apatia (FAUSTO, 2015). 

Seguia-se a tradição de um país sem povo, ou melhor, sem cidadania, uma vez 

que, a bem da verdade, o povo existisse, se bem que, por vezes, era criminalizado e/ou 

coberto pela invisibilidade seletiva. Nesse sentido, considerando-se os dois 

recenseamentos gerais que foram realizados nos anos de 1872; e, posteriormente, em 

1890, conquanto com todas as suas falhas, chegou-se a 9,93 milhões de pessoas, em 1872; 

e 14.333, em 1890. A região mais povoada era Minas Gerais com 2,1 milhões de 

habitantes, vindo em segundo lugar Bahia, com 1,38 milhões. Em torno de 840 mil 

pessoas viviam em Pernambuco e São Paulo (FAUSTO, 2015).  

Do ponto de vista do letramento, os dados de 1872 demonstraram que o 

analfabetismo era de 99,9% entre escravos, girando em torno de 80% na população livre; 

todavia, se destacarmos apenas o gênero feminino, flutuava em torno de 86%. Tão 

somente 16,85% da população, na faixa etária de seis a quinze anos, frequentavam o 

ensino fundamental. No ensino secundário, estimava-se em torno de 12 mil alunos, sendo 

que, no superior, havia apenas 8 mil estudantes. A classe dominante, que integrava os 

 
186 A semelhança não é coincidência, mas a influência de ideias liberais. A Carta norte americana apresenta 

uma estrutura diferenciada das demais. Não apresenta  uma arquitetura em capítulos, artigos, e parágrafos 

e sim em artigos que representariam os capítulos; seções que seriam os artigos e números que podem ser 

comparados aos parágrafos ( OTÁVIO, 1897). A argentina de 1860, a suíça de 1874 e a norte americana 

que teve as emendas de n. 1 a 10 ratificadas em 1791, a n. 11 em 1798; n. 12, 1804; n. 13, em 1865, n. 14 

em 1868 e na. 15, em 1870. 
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quadros políticos do país, geralmente, era de egressos da  Faculdade de Medicina da 

Bahia, instituída em 1808, da Faculdade de Direito de São Paulo (1827) e de Olinda, em 

Recife (1828) (FAUSTO, 2015). 

O momento de transição do Império para a República representou uma mudança 

de regime político, criando-se a expectativa retórica de que se traria o povo para o 

protagonismo da atividade política; porém, não obteve êxito por se tratar de uma 

expectativa natimorta “sob a falsa ideia de um regime de base popular” (COMPARATO, 

2017, p. 15).  Ademais, o espírito republicano quanto às eleições foi no mesmo sentido 

daquele previsto em 1881, que restou um obstáculo à expansão do eleitorado.  

 Nesse sentido, José Murilo de Carvalho (1999) ao investigar a primeira República 

notou que tal fenômeno decorre de uma possível dicotomia entre sociedade civil e 

sociedade política, que estava prevista na Constituição francesa de 1791. A oposição ao 

voto do analfabeto decorre, também, de uma influência do pensamento inglês, 

particularmente da filosofia utilitarista de John Stuart Mill (1806-1873), que entendia ser 

obrigação da Sociedade oportunizar o ensino canônico a todos os indivíduos. A 

importância da educação apareceu em sua obra intitulada Princípios de Economia 

Política, de 1848, em que o filósofo utilitarista analisou a seriedade da educação como 

valor econômico; e, portanto, como propulsor de progresso (MILL, 1986). É possível que 

tal pensamento progressista tenha influenciado o catedrático Rui Barbosa, redator do 

projeto da Carta de 1891, concepção evidenciada na lei Saraiva, de 1881. 

Sob o plano da cidadania, a República fora discreta e até retrógrada, pois que 

retirou a obrigação do ensino primário público, que existia na Carta anterior. Desta feita, 

poder-se-ia dizer que a cidadania política ficou estrangulada entre a exclusão de quase 

todos, em razão do avultado analfabetismo e a ausência de perspectivas para uma 

educação, que pudesse expandir significativamente a participação política. Se de um lado, 

a extinção do Poder Moderador e da vitaliciedade do Senado era inspirador, por outro, 

deflagrou-se uma série de retrocessos em direitos sociais. 

A célebre frase do francês Louis Couty (1881 apud CARVALHO, p.10), segundo 

a qual “O Brasil não tem povo”, ou seja, não há população ativa e organizada como em 

França, evidenciando a complexa afinidade do indivíduo com a ideia de  cidadania, no 

que tange à sua relação com  o Estado, com o sistema político e com a própria atividade 

política em si. A esfera política não existe em um estado de natureza, porque, nesta 

suposta etapa do contratualismo, não existe um poder político centralizado para dirimir 

conflitos; por isso é artificial e passa a existir, apenas para alguns na vida citadina, que é 
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o lugar clássico do desenvolvimento de uma postura, em que se designara como cidadania 

e suas múltiplas concepções sociais.  

Entretanto, recordando a lição de Rousseau sobre os costumes cravados no 

coração, o papel aceita tudo e o mundo da sociabilidade continua alegremente em sua 

realidade. Destarte, caso se observe a relevante cidade do Rio de Janeiro na época 

republicana, a partir das reflexões de José Murilo de Carvalho (1999) identificar-se-á uma 

cidade com grandes agitações políticas, com militares rebelando-se em quartéis e 

brigando entre si; greves; pequenos proprietários e funcionários públicos, jacobinos 

empastelando jornais, promovendo agitações e perseguindo portugueses e monarquistas; 

além dos intrépidos capoeiras perseguidos, presos, ao passo que também eram usados 

como capangas em arranjos políticos.  

Entre republicanos, houve liberais, positivistas com variantes civis e militares, 

trazendo a ideia de progresso pela ciência e ideário da opressão ditatorial187, socialistas,  

intelectuais de classe média e líderes de operários, que, no entanto, defendiam concepções 

anarquistas. Nada obstante, a cidade do Rio de Janeiro não era uma comunidade no 

sentido político, de vez que, quiçá, lhe faltasse o sentido de pertencimento a uma entidade 

coletiva. A participação significativa era de natureza religiosa e social, flagrada nas 

grandes festas populares, ao passo que prevaleceu, em tese, a cidadania no sentido liberal 

num republicanismo, que criou empecilhos para a criação do Partido Operário de 1890 

por ligá-lo à desordem social (CARVALHO, 1999). Conforme preleciona José Murilo de 

Carvalho (1999, p. 55),  

No Rio, houve em 1892 um Congresso Socialista organizado por 

iniciativa de França e Silva, com a participação de 400 operários, do 

qual resultou o Partido do Operário do Brasil. Em 1895, com a 

participação de Evaristo de Moraes, foi fundado um Partido Socialista 

Operário. Em 1899 surgiu um Centro Socialista, e em 1902 foi criado 

por Gustavo de Lacerda e Vicente de Souza o Partido Socialista 

Coletivista (...). As propostas de todas estas organizações eram as do 

socialismo democrático, isto e, lutar por maior participação e conseguir 

reformas, especialmente sociais, através do mecanismo representativo. 

Nenhuma delas teve longa vida, muitas não chegaram a completar um 

ano. 

 

O que se nota é a possibilidade de se afirmar que não havia participação popular 

nos negócios públicos, nem por parte de certo segmento social, ressignificado como 

burguesia (à moda francesa) efetivamente participativa. Não foi à toa que Aristides Lobo 

 
187“A noção positivista de cidadania não incluía os direitos políticos, assim como não aceitava os partidos 

e a própria democracia representativa. Admitia apenas os direitos civis e sociais” ( CARVALHO, 1999, p. 

54). 
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(1838-1896) teria dito que o povo fluminense assistiu à proclamação da República 

“bestializado” – um espírito público ausente. Ideia que aparece, também, no pensamento 

do escritor Raul Pompéia, autor d’O Ateneu, de 1888, coincidentemente data da abolição 

da escravatura: 

Desenganem-se os idealistas: o povo fluminense não existe (...) Dirão 

que o povo fluminense fez a agitação abolicionista e a agitação 

republicana (...). O povo não fez nada disso. Um grupo de homens 

denodados, bastante ativo é certo, para parecer a multidão, fez o 

movimento abolicionista e o movimento republicano do Rio de Janeiro. 

Em volta desses campeões devotados acercam-se curiosos; e foi só 

(POMPÉIA, R. Obras , v. IX, p. 365, 373-4 apud CARVALHO, 1999, 

p. 69). 

 

A cidadania política fica impedida quando grande parte dos indivíduos está 

excluída da atividade laboral formal. Acrescente-se, o analfabetismo que se configura em 

desvantagem num momento em que os jornais representam os meios importantes de 

comunicação. Para eleição da Constituinte em 1890, por exemplo, alistaram-se 28% do 

eleitorado potencial. Nas eleições diretas para Presidente, em 1894, apenas 7% do 

eleitorado potencial fluminense,  o que representou 1,3% da população.  

Entre 1890 e 1896, votaram 7% a 28% do eleitorado potencial. Na capital da 

República, um pequeno grupo de eleitores constituído de funcionários públicos era 

pressionado a votar, porque havia também algum risco. Na capital, desde a época do 

Império, existiam grupos de capoeiras que eram capangas contratados pelos candidatos 

para influenciar o processo eleitoral. Embora fossem perseguidos durante a República, 

muitos passaram a ganhar a vida como capangas de candidatos. Lima Barreto relata tal 

fato  em Os Bruzundangas (publicado em 1922) e Numa e Ninfa (1915), bem como no 

personagem Lucrécio Barba de Bode, agenciador de manifestações políticas 

remuneradas. 188 

Como adverte a historiografia epocal, a participação política estaria 

comprometida, visto que a população mantinha uma suposta distância silenciosa do 

governo e dos representantes legislativos, que, em verdade, não representavam nada além 

dos próprios interesses privados. As eleições evidenciariam que a soberania popular seria 

uma utopia, de vez que afloraram votos falsos, atas forjadas, problemas partidários que, 

no dizer de José Murilo de Carvalho, abrange “um sistema político vazio, sem partidos, 

sem eleitores” (CARVALHO, 1999, p. 90). A questão pode evidenciar que a participação 

 
188 Ver também José Vieira, A Cadeia Velha. “As eleições eram decididas por bandos que atuavam em 

determinados pontos da cidade e alugavam seus serviços aos políticos” (CARVALHO, 1999, p. 88). 
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política não se limita à prática eleitoral, cujos mecanismos podem restringir a própria 

participação.   

O fato é que toda tentativa de explicar um fenômeno, uma época, um 

acontecimento tende a recortá-lo, por vezes simplificá-lo, desconectando-o de outras 

relações possíveis, em consonância com os relatos que trazem a mediação da 

subjetividade, ao analisar-se conforme a visão de mundo do observador (SANTOS, 

1979).  

Conforme fora evidenciado anteriormente, desde o século XVI em distintas 

regiões geográficas, o Brasil arregimentou movimentos sociais, que, eventualmente, 

combinavam lutas por reconhecimento dos direitos civis com resquícios de religiosidade. 

Movimentos de indígenas,189 levantes, rebeliões e revoltas como o episódio da 

republicana Guerra Canudos, deflagrado em 1896 pelo sebastianista Antônio 

Conselheiro, coadunando-se por hibridismos históricos, que irão desde a questão agrária 

aos aspectos oriundos do fanatismo religioso. Neste contexto, destaca-se o episódio 

denominado Revolta da Vacina190, que impulsionou uma reação popular em 1904, sendo 

pautado por questões econômicas, políticas e sociais. Os movimentos militares, como a 

Revolta da Chibata, em 1910, caracterizada por uma insurreição de marinheiros liderados 

por João Cândido Felisberto, o Navegante Negro, que foram reprimidos com castigos 

físicos numa assustadora violência do Estado, em face de uma população pobre191. 

 
189Tivemos movimentos indígenas no séc. XVI: Ataque dos índios Caetés  em Pernambuco, 1549; Cerco 

de Piratininga contra a presença de jesuítas, em São Paulo, em 1562; Confederação dos Tamoios no Rio de 

Janeiro e São Paulo, de 1556-1567; Guerra dos Aimorés, na Bahia 1555-1673; Guerra dos Bárbaros , 

Paraíba e Rio Grande do Norte, em 1586-1599, dentre outros (CALDEIRA, 2017; SCHWARCZ; 

STARLING, 2015; FAUSTO, 2015). 
190 A vacinação foi introduzida no Brasil em 1801. Em 1837, se tornou obrigatória para crianças até 03 

meses de idade, em 1889, a obrigatoriedade se manteve, mas até 6 meses e a partir de 1903 decretos  

ampliaram a sua exigência. Há muitas versões a de Rui Barbosa, a de Olavo Bilac, José Vieira e Vicente 

Souza e uma certeza: a revolta começou supostamente em nome da defesa de direitos civis, mas atendeu a 

interesses de grupos. Sobre este episódio cf. CARVALHO, 1999, p. 91-139. 
191Segundo as antropólogas Lilia Schwarcz e Heloisa Starling (2015, p. 330-1), na ocasião os marinheiros 

eram considerados como perigosos, uma corporação de bárbaros e protagonizaram a revolta da chibata 

entre 22 e 27 de novembro de 1910. Para contê-los, a ordem era o uso de castigos físicos, por exemplo, o 

chicote. Tal postura do Estado evidenciava forma como a população pobre era tratada, o racismo e a 

crueldade. O uso da chibata vinha da marinha portuguesa e que foi associada ao tratamento destinado aos 

escravos no Brasil. Não obstante a escravidão tenha sido abolida em 1888, a prática se mantinha na Marinha 

amparada na lei. Ocorre que no encouraçado Minas gerais, o maior e mais possante navio de guerra da 

Marinha brasileira, a tripulação presenciou os castigos infligidos ao marinheiro Marcelino Rodrigues 

Menezes e seu recolhimento à prisão sem cuidados médicos. Enquanto Hermes da Fonseca comemorava 

sua posse como Presidente da República, os marinheiros dominaram os encouraçados Minas Gerais, São 

Paulo e Bahia e o navio de Deodoro e, a seguir, com tiros de advertência com seus canhões pugnaram pelo 

o fim dos castigos corporais na Marinha do Brasil ou procederiam ao ataque e bombardeando a capital da 

República. Inicialmente, o governo cedeu, mas posteriormente, os revoltosos foram presos exemplarmente 

punidos, sendo submetidos a toda sorte de violência e apenas dois sobreviveram, sendo um deles, João 

Cândido, transformado em herói.  Cf. SCHWARCZ; STARLING, 2015. 
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Segundo relato das antropólogas Lilia Schwarcz e Heloisa Starling (2015, p. 330-

1), os marinheiros eram vistos como gente perigosa, integrantes de uma corporação de 

inumanos. Eles  protagonizaram a revolta da chibata  que ocorreu entre 22 e 27 de 

novembro de 1910. Para controlá-los, usou-se castigos físicos, como o chicote. Tal 

episódio evidenciava a criminalização da população pobre,  bem como o racismo e o 

recurso à penas cruéis. A chibata foi introduzida pela marinha portuguesa e rapidamente  

associada aos escravos no Brasil. Não obstante a escravidão tenha sido abolida em 1888, 

a prática se mantinha na forma da lei. Ocorre que no encouraçado Minas gerais, que , na 

ocasião era o maior e mais possante da Marinha brasileira, a tripulação presenciou os 

castigos infligidos ao marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes e seu recolhimento à 

prisão sem cuidados médicos.  

Neste cenário,  Hermes da Fonseca comemorava sua posse como Presidente da 

República e, na oportunidade, os marinheiros dominaram os encouraçados Minas Gerais, 

São Paulo e Bahia e o navio de Deodoro e, com tiros de advertência pugnaram pelo o fim 

dos castigos corporais sob pena de prosseguirem  ao ataque e bombardeamento da capital 

da República, Rio de Janeiro. Inicialmente, o governo resignou, mas posteriormente, os 

revoltosos foram presos punidos com requintes de crueldade, sendo dominados a toda 

sorte de violência. Sabe-se que apenas dois sobreviveram, sendo um deles, João Cândido, 

transformado em herói (SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

Com o surgimento e expansão da burguesia industrial, nasceu a classe operária. 

As populações operárias do Rio de Janeiro e São Paulo que viviam em condições 

precárias passaram a se afinar com ideias do operariado europeu. Nesse sentido, 

organizaram greves, das quais a mais importante foi a de 1917 na cidade de São Paulo. 

Um movimento popular que igualmente sofreu a repressão do Estado. Ademais, durante 

a Déc. de 20, os Movimentos Tenentista, a Revolta do Forte de Copacabana comandada 

por  Euclides Hermes da Fonseca e Siqueira Campos e mais tarde A Coluna Invicta 

liderada por Miguel Costa e Luís Carlos Prestes percorreu os sertões brasileiros 

incentivando espírito de luta (FAUSTO, 2015; SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

Em momentos distintos, importantes movimentos populares, que incomodaram o 

governo com suas pautas reivindicatórias, foram criminalizados. Possivelmente, a lenda 

de que o povo nunca participou ou foi omisso pode ser problematizada como uma 

construção da classe dominante, intransigente às manifestações provindas das classe 

menos favorecidas economicamente, que queriam trazer outra visão de Brasil e/ou 
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modificar a realidade social. Uma resposta que nega visibilidade e se fortalece, em razão 

da ausência de dados precisos, confiáveis e sistema de conceitos (SANTOS, 1979). 

A Constituição de 1934, que surge após a revolução de 30, foi considerada a mais 

democrática, ainda que tenha durado apenas três anos, apresentou perfil liberal e 

progressista. Poder-se-ia destacar algumas inovações interessantes, tais como: o voto 

secreto e o feminino192 como já mencionado; a previdência social; a jornada de trabalho 

de 8h; o salário mínimo; o direito a férias; e a autonomia dos sindicatos. Além disto, 

houve algumas medidas nacionalistas na defesa das riquezas naturais, como a criação da 

Justiça Eleitoral; a obrigação das empresas manterem, no mínimo, dois terços de 

empregados brasileiros; e os Conselhos Técnicos (SILVA, 2017).  

Segundo Florestan Fernandes (1989), a Constituição de 1934 manteve nos limites 

de uma política, que, para fundar a paz social, fez concessões que silenciaram pressões 

sociais da classe operária, da pequena burguesia e de alguns segmentos da classe média, 

garantindo a estabilidade política mediante certa ordem social. 

A Carta Magna apresentou a declaração de direitos do liberalismo clássico (art. 

106 a 114); inseriu título sobre a ordem econômica e social e sobre a Família; a educação 

e cultura sob influência da Constituição alemã de Weimar; aumentou o poder do 

Executivo e fragilizou o sistema bicameral ao conceder o poder de legislar 

exclusivamente à Câmara, transformando o Senado Federal em colaborador. Todavia, 

com o golpe de Estado de 1937, Getúlio Vargas se consolidou no poder e iniciou sua 

ditadura até 1945, configurando o período designado como Estado Novo (FAUSTO, 

2015; SCHWARCZ; STARLING, 2015; SILVA, 2018; COMPARATO, 2017). 

A Constituição de 1937, cujo objetivo central era fortalecer o Poder Executivo, 

recebeu a alcunha de “A Polaca”, em razão da inspiração no modelo fascista polonês; e, 

portanto, uma Carta que consolidava o autoritarismo. O Brasil era uma República que já 

não era democrática. Nesse momento, havia uma atmosfera social em consonância com 

um Poder Executivo forte por parte das classes dominantes, que precisavam de apoio 

financeiro do Estado para o crescimento econômico.  Acrescente-se a este interesse 

econômico relevante, o temor de um possível engajamento da classe média com o 

operariado, além da suposta ameaça comunista.  O que fica evidenciado em seu célebre 

Preâmbulo. Anteriormente, em 1934, o movimento Integralista, sob o comando de Plínio 

Salgado (1895-1975), havia apresentado a proposta de um Estado forte, inspirada nos 

 
192O art. 109 da Constituição de 1934 estabeleceu que o alistamento e o voto são obrigatórios para os 

homens e passa as mulheres, quando estas exerçam função pública remunerada. 
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modelos italianos e Alemão (FAUSTO, 2015; SCHWARCZ; STARLING, 2015).  

Vejamos o referido Preâmbulo, 

Constituição de 1937. Preâmbulo (...) “Attendendo ás legitimas 

aspirações do povo brasileiro à paz política e social, 

profundamenteperturbada por conhecidos factores de desordem, 

resultantes da crescenteaggravação dos dissidiospartidarios, que 

uma notoria propaganda demagogica procuradesnaturar em lucta 

de classes, e da extremação de conflictosideologicos, 

tendentes,pelo seu desenvolvimento natural, a resolver-se em 

termos de violencia, colocando a Nação sob a funesta imminencia 

da guerra civil;Attendendo ao estado de apprehensãocreado no 

paiz pela infiltração communista,que se torna dia a dia mais 

extensa e mais profunda, exigindo remedios de caracterradical e 

permanente” [sic] 

 

A Carta de 1937 resultou num evidente retrocesso e o Estado Novo a falseou com 

o fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias estaduais, das câmaras de 

vereadores e dos partidos políticos. Nos dizeres de José Afonso Silva, não teve “aplicação 

regular, visto que muitos de seus dispositivos permaneceram letra morta” (SILVA, 2017, 

p. 85).  Segundo relata Valter Costa Porto (2012, p. 12) ao comentar a Constituição de 

1937, o  

Principal autor da Constituição de 1937, Francisco Campos 

quando de seu rompimento espetacular com o ditador, em 

entrevista concedida ao Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, em 

março de 1945, disse exatamente que ela era um documento que 

não podia “invocar em seu favor o teste da experiência”, pois não 

foi “posta à prova”, permanecendo “em suspenso desde o dia de 

sua outorga. 

 

Por conseguinte, “houve ditadura pura e simples, com todo Poder Executivo e 

Legislativo concentrado nas mãos do Presidente.” (Idem, ibidem). Getúlio Vargas lançou 

mão do modelo populista desde 1930, trazendo ao cenário a força da propaganda 

ideológica, a favor do Estado com a criação do DIP – Departamento de Imprensa e 

Propaganda e Censura Prévia (art.122, 15, a-g). Ademais, o Estado Novo engendrou a 

supressão do direito de greve; o retorno da pena de morte (art. 122, 13, a – f); e o controle 

sobre os Estados (COMPARATO, 2017).  Neste diapasão, a Carta sofreu vinte e um 

emendas que variavam “ao sabor das necessidades e conveniências” (SILVA, 2017, p. 

85). 

O Poder Judiciário foi o que sobreviveu, mas fragilizado em sua autonomia, uma 

vez que fora impossibilitado de apreciar questões exclusivamente políticas, bem como a 
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inconstitucionalidade das intervenções do governo nos Estados. Quanto à restrição em 

matéria de controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, ainda que declarada 

inconstitucional, o presidente da República tinha a prerrogativa de declará-la necessária 

ao bem estar do povo e ao interesse nacional, para, assim, devolvê-la ao Congresso, que 

naquele momento não funcionava (COMPARATO, 2017). No dizer de Fábio Konder 

Comparato, “instaurou-se em todo o país um sistema de repressão abusiva, com prisões 

arbitrárias, torturas e execuções sumárias” (COMPARATO, 2017, p. 169).  

O país carregava a indelével marca de um Estado centralizador e a perene asfixia 

de movimentos populares divergentes. Cenário agravado pela situação de desigualdade 

social, uma das formas mais eficazes de se combater o diferente, porque quem tem fome 

não escuta direito.  

As Constituições evidenciam transformações que a modernidade suportou um 

novo tempo do mundo de projetos políticos; e, como tal, revelam a forma pela qual as 

classes dominantes desejam e organizam a sociedade e o Estado. Neste contexto, o Brasil, 

desde a primeira Carta, observou a importação de ideias modernas, por intermédio do 

formalismo jurídico, ao lado da “exclusão da maioria da população trabalhadora aos 

direitos à participação efetiva na organização da sociedade” (FERNANDES, 1989, p. 47). 

Nesse sentido, tomando-se emprestado uma ideia de Freud, para o tratamento do direito 

à participação política, a pergunta que se pode fazer é: qual seria o futuro de ilusão? O 

futuro de uma ilusão é uma reflexão elaborada por Freud, em 1927, em que analisa os 

aspectos imaginários que integram o quadro da adesão a uma religião. Trago a ideia para 

pensar os aspectos imaginários que integram o quadro de adesão a uma democracia 

(FREUD, 1996). 

 

4.3  As constituições brasileiras historicamente condicionadas: as Constituições de 

1946 a 1969  

 

 Se “A história e o tempo têm (...) o poder de deslocar e agregar sentidos” 

(SCHWARCZ, 2019, p. 89), conforme observa a antropóloga Lilia M. Schwarcz, sem 

dúvida, evidencia que em qualquer análise é interessante manter certa dose de 

“pessimismo epistemológico”, porque as subjetividades podem dizer muitas coisas ou 

quase nada. Investigações partem de conceitos, estes podem ser frágeis, porque nascem 

dentro de um sistema de valores, que estão no horizonte da temporalidade subjetiva. A 

expressão pessimismo epistemológico é da lavra do prof. Wanderley Guilherme dos Santos na 
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obra Cidadania e Justiça, de 1979, em que observa os obstáculos na investigação sobre qualquer 

governo. A ausência de dados precisos e confiáveis e de um sistema adequado de conceitos. Tudo 

varia ao longo do tempo (SANTOS, 1979). 

A subjetividade é falível, de maneira que, com essa advertência, passa-se, agora, 

a comentar as cartas constitucionais, partindo de 1946 a 1988. Recorde-se que a análise 

não será da integralidade dos documentos envolvidos, nem pretende esgotar todos os 

acontecimentos políticos, mas observar pontos significativos para o tratamento do tema, 

que envolve o direito à democracia, nesta pesquisa, renomeado de direito à participação 

política. 

 Muitas coisas mudam e, por mais paradoxal que possa ter sido, o Brasil participou 

da Segunda Guerra, ao lado dos aliados contra regimes nazifascistas, que, a bem da 

verdade, haviam atraído a simpatia de ministros do governo Vargas, como Eurico Gaspar 

Dutra, Góis Monteiro e Gustavo Capanema (COMPARATO, 2017). Não obstante, se 

considerarmos que os interesses econômicos eventualmente podem prevalecer através da 

oportunidade de empréstimo do governo americano, como, por exemplo, na ocasião da 

fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941.   

Há que se ressaltar que, no ano seguinte, o torpedeamento de navios brasileiros, 

não permitiu outra saída que não fosse uma declaração de guerra aos países do Eixo, de 

vez que, consoante Fábio Konder Comparato, “tornava-se evidente que Getúlio já não 

poderia manter essa política de ambiguidade” (COMPARATO, 2017, p.170). A década 

de 40 foi, portanto, marcada também pela influência norte-americana na política interna 

brasileira, com intensas pressões para que Getúlio Vargas deixasse o poder.  

Florestan Fernandes (1989), ao analisar a época, ressalvou que não é muito 

acertado afirmar que o Brasil experimentou mudanças somente após a II Guerra Mundial 

com a derrota do fascismo, de vez que já estava em processo de mudança durante o 

período bélico. As mudanças mais significativas envolveram o processo de 

industrialização, o  desenvolvimento urbano, êxodo rural, bem como a crescente pressão 

das classes menos favorecidas. Nesse sentido, pode-se pensar que 

chegamos, (...) ao que muitos entendem como os ‘ efeitos do término 

da guerra’ e da ‘derrota  do fascismo’. (...) O Brasil se alterara durante 

a guerra e a principal transformação aparece nos ritmos da 

industrialização, do desenvolvimento das cidades, do crescimento do 

mercado interno, da nova associação entre cidade e campo (...) das 

migrações internas e, especialmente, das modificações estruturais do 

regime de classes. A pressão de baixo para cima tornara-se demasiado 

forte para o esquema de paz burguesa (...). O referido esquema de paz 

social nunca deixou de operar contra o oprimidos, as reivindicações do 
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movimento operário e sindical, a eclosão democrática visada pelo polo 

proletário da luta de classes, até hoje (FERNANDES, 1989, p. 49, 

grifos do autor). 

 

As eleições de 1945 permitiram a formação de uma Assembleia Constituinte no 

ano seguinte, integrada por uma diversidade de partidos sem a elaboração de um 

anteprojeto como base.193 Nesse momento, a atmosfera Constituinte foi de restauração de 

um regime, que acreditavam ter sido impedido pela Carta de 1937, acrescido de alguma 

admiração no tocante à Constituição de 1891, bem como o reconhecimento das inovações 

trazidas pela Constituição de 1934 (BALEEIRO; SOBRINHO, 2012; SILVA, 2018).194 

Um dado instigante na Constituição de 1946 foi a de ter experimentado uma 

composição diversificada, ou seja, havia o partido comunista, o partido trabalhador, 

partido liberal  e os partidos conservadores, todos com inédita atenção às reivindicações 

do operariado.195 Muito embora o Legislativo tenha recebido quantidade significativa de 

membros oriundos de classes de profissionais liberais e classe média com espírito 

conservador, havia egressos de movimentos operários e de classes menos favorecidas, 

singularidade que não se configurou na fase da primeira República. Ademais, a Carta 

também previu em seu art. 48, § 2° a perda do mandato, em razão de conduta incompatível 

com o decoro parlamentar (BALEEIRO; SOBRINHO, 2012; SILVA, 2018). 

Essa pena extrema foi aplicada, logo na primeira legislatura, ao 

Deputado E. Barreto Pinto, que permitia a jornais e revistas fotografá-

lo de casaca e cuecas com uma garrafa de champanhe sob o chuveiro, 

além de criar repetidos incidentes no curso dos debates ( BALEEIRO; 

SOBRINHO, 2012, p. 14). 

 

Destarte, apresentou uma arquitetura próxima à de 1891, sendo organizada em 

nove Títulos, com o total de 218 artigos e Atos das disposições transitórias com 36 artigos. 

Como nas Cartas anteriores, os artigos sobre direitos (art. 129 a 144), no estilo do 

liberalismo clássico, ficaram localizados ao final da estrutura, o que talvez evidencie o 

lugar que a ideia ocupava na ordem dos valores vigentes. Revigorou, também, o papel do 

Senado, o Tribunal de Contas passou a ser regulado pelo Legislativo, que assumiu a 

 
193Acrescente-se que a Coleção Constituições Brasileiras, volume 07, que justamente trata da carta de 1964 

foi organizada por Aliomar Baleeiro e Barbosa lima Sobrinho. Sendo interessante destacar que Aliomar 

Baleeiro foi constituinte em 1946, integrava a Assembleia Constituinte instalada em  fevereiro de 1946. 

Pode-se verificar suas impressões sobre a composição diversificada da Assembleia na sua obra  Limitações 

Constitucionais ao Poder de Tributar, publicada em 1951. Cf. tb. SILVA, 2018, p. 86, nota 27. 
194 Foi reduzido o número de militares na Assembleia Constituinte, diferentemente das Cartas de 1891 e 

1934 (BALEEIRO; SOBRINHO, 2012). 
195 Destaque-se que a Carta de 1946 observa o uso da propriedade condicionado ao bem estar social e a 

previsão da figura da desapropriação para se promover a justa distribuição de propriedade (art. 141, § 16 e 

art. 147). 
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função de fiscalização. Inovou ao tratar da renda dos entes da federação e normas sobre 

tributação, organizando impostos, introduzindo novos conceitos e algumas vedações à 

tributação (BALEEIRO; SOBRINHO, 2012). Aliomar Baleeiro (2012, p. 13), ao analisar 

a Carta de 1946, observa a melhora na renda pública dos Municípios:  

Para melhorar as finanças dos Municípios, deram-lhes todo o 

Imposto de Indústrias e profissões ( antes tinham só 50% dele); 

uma quota em partes iguais, no rateio de 10% do Imposto de 

Renda excluídas as capitais; e quando a arrecadação estadual de 

impostos, salvo o de exportação, excedesse, em Município que 

não seja o da capital, o total das rendas locais de qualquer 

natureza, o estado dar-lhe-ia anualmente 30% de excesso 

arrecadado. 

 

Inspirada na Constituição de 1934, observa-se que, além dos direitos e garantias, 

o valor da família, da educação e cultura são elementos importantes, que se fortaleceram 

com o novo sistema tributário distribuindo a renda pública, a fim de que pudesse ampliar 

investimentos, que levariam alento à regiões entregues ao abandono, analfabetismo e 

miséria, num esforço para se elevar os níveis civilizatórios da população.  

A despeito de abusos por inspirações eleitoreiras, essas 

disposições trouxeram resultados positivos na melhoria do 

homem naquelas regiões abandonadas e entregues à malária e 

outras endemias, ao analfabetismo, à lavoura de subsistência ou 

cangaceirismo, enfim, à miséria negra (BALEEIRO; 

SOBRINHO, 2012, p. 14).  

 

Possivelmente, Barbosa Lima Sobrinho (2012) adverte que não foi 

necessariamente a presença de trinta constituintes que estiveram em 1934 o elemento 

mais forte, para justificar a proximidade entre as duas Cartas. Fatores políticos podem ter 

sido mais relevantes, tais como: a necessidade de se enfrentar os exageros do 

presidencialismo; e os aspectos ditatoriais da Carta de 1937. Sobrinho aponta a 

proximidade das Cartas de 1934 e 1946, quanto à matéria eleitoral. Ambas vinculadas à 

reforma eleitoral promovida pelo Código Eleitoral de 1932, que figurou na Carta de 1934, 

com a denominação “Da Justiça Eleitoral” (art. 82 e 83), na Constituição  de 1946  sob o 

nome “Dos Juízes e Tribunais Eleitorais” (art. 109 a 121). 

No campo das reformas eleitorais, de 1881 a 1932, o país experimentou conquistas 

definitivas e certo progresso quanto à matéria eleitoral. Por óbvias razões, nem tudo será 

realizado na forma estabelecida, porque muitos costumes, como diria Rousseau, estão 

cravados no coração, de sorte que podem dificultar o entendimento das normas.  Para 

Antonio Baptista Pereira (1880-1960), “É exacto que o engenho humano descobre 
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sophismas e evasivas para se eximir ao cumprimento dos deveres que lhe não tôam aos 

interesses” (PEREIRA, 1938, p.13, sic).  

Sem dúvida, a liberdade do voto e a lisura do processo eleitoral foram 

reivindicações de personagens como Ruy Barbosa, João Crisóstomo da Rocha Cabral 

(1870-1946)196,  Joaquim Francisco Assis Brasil (1857-1938), dentre outros. Não foi à toa 

que Machado de Assis (1839-1908) publicou o conto “A sereníssima República”, no ano 

de 1882, história de uma colônia de aranhas e um governo oligárquico, nem um pouco 

democrático mergulhado em corrupção, usando a ironia como uma técnica do discurso 

para problematizar sua época. 

Antonio Baptista Pereira (1880-1960) ao organizar a obra Directrizes de Ruy 

Barbosa (1938), contendo coletânea de ideias, destaca o texto, A visão dos Manda-

chuvas, em que Ruy Barbosa ressalta o problema do sufrágio popular: 

De outra sorte não poderia suceder que, precisamente quando se 

trata do acto mais vital de uma nação, a escolha da cabeça do seu 

governo, seja essa nação a que se elimine para exercer as suas 

vezes o lendeaço dos seus parasitas (p. 36), (...) para juntar, aos 

olhos do estrangeiro, numa só scena, como representação da 

nossa mentalidade, um concurso de indivíduos, vícios e 

opprobrios, que obrigariam a corar o mais desgraçado e o menos 

sensível retalho da humanidade (p. 37). 

 

O que se pode destacar até a Carta de 1946 é a incorporação das conquistas da 

Constituição de 1934197, do Código Eleitoral de 1932, 198 bem como a criação da Justiça 

do Trabalho. No plano da sociabilidade, algumas práticas permaneceram perenes e uma 

delas foi a força, que as elites econômicas sempre exerceram sobre uma população 

excluída do letramento, economicamente fragilizada; e, por vezes, marginalizada. O 

modelo era o mesmo: “as elites mandavam, as massas obedeciam” (BALLEEIRO; 

 
196Há que se observar um pequeno equívoco na obra BALEEIRO, Aliomar; SOBRINHO, Alexandre José 

Barbosa Lima. Constituições Brasileiras: 1946. 3. ed. Brasília: Senado Federal. Secretaria de Edições 

Técnicas, 2012. (Coleção Constituições Brasileiras, v.5).  Em texto da lavra de Barbosa Sobrinho sobre o 

Código Eleitoral de 1932, p. 28,  o ilustre jurista menciona o nome de João Cabral como um dos membros 

da Comissão designada para elaboração do referido Código. A informação está corretíssima. Todavia, 

possivelmente, os responsáveis pela editoração inseriram a foto do  jurista, professor e político brasileiro, 

João Crisóstomo da Rocha Cabral (1870-1946), membro do Tribunal Superior Eleitoral,  mas por equívoco 

confundiram com do poeta brasileiro  João Cabral de Melo Neto que nesta ocasião chegava aos seus 10 

anos de idade, porque nascera em 1920 e, posteriormente, trinta e cinco anos depois, nos agraciou com a 

bela obra Morte e Vida Severina publicada em 1955 que analisa a aristocracia  nordestina do açúcar. 
197“Voto secreto, regime de partidos, representação proporcional, instituição da suplência, validade dos 

diplomas, Justiça Eleitoral para o julgamento de todas as fases do pleito, inclusive a verificação de poderes, 

são conquistas incorporadas à Carta de 1946” (BALEEIRO; SOBRINHO, 2012, p. 37). 
198Constituição de 1946. Art. 134. “O sufrágio é universal e direto; o voto é secreto; e fica assegurada a 

representação proporcional dos partidos políticos nacionais, na forma que a lei estabelecer.” 
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SOBRINHO, 2012, p. 15). Boris Fausto (2015, p. 341) enfatiza que a Carta de 1946 

manteve o mesmo domínio oligárquico da fase anterior e, nesse sentido,  

reproduziu um artigo da Constituição de 1934, em que se 

determinava que o número de deputados seria fixado em lei, de 

acordo com a seguinte proporção: um para cada  150 mil 

habitantes até vinte deputados e, além desse limite, um para cada 

250 mil habitantes. A razão desse critério não se encontrava no 

desejo desinteressado de favorecer as unidades menores. Como 

nelas o clientelismo imperava com mais força, a intenção da 

maioria dos constituintes foi de dar maior peso aos redutos 

eleitorais controlados pelas oligarquias locais, sobretudo no 

Nordeste. 

 

A marcha histórica, que se configurou sob o amparo da Carta de 1946, foi um 

cenário tenso de crises políticas, conflitos constitucionais, crises entre o Poder Executivo, 

com projetos sociais e econômicos em conflito com forças conservadoras, o suicídio de 

Getúlio Vargas, o Vice-Presidente, João Fernandes Campos Café Filho (1899-1970), que 

sobe ao poder e se retira rapidamente em razão de complicações em sua saúde, sendo 

substituído pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Coimbra da Luz (1894-

1961). Infelizmente, Luz fora derrubado pelo General Henrique Batista Duffles Teixeira 

Lott (1894-1984), em novembro de 1955, o que igualmente impede Café Filho de retornar 

à função. Desta feita, assume a presidência da República, o Presidente do Senado, Nereu 

de Oliveira Ramos (1888-1958), que entrega o Executivo do país a Juscelino Kubitschek 

de Oliveira (1902-1976), vitorioso nas eleições de 1955. 

Um dado relevante da década 50 foi o fato de Getúlio Vargas tentar compatibilizar 

uma de suas principais bases de apoio, posicionando-se os trabalhadores de um lado e, de 

outro, o grupo de conservadores. Em 1953, o país amargou paralisações significativas, 

como a greve geral em São Paulo, a dos marítimos no Rio de Janeiro, Santos e Belém, 

por exemplo. Greves que movimentaram número expressivo de trabalhadores, como a 

paulista do setor têxtil que chegou a movimentar, por exemplo, trezentos mil 

trabalhadores; a greve dos marítimos, cem mil trabalhadores (FAUSTO, 2015). Esses 

eventos repercutiram na questão da participação popular, na luta por reconhecimento.199 

O governo de JK, conhecido pela propaganda oficial dos “cinquenta anos em 

cinco” (FAUSTO, 2015, p. 352) foi considerado relativamente estável, sob o ponto de 

 
199 Vale lembrar, também, que Getúlio Vargas eletrizou as massas em razão de seu suicídio e sua carta-

testamento.  E, segundo narra o historiador Boris Fausto, “A massa saiu às ruas em todas as grandes cidades, 

atingindo os alvos mais expressivos de seu ódio: caminhões que carregavam a edição do jornal antigetulista 

O Globo foram queimados e houve tentativas de tomar de assalto a representação diplomática dos Estados 

Unidos, no Rio de Janeiro” (FAUSTO, 2015, p. 356) 



162 
 

vista político com muitas expectativas, quanto ao desenvolvimento do interior do país, à 

construção da cidade de Brasília, à instalação da indústria automobilística, não obstante, 

o cenário de inquietações (FAUSTO, 2015).200 

O fato é que um novo regime surgiu no Brasil legitimado por uma suposta luta 

contra a corrupção, contra o comunismo; e, por mais paradoxal que seja, em nome da 

democracia. O evento ficou conhecido como movimento de 31 de março de 1964, cujo 

ápice se deu em 1° de abril do mesmo ano com um golpe militar afastando do poder João 

Goulart, democraticamente eleito, iniciando um regime de ditadura militar. Nesse 

contexto, novos ventos alteram as instituições do país por meio de decretos designados 

de Atos Institucionais, legitimados como a voz do “Poder Constituinte, inerente a todas 

as revoluções” (FAUSTO, 2015, p. 397). 

José Afonso da Silva resume com muita propriedade o momento do regime dos 

Atos Institucionais como aquele “que efetua prisões políticas de todos quantos seguirem 

o Presidente deposto ou simplesmente com ele simpatizarem, ou com as ideias de 

esquerda, ou apenas protestam contra o autoritarismo implantado.” (SILVA, 2018, p. 88).  

O AI-1 de 9/04/1964 manteve a Constituição de 1946, devidamente adaptada. O 

Congresso permaneceu funcionando conforme as limitações impostas em seu texto, numa 

atmosfera que não assumia o aspecto autoritário, salvo alguns momentos. As imunidades 

parlamentares foram suspensas e, tornou-se regra geral, cassar mandatos e suspender 

direitos políticos pelo prazo de dez anos. As garantias dos magistrados, como 

vitaliciedade e estabilidade, foram suspensas por seis meses, havendo a instalação de 

poderes excepcionais como os Inquéritos Policiais-Militares, instituindo-se perseguições, 

prisões e torturas.201 

A invasão seguida do incêndio da sede da UNE no Rio de Janeiro, que, após ser 

dissolvida, passou à clandestinidade. No início, ainda era possível o recurso ao habeas 

corpus e à imprensa202, que se mantinha com alguma liberdade (FAUSTO, 2015; SILVA, 

2018).203 O resultado desse processo é um momento de absoluta ausência de liberdade, 

 
200 “As grandes empresas multinacionais, como Willy Overland, a Ford, a Volkswagen e a general Motors, 

concentraram-se no ABC paulista, mudando completamente a fisionomia daquela região. (...) passou a 

concentrar operários em proporções inéditas no país” (FAUSTO, 2015, p. 365). 
201“a repressão mais violenta concentrou-se no campo, especialmente, no Nordeste, atingindo sobretudo 

gente ligada às Ligas Camponesas. Nas cidades houve intervenção em muitos sindicatos e federações de 

trabalhadores e a prisão de dirigentes sindicais” ( FAUSTO, 2015). 
202O historiador Boris Fausto (2015) destaca que ocorreram algumas investigações sobre a prática de tortura 

solicitada pelo Presidente Castelo Branco graças às denúncias do jornal carioca Correio da Manhã. E 

acrescenta que as investigações, por óbvias razões foram arquivadas por insuficiência de provas. 
203Sobre a quantidade de  expurgos em 1964 envolvendo juízes, parlamentares, chefes do executivo 

Estadual dentre outros, Cf. FAUSTO, 2015, p. 398-340 e SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 457. 
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agravada com a criação do Serviço Nacional de Informação – SNI, idealizado pelo 

general Golberi do Couto e Silva (1911-1987), para coletar e analisar informações 

interessantes à segurança nacional e aniquilar qualquer subversão interna.  

Outro aspecto lamentável foi a eleição indireta para presidência da República, que 

colocou Castelo Branco no poder até janeiro de 1966. Ocorre que o AI-1 não alterou as 

eleições diretas para o Executivo Estadual e a insatisfação crescente com o regime militar 

levou a oposição ao poder em pontos estratégicos: Estado da Guanabara, Minas Gerais, 

Santa Catarina e Mato Grosso – situação que alarmou os militares resultando nos Atos 

Institucionais n. 2, em outubro de 1965 e, n. 3, em fevereiro de 1966. Estabeleceu-se, por 

conseguinte, que a eleição para presidente e vice-presidente exigiria maioria absoluta do 

Congresso Nacional, em votação pública e nominal. Ademais, houve a eleição indireta 

para os governadores através das respectivas casas legislativas, de modo a instar um golpe 

fatal no sistema do multipartidarismo, com a extinção dos partidos políticos e, com eles, 

a possibilidade de diferentes visões da opinião pública (FAUSTO, 2015; SILVA, 

2018).204 

A Constituição de 1967 aparece de forma bastante controvertida. O Congresso 

havia sido fechado pelo prazo de um mês, em outubro de 1966; e, com o Ato Institucional 

n. 4, foi reconvocado em caráter extraordinário, para aprovar o referido texto 

constitucional. Em sua arquitetura, distribuída em cinco títulos, com 189 artigos, a 

declaração de direitos, mantinha seu lugar nas “últimas fileiras do teatro”, nos últimos 

artigos. A Carta havia incorporado a legislação, que já tinha ampliado os poderes do 

Executivo, particularmente nas questões de segurança nacional (CAVALCANTI; 

BECKER, 2004; FAUSTO, 2015; SILVA, 2018). 

Durante a ditadura existia um canal entre militares que ocupavam a presidência 

da República e civis entre 1964 e 1985, além dos Ministérios do Planejamento e da 

Fazenda205, num intercâmbio significativo. Em 1968, os episódios das greves em 

Contagem, Osasco mobilizaram militares em manobra de repressão, com blindados e 

armamentos de combate sobre trabalhadores e assalariados de setores urbanos, que 

recebiam o ônus do arrocho econômico da década de 60. A violência da repressão para 

alguns convivia com um discurso diferente para o restante da sociedade, sobre um 

 
204Neste momento foram criados dois partidos: a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) partido do 

governo com membros do antigo partido UDN e  o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) reunindo  

políticos oriundos do PTB e do PSD ( COMPARATO, 2017; SILVA, 2018; FAUSTO, 2015) 
205 Roberto Campos, Octávio Gouvêa de Bulhões, Antônio Delfim Netto, Hélio Beltrão, Mário Henrique 

Simonsen (SCHWARCZ; STARLING, 2015). 
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“milagre” econômico. Havia censura aos meios de comunicação206, que encobriu a 

concentração de renda e seus efeitos, bem como o arrocho das classes trabalhadoras 

urbanas (SCHWARCZ; STARLING, 2015).  A censura foi intensa na arte,  em geral. Um 

bom exemplo é música O Bêbado e a Equilibrista, na performance de Elis Regina, que  

denunciava a tortura e a corrupção: “Caia a tarde feito um viaduto (...) E as nuvens no 

mata-borrão do céu, chupavam manchas torturadas”.  

Interessante, neste ponto,  recordar uma concepção de Tocqueville que relaciona 

a ideia de soberania popular com a liberdade de imprensa. “A soberania popular e a 

liberdade de imprensa são duas coisas absolutamente correlatas: a censura e o voto 

universal são, ao contrário, duas coisas que se contradizem” (TOCQUEVILLE, 1973, p. 

225). A Carta de 1967, estabelece em seu art. 1º, § 1º “Todo poder emana do povo e em 

seu nome é exercido” e, no Capítulo IV, Dos Direitos e Garantias individuais, o art. 150, 

§ 8º “ É livre a manifestação de pensamento, (...) salvo quanto (...) aos abusos que 

cometer. (...) Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de subversão da ordem 

(...) (  CAVALCANTI; BECKER,2004). Soberania popular e censura são situações 

antípodas reunidas em nossa cultura constitucional como se compatíveis fossem. 

Como salienta Schwarcz e Starling (2015, p. 453), em ditaduras os atores são, de 

um lado, os mandantes arbitrários; de outro, os que se opõem e partem para o confronto; 

e, no meio, “uma população que precisa sobreviver – parte dela atravessa em silêncio, 

com medo ou apenas conformada.” Nos dizeres do Fernando Henrique Cardoso (1993, p. 

187),  

O operariado fora silenciado pelo arrocho salarial e pela repressão 

(...). As universidades e o próprio movimento estudantil não 

conseguiram até então sair da perplexidade desencadeada pela 

censura (...). A classe média adormecida em berço esplendido, 

embalada pelos campeonatos de futebol, pelos êxitos do 

crescimento do PIB (...). O campo ruminava a miséria. 
 

Nessa configuração, suportou-se  o momento mais sombrio,  o Ato Institucional 

n. 5. Em cadeia nacional, no dia 13 de dezembro de 1968, o governo militar anuncia o 

conteúdo do AI-5, que fechava o Congresso Nacional por prazo indeterminado, suspendia 

o habeas corpus, as liberdades constitucionais, autorizava a demissão sumária, cassava 

mandatos, estabelecia a competência de Tribunais Militares para crimes políticos, dentre 

outras medidas (SCHWARCZ; STARLING, 2015; SILVA, 2018, FAUSTO, 2015). 

 
206Sobre a importância da arte como resistência Cf. SCHWARCZ; STARLING, 2015. 
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Cada Ato Institucional “justificava-se” como pretexto para instauração do AI-5, 

conforme ocorrera com o Deputado Márcio Emanuel Moreira Alves (1936-2009), que 

proferiu discurso ofensivo às Forças Armadas, no plenário da sua casa legislativa, em 3 

de setembro de 1968, a princípio sem repercussão.207 Como o Congresso recusou a o 

pedido de autorização do Ministro da Justiça, Gama e Silva,  para processar o deputado, 

os Militares revidaram  com o AI-5. Nos dizeres de Schwarcz e Starling, os atos 

Institucionais representaram “um conjunto de instrumentos e normas discricionárias, mas 

dotadas de valor legal, adaptadas ou autoconferidas pelos militares. (...) um tipo de 

legalidade plantada no arbítrio – uma legalidade de exceção.” (SCHWARCZ; 

STARLING, 2015, p. 456). Havia um propósito explícito: instaurara o temor, a violência, 

punir opositores políticos como inimigos e constranger a participação política.208 

A Constituição de 1969, tida como uma emenda à de 1967, promulgada por uma 

junta militar, que assumiu o governo em 1969, na forma do art. 3° do AI-16/69 combinado 

com AI-5/68. Como a anterior, mas apresentando um enorme “Considerando” no esforço 

de legalizar o autoritarismo implantado, intensificou o poder nas mãos do Executivo; 

legitimou a substituição do presidente da República por uma junta militar; decretou o 

recesso do Congresso Nacional; concedeu ao Poder Executivo a capacidade de legislar 

em todas as matérias, inclusive na elaboração de emendas constitucionais, o que causaria 

invídia a Alexandre VI, pai de César Borja, retratado no capítulo XVIII da obra O 

príncipe, de Maquiavel. 

O fato é que a Constituição de 1969 manteve vários artigos da Constituição de 

1967, a ponto de se discutir se é lícito afirmar se temos ou não oito Constituições. De 

qualquer sorte, ambas assimilaram o conteúdo de os Atos Institucionais 

descomprometidos com valores democráticos. O país vivenciou uma ditadura militar, que 

se perpetuou no tempo, graças ao uso da violência na imposição de medidas 

antidemocráticas como as eleições indiretas, as edições sucessivas de normas na forma 

das conveniências mascaradas pela tese de interesse da sociedade e da paz social.  Pode-

se dizer que ambas as constituições, a de 1967 e 1969, foram ofuscadas pelos Atos 

Institucionais, no total de 17, que protagonizaram o cenário político brasileiro. 

 
207“Quando o Exército não será um valhacouto de torturadores?” (apud SCHWARCZ; STARLING, 2015, 

p. 455). 
208O filme brasileiro, Zuzu Angel, do ano de 2006, produção de Joaquim Vaz de Carvalho e Heloisa 

Rezende, com Patrícia Pillar no papel central,  provoca interessantes reflexões sobre esse momento 

sombrio. Cf. tb o livro Nesta terra, neste instante de Marilia Guimarães, disponível em versão digital na 

Amazon. 
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As constituições brasileiras configuram aspectos  da nossa trajetória histórica. Por 

óbvias razões,  histórias não resolvem problemas concretos,  sociais, políticos  ou 

amenizam as desigualdades. Histórias ensinam. Ensinam que “Direitos nunca chegam de 

uma vez por todas” (SCHWARCZ; STARLING, 2015). Não temos o anel de Giges 

(Platão, República, Livro II), nem a Máquina do tempo de H.G. Wells, temos a certeza 

da temporalidade e da falibilidade humanas. Não há mais como retornar ao passado, 

todavia poderá permanecer relevante, no presente, e, como ensina Hannah Arendt (1996), 

nos lembrar o tempo todo o que podemos ser, no aqui e agora. 

 

4.4 A Constituição de 1988 e os desafios do direito à participação política como 

direito universal 

 

A Constituinte de 1987 resgatou teses políticas consagradas no pensamento liberal 

dos séc. XVIII e XIX e, parece ter tido a preocupação em criar instituições democráticas 

firmes o suficiente para suportar eventuais crises políticas e reconhecer definitivamente 

o exercício dos direitos e liberdades, já que a história política do país  evidenciava 

movimentos de avanços e retrocessos.209 Nos dizeres de Vicente Barretto (1991, p. 21), a 

Carta “insere-se no processo pendular observado na história política brasileira, que faz 

oscilar as formas de governo entre autoritárias e liberais”. Em 5 de outubro de 1988, o 

país recebeu pelas mãos do Congresso Nacional, a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, com uma instigante a afirmação de que o Estado brasileiro é 

democrático de direito, ou seja,  o termo democrático com todas as suas implicações 

qualifica o Estado.  

Para lembrar as lições de  Paulo Bonavides ( 2018, p. 121):  

 

A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há de 

ser um processo de convivência social numa sociedade livre, justa 

e solidária (art. 3°, I), em que o poder emana do povo, e deve ser 

exercido em proveito do povo, diretamente ou por representantes 

eleitos ( art. 1º, parágrafo único); participativa, porque envolve a 

participação crescente do povo no processo decisório e na 
formação dos atos de governo: pluralista, porque respeita a 

pluralidade de ideias, culturas e etnias e pressupõe assim o 

diálogo entre opiniões e pensamentos divergentes. 

 

 
209 Sendo certo dizer que a sua redação contou com a inteligência de Ulysses Guimaraes e outros 

parlamentares de grande qualidade intelectual. 
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Finalmente, apresentou uma nova arquitetura reorganizadora de sentido, quando 

inseriu os dois primeiros  Títulos, “Dos Princípios Fundamentais” (art. 1° ao 4°) e “Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais” (art. 5° ao 17),  numa posição estratégica, anterior às 

normas sobre a organização do Estado. Assim também procedeu quando estabeleceu a 

autonomia municipal inserindo o município na organização político administrativa (art. 

18, 29 e 30), conferindo a possibilidade de fortalecimento de uma justiça distributiva que 

levaria sustento às regiões menores do país e, por vezes, fragilizadas.  

Um aspecto interessante foi a participação popular que se configurou nas  122 

“emendas populares” com mais de 12 milhões de assinaturas, à moda de uma democracia 

participativa (SCHWARCZ; STARLING, 2015). Ademais, acrescente-se que a 

Constituição de 1988 trouxe o perfil de uma Constituição com perspectivas de “realização 

social profunda pela prática de direitos sociais” que, infelizmente,  arranjos políticos 

tiveram êxito em desfigurar  nos últimos tempos (BONAVIDES, 2018, p. 122). 

Recorde-se a análise que Paulo Bonavides (2018)  elaborou sobre  três fases 

históricas identificáveis na trajetória constitucional brasileira: a primeira, na Constituição 

do Império,  vinculada ao modelo constitucional francês e inglês; a segunda, o modelo do 

federalismo estadunidense presente na Constituição da Republica velha; terceira,  as 

cartas de 1934. 1946 e 1988, a aproximação com  o constitucionalismo alemão das 

Constituições de Weimar e Bonn. 

O artigo primeiro da Carta de 1988 observa um tipo específico de Estado que 

precisa enfrentar os desafios da dicotomia entre  teoria e prática porquanto escolheu um 

conteúdo desafiador ao  estabelecer que os fundamentos da República são: a soberania, a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre 

iniciativa e o pluralismo político ( art. 1º, I-V). O que significa fundamentos, o que esse 

termo implica filosoficamente? Na leitura filosófica, fundamentos significa “a causa no 

sentido de razão de ser” (ABBAGNANO, 1982, p. 452). Fundamentos significa, em 

matriz aristotélica,  conhecer a causa pela qual a coisa é, a causa é a razão, o logos 

(ARISTÓTELES, Analíticos Posteriores, I, 2, 71b 8). A razão da República é a 

soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais e o pluralismo. 

Não se falou em manutenção do poder, não se falou em  organização do Estado, mas na 

pessoa humana em sua dimensão social, porque cada um desses elementos só poderá  

fazer sentido no horizonte da experiência citadina. 

  Essa primeira advertência da Carta Cidadã  indica um caminho de superação da 

dicotomia trazida por Henri-Benjamin Constant de Rebecque (1767-1830), político 
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franco-suíço, em seu celebérrimo ensaio, Da liberdade dos antigos comparada à dos 

modernos210, em que assevera a necessidade de abandonarmos as liberdades antigas em 

favor das liberdades modernas. Parece-nos que a Carta de 1988 nos sugere um pouco 

diferente, sugere enxergarmos uma compatibilidade necessária entre liberdades 

individuais e liberdades políticas  para que seja possível a construção das condições de 

possibilidade para a participação mais significativa nas decisões de um pais.  

A constituinte de 1988 redigiu e aprovou a constituição mais 

liberal e democrática que o país já teve, merecendo por isso o 

nome de Constituição Cidadã. Em 1989, houve a primeira eleição 

direta para Presidente da república desde 1960. (...) Os direitos 

políticos adquiriram amplitude nunca antes atingida 

(CARVALHO, 2018 , p. 201). 

 

Como a própria democracia no mundo antigo e depois moderno, a Carta de 1988 

teve seu nascimento num cenário de intensa participação política e caloroso debate, que 

nos permite vislumbrar a essência do  art. 21, DUDH,  que em sua primeira parte 

menciona: “Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos 

do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente 

escolhidos”. Se a cidadania é um dos fundamentos da República, a sua efetividade é 

dependente da ação. Neste aspecto, asseveram as antropólogas Schawrcz e Starling 

(2015, p. 488), 

Durante um ano e oito meses o Congresso se transformou no 

centro da vida pública nacional, e a sociedade se organizou para 

participar do debate constitucional em associações, comitês pró-

participação popular, plenários de ativistas, sindicatos. Surgiram 

inúmeras formas de manifestação. A mais inovadora, as ‘emendas 

populares’, abarcava todo tipo de tema, e funcionou como um 

instrumento de democracia participativa – no fim do processo, 

foram encaminhadas 122 emendas populares à Constituinte, 

contendo mais de 12 milhões de assinaturas. 

 

Ademais, pela primeira vez, estabeleceu-se objetivos fundamentais  para o Estado 

brasileiro, em seu art. 3°, a fim de que se possa concretizar minimamente um regime 

democrático e, deste modo,  contribuir para formação de uma nova consciência, novos 

costumes para a existência futura de uma sociedade efetivamente democrática.  São 

objetivos,  “construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 

nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

 
210 discurso pronunciado no Athénée Royal de Paris, em 1819. Cf. BENJAMIN, 1980. 
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regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação”. 

O que podemos entender por objetivos em Filosofia? O termo liga-se a fim, 

finalidade ou finalismo. No sentido aristotélico, implica o cumprimento, a perfeição no 

sentido da palavra grega télos (ARISTÓTELES, Metafísica, I, 3, 984 b 18).211 Este termo 

grego requer que tudo, na sua integralidade,  esteja acomodado a determinado plano, 

finalidade, objetivo. É uma organização necessária das coisas em direção ao télos. Implica 

um doutrina filosófica que  aceita a ideia de causalidade do fim no exato sentido de que 

o fim seja a causa total da organização do mundo e envolve dois pressupostos: 1. Que o 

mundo esteja organizado em vista desse fim; 2. Que todos os acontecimentos consistam 

em aduzir o fim ao qual está direcionado ( ABBAGNANO, 1986, p. 435). 

Todas essas inovações  sinalizam para a possível superação do sentido de um 

liberalismo clássico, centrado no individualismo, com seus  direitos individuais, um 

sujeito mergulhado nos interesses próprios, para  a ideia de pessoa em cuja estrutura há 

virtualmente o sentido de humanidade. O que significa dizer que “A nova Constituição 

Federal constitui outro momento crucial na história do país, pois procura democratizar o 

liberalismo brasileiro” (BARRETTO, 1991, p. 21). 

A anterioridade ética e centralidade na  pessoa, presente na Carta de 1988, nos 

insere no sentido kantiano de gênero humano presente em suas obras críticas, em especial 

em sua teoria ética, bem como em sua filosofia política, nos opúsculos de 1784 a 1797.212 

A sua concepção de humanidade e pessoa aparecem na segunda formulação de seu 

princípio moral designado como imperativo categórico: “Age de tal maneira que uses a 

humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 

simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio”( KANT, 1995, BA 66-7, 

p. 69).  

Na ideia kantiana, o indivíduo não é um ser inanimado, uma coisa, mas pessoa, 

ou seja, um ser racional que é fim em si mesmo e não poderá ser usado como meio, o que 

já em seu momento histórico respondeu ao desafio do princípio sacrificial do utilitarismo 

 
211 Cf. PLATÃO, Fédon, 97 c. 
212 As obras de Kant que integram a sua fase crítica são: Crítica da Razão Pura; Crítica da Razão Prática; 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes; Metafísica dos Costumes; Crítica da Faculdade do Julgar. 

Os opúsculos de 1784 a 1797 são: Resposta à pergunta: o que é iluminismo?; Ideia de uma  história 

universal com um propósito cosmopolita; Que significa orientar-se no pensamento?; Sobre a expressão 

corrente: Isto pode ser correto na teoria, mas nada vale na prática; O fim de todas as coisas, A paz perpétua 

e Sobre um suposto direito de mentira por amor à humanidade. As melhores traduções concentradas nas 

editoras portuguesas  Calouste Gulbenkian e Edições 70. 
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de Jeremy Bentham e John Stuart Mil. Em segundo lugar, todo ser que é racional e que 

deve ser considerado em todas as suas ações  como fim em si mesmo, tem o dever de ser 

respeitado e de respeitar o direito de outro  - a percepção do  fim em si mesmo no outro.   

O princípio da humanidade que se evidencia na ideia de pessoa, é o que ele 

compreendeu como o princípio de outros homens,213princípio que traz uma implicação  

séria:  violar o direito de uma pessoa, seja quem for, um estranho qualquer ou inimigo, 

significa servir-se de alguém como meio; significa violar os direitos de toda humanidade 

virtualmente presente nela.214 É preciso que nossas ações concordem com o princípio da 

“humanidade como fim em si mesma” (KANT, 1995, BA 69, p. 71). 

Como a reflexão ética é aquela que  observa os indivíduos em seu próprio mundo 

histórico, podemos ressignificar a Carta Cidadã, a partir da força que o direito humano 

n. 21 manifesta, como um direito à  participação política, enquanto  um “dever de 

obrigatoriedade”.  E o que podemos entender por dever de obrigatoriedade? Ao comentar 

a Ética de Baumgarten (1714-1762),  em suas Lições de Ética (2018, p. 406),  Kant 

analisou os deveres para com o outro, ideia em sintonia com a sua teoria do princípio 

moral da pessoa como fim em si mesmo.  Ao pensar nos deveres para com outras pessoas, 

dois tipos distintos de deveres foram destacados:  os deveres de “benevolência e bondade” 

e os deveres de “obrigatoriedade e justiça”. 

Podemos afirmar que se amamos alguém lhes desejamos o bem e, essa ideia, flui 

naturalmente, espontaneamente. Também podemos agir motivados por princípios, ou 

seja, o prazer em fazer o bem ao outro, a solidariedade a empatia. Coincide, neste caso, 

uma inclinação com uma obrigação (KANT, 2018).  Todavia, não podemos dizer que 

estamos obrigados a amar outras pessoas, porque é algo relativo ao sentir.  O que se 

fundamenta no meu sentir não pode ser imposto: ser obrigado a amar seria um absurdo.  

E, se considerarmos  a tese do liberalismo segundo o qual somos livres e iguais, 

porque assim era nossa condição numa situação pré-jurídica, devemos compartilhar os 

bens, considerando-se o direito do outro de agir da mesma forma,  tenho a obrigação de 

limitar minhas ações em vista de todos, porque é meu dever. Surge, portanto, a 

 
213 O filósofo lusitano Paulo Quintela, tradutor da obra Fundamentação da metafísica dos Costumes, 

Edições 70, observa que se traduziu como humanidade a seguinte expressão: “das Prinzip andere 

Menschen” que literalmente seria “o princípio de outros homens”  - tradução seguida, também, pelos 

melhores comentadores de Kant Cf. KANT, 1995, BA 68, p. 70, nota (1). 
214 Esse percepção do outro, que não é natural em cada um de nós, mas precisa ser construído pela educação 

humanista,  é o que parece-me surgir na reflexão  que filmes como O poço (El hoyo), dirigido pelo espanhol 

Galder Gaztelu-Urrutia, bem como, Parasita (Gisaengchung), direção de  Bong Joon Ho,  incentivam. 
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beneficência por obrigação que difere da beneficência por amor que rapidamente se 

transformaria em face de uma traição (KANT, 2018). 

Nos deveres para com o outro, os deveres de obrigatoriedade e justiça, não estão 

no horizonte das inclinações, mas no âmbito do direito das outras pessoas, ou como 

menciona Kant (2108, p. 409), “Aqui nós olhamos, não mais como antes, para a 

necessidade de outras pessoas, mas para seus direitos”. Então, não é relevante saber se o 

outro tem ou não necessidades, vive bem ou mal, sofre ou é feliz,  mas se o que pretendo 

fazer concerne aos seus direitos e, se assim for, sou obrigado a satisfazê-lo. “Esses deveres 

baseiam-se na regra universal do direito”; direito que se define como o conjunto das 

condições por meio das quais o arbítrio de um deve estar compatibilizado com o arbítrio 

de qualquer outro, segundo uma lei universal da liberdade (KANT, 2018, p. 409). Na obra 

Metafísica dos Costumes o filósofo observa: 

O direito é, portanto, a soma das condições sob as quais a escolha 

de alguém pode ser unida à escolha de outrem de acordo com uma 

lei universal de liberdade. Qualquer ação é justa se for capaz de 

coexistir com a liberdade de todos de acordo com uma lei 

universal, ou se na sua máxima a liberdade de escolha de cada um 

puder coexistir com a liberdade de todos de acordo com uma lei 

universal (KANT, 2003, p. 75-6). 

 

O direito do outro, na matriz kantiana, é  inviolável. “O mais supremo de todos 

esses deveres é o respeito ao direito de outras pessoas” ( KANT, p. 410). Ainda que 

determinada pessoa, viva apenas de acordo com o direito e não seja nem um pouco  

sensível à miséria do outro, indiferente ao sofrimento alheio, mas dá a cada um o que é 

seu, por direito, ou seja, é “consciente na observância de seus deveres obrigatórios para 

com todo homem (...), age de maneira justa”. E se todos assim fizessem, diz o filósofo, 

garantindo a inviolabilidade do direito de todos, não existiria miséria no mundo, salvo as 

enfermidades e eventuais desastres. “A maior e mais comum das misérias dos homens 

baseia-se mais na injustiça das pessoas do que na má sorte” (KANT, 2018, p. 410). 

Transferindo essa ideia para análise dos artigos iniciais da Constituição de 1988 a 

partir do direito à participação política, presente no  do art. 21, da DUDH, identificamos 

que a ideia  kantiana de deveres de obrigatoriedade  assume a posição de fundante. E 

enquanto tal, legitima a leitura do referido direito como direito humano universal.  O 

direito à participação política é um direito humano universal, não só porque está 

consagrado numa declaração com essa prerrogativa, mas porque funda-se numa 
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construção teórica  que legitima uma racionalidade universal de matriz kantiana 

conhecida  através da ideia da dignidade da pessoa humana.  

Nessa lógica reforça-se a inadequação de o art. 21 da DUDH ser nomeado como 

direito à democracia. Porque enquanto fenômeno,  a democracia é histórica, não pode ser 

um valor em si mesmo e representa um regime político dentre outros, o que significa dizer 

que sua imposição como direito humano universal afronta a autodeterminação dos povos.  

Em verdade, sua natureza é de meio para realização da pessoa, esta sim, 

considerada e respeitada como um valor fim, fundamento da República Federativa do 

Brasil (art. 1º, III). O respeito, ou melhor, o dever para com o direito do outro é o alicerce 

de uma república.  A soberania do povo, o sufrágio universal, a liberdade política são 

necessários, mas não suficientes se não há o reconhecimento desse dever moral para com 

o outro capaz de interferir nas máximas da ação: “As formas políticas são vãs, sem o 

homem que as anima (BARRETTO, 1991). 

A democracia pode ser revisitada como um instrumento a serviço da concepção 

kantiana de pessoa. Um regime político que viabiliza os deveres de obrigatoriedade e 

justiça. E, assim,  colabora criando as condições de possibilidade para  a construção de 

um ponto de vista universal que é o ponto de vista de uma razão pública (universal). O 

exercício dessa razão pública permite  a ideia de um “equilíbrio reflexivo” (Rawls) em 

que há a prioridade do justo sobre as questões do bem viver, ou seja, há a prevalência 

daquilo que é dever de obrigatoriedade  em relação ao direito do outro. Condição 

fundamental para a construção de um modelo de sociedade capaz de em algum momento 

alcançar o status de sociedade bem ordenada.  

Por isso, tem sentido a existência de uma relação entre o direito à participação 

política e a construção de uma base pública razoável de justificação e fortalecimento dos 

direitos humanos, para uma ressignificação da própria  democracia, no horizonte 

desafiador do pluralismo, em uma sociedade mediada pelas tecnologias.   

Segundo Nicola Abbagnano, em seu clássico Dicionário de Filosofia, o termo 

“público” do inglês public; francês, publique; alemão Offentlich foi utilizado no sentido 

filosófico, na tradição de pensadores anglo-saxões, com a finalidade de designar 

conhecimentos ou elementos de conhecimentos que estão disponíveis a qualquer um, 

opondo-se à ideia de algo privado, não acessível. Nesse horizonte, também mencionou 

que Kant utilizou o termo no sentido de objetivo, ou seja, aquilo que pode ser participado 

por todos e, por conseguinte, com comunicabilidade intersubjetiva (ABBAGNANO, 

1982, p. 780). 



173 
 

O termo público em Hannah Arendt (1906-1975) poderá ser identificado como ‘o 

que pode ser visto ou ouvido por todos’, o que é ‘comum a todos’, ou seja, ‘o mundo 

comum em que todos devem estar interessados no mesmo objeto’. E Privado poderá ser 

a ‘esfera da família’, ‘da consciência’, ‘do que não é partilhado’, ‘o reservado’ 

(ARENDT, 1951, p. 262).  

E, sem dúvida, pode-se identificar as duas dimensões no espaço citadino, em 

documentos organizadores do estado como as Constituições. Identificam-se, por 

exemplo, residências, parques, museus, restaurantes com suas mesas ‘reservadas’ e sabe-

se que não se pode sentar, como igualmente não se pode ingressar nas residências alheias 

sem ser convidado. Cenas cotidianas são capazes de mostrar a dicotomia entre o público 

e o privado, entre o comum e o não comum – entre o próprio e o alheio. A ideia fundante 

é a da compreensão da tensão entre o espaço público e privado na construção da esfera 

pública, a partir de uma sociedade civil, no sentido forte, como importante para as 

condições de possibilidades da política (ARENDT, 1958). 

Se não há a distinção entre o que é público e privado, se há a dissolução dessa 

dicotomia, perderemos a experiência de um mundo compartilhado, a experiência de uma 

razão pública,  porque qualquer um atribuirá algum significado às coisas, conforme seus 

interesses ou o interesse daqueles que impõem suas verdades a uma coletividade. 

Perderemos a experiência da igualdade, porque “a esfera pública é tão consistentemente 

baseada na lei da igualdade como a esfera privada é baseada na lei da distinção e da 

diferenciação universal” (ARENDT, 1951, p. 262). E sobre a igualdade, Arendt (1951, p. 

262) destaca que “não nascemos iguais; tornamo-nos iguais como membros de um grupo 

por força da nossa decisão de nos garantirmos direitos reciprocamente iguais.” Essa 

igualdade não quer dizer a ideia do senso comum segundo a qual eliminaríamos as 

diferenças. Não, as diferenças são necessárias. A igualdade que se configura no espaço 

público é a que nos irmana enquanto  pessoas, considerando esse termo num sentido 

kantiano de pessoa moral com uma estrutura subjacente compartilhada para  “articular 

princípios morais fundamentais”  (NINO, 2011, p. 157).  

A importância da dicotomia público/privado conduz a algumas questões, a saber: 

o que significa esfera pública? O que foi a esfera pública burguesa europeia na análise 

habermasiana? Em nossa experiência brasileira tivemos uma esfera pública autêntica? 

Essa esfera pública que marca a existência de uma sociedade civil pode ser o lugar para 

o fortalecimento das condições de possibilidade do direito à participação política, 

consubstanciado no art. 21 do DUDH? 
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Quando, por exemplo, Arendt observou a questão do poder e da violência na obra 

de 1951 destacou que a pessoa que não tem noção do que é res publica se comporta de 

forma violenta e não discute racionalmente, porque compreendeu um suposto mundo 

comum na ótica de uma única perspectiva e, nessa perspectiva, simplesmente o outro não 

existe (ARENDT, 1951). Essa percepção é interessante porque reforça a lógica kantiana 

dos deveres para com o outro. A esfera pública como o lugar da ação em conjunto com 

o outro, fortalece essa ideia do si mesmo e do outro. Todavia, se o sujeito não percebe o 

outro, a dimensão privada coloniza a pública e, nesse horizonte, o que é ‘comum a todos’ 

perde sua força, enfraquece a delimitação de espaços e permite a confusão entre as 

esferas.  

A dissolução da delimitação entre as esferas pública e privada, com a privação 

desse vivência  do si mesmo como o outro, elimina a possibilidade de construção de uma 

sociedade democrática, num regime político democrático. E este é capaz de construir um 

lugar comum de edificação de uma esfera pública e, nesse espaço, ou em muitos espaços 

públicos possíveis, cada um poderá construir a sua ação. Para Arendt, nas sociedades 

contemporâneas, elimina-se propositadamente o lugar da ação para que algo diferente 

apareça: o comportamento (ARENDT, 1951). 

A ação que envolve em Hannah Arendt a vida em comum, no sentido do zoom 

politikon aristotélico, é substituída pelo comportamento em que as pessoas são impelidas 

a ter certas ideias e forja-se uma suposta opinião pública, esvaziando-se a construção de 

consensos pelo diálogo. Papel que as redes sociais preenchem com  singular eficácia.215 

A sociedade contemporânea, por exemplo, caracterizada como uma sociedade de 

massa, em muitos aspectos, esvazia a sociedade civil e os espaços públicos quando 

elimina os lugares comuns. E, a perda desses espaços compartilhados, representa o 

esvaziamento das condições de possibilidade para a percepção da importância do dever 

para com o outro que a liberdade pública poderia proporcionar e fortalecer. A 

impossibilidade de compreensão da dicotomia público e privado é a perda da condição 

humana de matriz kantiana que se caracteriza na ação de seres humanos que vivem juntos 

(ARENDT, 1951; 1958). 

 
215 Sobre esta temática sugiro a leitura de Octavio Ianni, nas obras A Sociedade Global ( 1996), A era do 

globalismo ( 1996), Teorias da globalização ( 2002); Gilles Lipovetsky, A era do vazio ( 2005); David 

Harvey, Condição Pós-moderna ( 2013); Giuliano Da Empoli, Os engenheiros do caos ( 2019); Jaron 

Lanier,  Dez argumentos para você deletar agora suas redes sociais ( 2018);  André Andrade, Liberdade 

de expressão em tempos de Cólera (2020) 
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Nesse espaço seríamos todos iguais ou mereceríamos igual consideração –  o lugar 

do direito a ter direitos, o lugar da obrigação de respeitar o direito do outro. Sem essa 

experiência, não há espaço público e, consequentemente, não há esfera pública, 

comprometendo-se, também, a ideia de cidadania que traz em si a concepção de um 

sujeito reivindicante e a possibilidade de ação política. Não há igualdade, porque ela é o 

nexo que interliga cada participante desse espaço público possível. Tudo se fragiliza 

(ARENDT, 1951; 1958). 

O espaço público  configura o locus da comunicação intersubjetiva que permite a 

construção das opiniões, dos julgamentos para a probabilidade de uma racionalidade  

pública. Entendendo-se por este termo, a formação de uma vontade pública que se 

consolida em formas de participações políticas horizontais. Nessas relações horizontais 

se exercitam e se desenvolvem diferentes aspectos de igualdade. A igualdade é, por 

conseguinte, um pressuposto da vida política (ARENDT, 1951; 1958). 

Além de Hannah Arendt, Jürgen Habermas (1929 -) nos oportunizou uma 

excelente reflexão sobre a formação da esfera pública europeia em sua obra de 1961, tese 

de habilitação de pós-doutoramento na Faculdade de Filosofia de Marburg. Nesta obra, o 

tema, ou seja, o objeto de investigação, foi a esfera pública como uma categoria histórica 

que nasceu no que denominou de “outono” da Idade Média europeia. A sua intuição era 

articular duas ideias: a esfera pública e a opinião pública para compreender algumas 

tensões e transformações geradas pelo advento do capitalismo e que construíram as 

condições de possibilidade para a estruturação de uma “esfera pública burguesa” 

(HABERMAS, 1984). 

Qual a mudança estrutural? A mudança estrutural se iniciou com o movimento do 

humanismo216, do séc. XIV ao XVI, que impregnou a vida na corte, que ofuscou a vida 

do nobre rural e permitiu uma cultura aristocrática urbana.  Somente a partir do Séc. XVI, 

diz Habermas, o termo em latim private, privatus surge como algo excluído do aparelho 

do Estado (HABERMAS, 1984, p. 22). Outro dado importante que começa a acenar para 

a cisão entre público e privado foi a Reforma que, sob o ponto de vista filosófico, colocou 

a liberdade de crença como a primeira esfera de autonomia privada – a ligação com o 

 
216 O humanismo foi um movimento intelectual durante o Renascimento, inspirado na civilização greco-

romana que se baseava num saber crítico voltado para o desenvolvimento das potencialidades humanas. 

Um belo exemplo dessa influência é o afresco Escola de Atenas de Rafael Szancio. Características desse 

movimento:  a invenção da imprensa por escritos móveis, as grandes navegações, a crise do sistema feudal, 

o aparecimento da burguesia, o racionalismo, antropocentrismo, cientificismo, valorização do corpo e da 

beleza, dentre outros. Expoentes: Petrarca, Alighieri, Erasmo de Rotterdam, Tomas More e Montaigne 

(ABBAGNANO, 1982, p. 493-4). 
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divino passa a ser coisa privada (SOUZA, 2000). Aos poucos, o Estado absolutista passa 

a ser visto como público, os servidores do Estado como servidores públicos e os prédios 

em que atuam tais autoridades, como prédios públicos. A corte assumiu paulatinamente 

o lugar privado, ao mesmo tempo, que se objetivaram as instituições, tais como a 

burocracia, o exército e a justiça (HABERMAS, 1984, p. 22-28). 

O que Habermas destaca é que a burguesia emergente possibilitou a reunião de 

pessoas privadas em um espaço público que fez oposição à vida na corte. Rompendo, 

portanto, gradativamente com o modelo de dominação. Obviamente, as primeiras 

manifestações dessa esfera pública (de pessoas privadas), não eram políticas e, por isso, 

foi designada como esfera pública literária que habitava os cafés e salões, reunindo, com 

o passar do tempo, grupos de intelectuais humanistas e intelectuais burgueses – uma 

mistura interessante (SOUZA, 2000). Essa parlamentação adquire aos pouca conotação 

mais crítica (Habermas, 1984, § 4°). E, é neste cenário, que Habermas distingue o que ele 

designou por esfera privada ou sociedade civil, representada pela família e pelo setor 

privado de trocas, da esfera pública política que apresenta a tensão entre opinião pública, 

o Estado e as necessidades da sociedade. 

Desta percepção de Habermas e das considerações de Arendt pode-se pensar se  

as condições de possibilidade de formação de uma esfera pública, capaz de dialogar com 

o Estado, não estariam vinculadas à dicotomia público e privado que se configura 

dialética e paulatinamente no ambiente citadino. As considerações de Arendt e Habermas 

aqui reunidas, destacam a importância da delimitação desses diferentes espaços, 

construídos num caminhar histórico marcado de avanços e retrocessos, para o 

fortalecimento do que é comum, da coisa pública em suas diferentes concepções – para 

uma base pública de justificação de direitos.217 E mais, que a inexistência de uma esfera 

pública, representaria, também, a inexistência da cidadania.  

Sem cidadania, não há efetividade de direitos, não há igualdade, porque a 

igualdade é um ideal político que representa o nexo que interliga cada participante da 

esfera pública entre si e, esse elemento, é fundamental para o reconhecimento de direitos 

que não são dados, mas construídos intersubjetivamente no âmbito da esfera pública 

(VALERA, 1999). Todavia, a mera existência de uma esfera pública, embora seja 

 
217 A ideia de bem comum (de origem grega) ou res pública (de origem romana) apresentou diferentes 

sentidos ao longo da história, particularmente em sociedades baseadas na escravidão. Desde o mundo antigo 

ideais como liberdade, igualdade, bem comum e justiça sempre foram conceitos polissêmicos e conviveram 

com o não reconhecimento da cidadania para alguns segmentos da sociedade como a mulher, o escravo, o 

estrangeiro (meteco), por exemplo. 
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necessária, não é suficiente para as experiências democratizantes e para o reconhecimento 

de novos direitos. É um fator necessário, mas não suficiente. 

Arendt e Habermas não escreveram sobre a experiência brasileira, mas podem 

oportunizar categorias para uma reflexão sobre a nossa trajetória que parece ter 

experimentado até hoje um movimento pendular que oscila entre governos autoritários e 

governos liberais. Assim, a análise nesta parte deve observar se ocorreu a construção de 

uma esfera pública no Brasil para a formação de uma vontade pública capaz de se 

consolidar em formas de participações políticas horizontais. E quais seriam as condições 

de possibilidade para formação dessa esfera pública.218 

Do simples cotejo analítico dos autores que pensaram e pensam a história do 

Brasil219, percebe-se que não seguimos o percurso europeu estudado por Habermas, cujas 

obras inserem-se especificamente no contexto alemão. No Brasil, os direitos sociais, 

constituíram os primeiros a serem outorgados, por exemplo. Interessante que foram 

criados em regimes ditatoriais. E mais. Não representaram conquistas do cidadão comum, 

mas concessão do Estado (GOMES, 2008). Foram direitos outorgados que possibilitaram 

uma leitura segundo a qual o Estado seria o principal sujeito da sociedade, pois se 

configura como o distribuidor de favores e benefícios, independentemente da 

representação política. Essa ideia, nos dizeres de Murilo de Carvalho, configuraria a 

situação de uma “estadania” conceito que significa que a cultura política brasileira 

prioriza o Estado em detrimento de uma intermediação de representação legítima 

(GOMES, 2008; CARVALHO, 1996).  

A trajetória brasileira foi diferente daquela analisada por Thomas Humprey 

Marshall (1893-1981), na obra Cidadania, Classe social e Status, e que ocorreu em três 

momentos: no séc. XVIII, os direitos civis; no séc. XIX, os direitos políticos e no séc. 

XX, os direitos sociais (MARSHALL, 1961). 220 Será que não houve a emergência de uma 

 
218 Cf. a obra Brasil: uma biografia da lavra de Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling que oportuniza 

uma preciosa contribuição sobre o caminho da democracia no Brasil. 
219 Gilberto Freyre, Sergio Buarque de Holanda (personalismo), Raimundo Faoro (Patrimonialismo 

estamental), Jessé Souza (modernidade seletiva) e outros. 
220 O Brasil experimentou um governo unitário desde os seus primórdios. Durante a fase colonial, as 

capitanias hereditárias foram entregues a nobres, de 1534 a 1759 quando foram extintas e transformadas 

em províncias por Marques do Pombal em 1821. Com a Proclamação da Independência, a carta de 1824 

assegurava a mesma estrutura: províncias cujos presidentes eram nomeados pelo Imperador. Em 1831 com 

a abdicação de D. Pedro I ocorre o primeiro movimento descentralizador. Com o Ato Adicional em 1834 

foi aprovada a Lei 16 de 12/08/1834 que emendou a Carta de 1824 para criar a Monarquia Representativa. 

Com a proclamação da república, o governo provisório expediu o Dec. Nº 1 de 15/11/1889, criando a 

federação, cujos entes federativos nascem de um Estado imperial unitário (GOMES, 2008; SCHWARCZ; 

STARLING, 2015) 
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modernidade política no Brasil? Como podemos caracterizar uma modernidade política? 

Uma modernidade política pode ser caracterizada pela elaboração de espaços públicos; 

pela interseção entre pessoas letradas e políticos; pelo uso público da razão; pela formação 

da opinião pública autêntica e pelo fortalecimento da noção de sociabilidade (GOMES, 

2008, p. 41). Evidentemente, alguns elementos podem ser identificados em nossa 

trajetória outros, infelizmente, não. Talvez subvertendo certos aspectos das redes sociais, 

possa-se criar um espaço público virtual. 

Por que no Brasil os direitos sociais foram os primeiros a serem outorgados? 

Concedidos em regimes ditatoriais? Porque possivelmente eram mais tolerados pela 

classe dominante221 agrária e industrial, o que permitiu a tese segundo a qual os direitos 

sociais não pertenceriam a todos, mas à determinada categoria, fruto de negociação com 

o governo. Experimentou-se, portanto, em primeiro lugar, a criação do Estado para depois 

surgir a sociedade como uma mistura de partes desiguais, por isso a desigualdade foi e 

permanece naturalizada, sobretudo em razão da experiência que o sistema escravocrata 

nos legou (GOMES, 2008, p. 43). 

Da fase final do governo Geisel até João Baptista Figueiredo (1979-1985), autores 

identificam a formação de uma esfera pública, que denunciava o esgotamento do regime 

militar, desmoralizado em razão de casos de corrupção, desconfiança da população, crise 

econômica e o enfraquecimento do partido governista (Arena). Nesta fase, alguns 

movimentos foram importantes e podem denotar a formação de uma esfera pública, ainda 

que frágil, tais como:  o advento de uma imprensa alternativa, as sucessivas manifestações 

dos sindicatos dos trabalhadores no ABC, a importante atuação de representantes da 

Igreja Católica como Dom Evaristo Arns, Dom Helder Câmara e de grupos de religiosos 

representantes da teologia da libertação, dentre eles o Frei Leonardo Boff, que lutavam 

pelo engajamento social do clero na América Latina ao lado do trabalho  das 

Comunidades Eclesiais de Base. Sem mencionar a classe artística que buscou maneiras 

alternativas para lutar por liberdade e igualdade (GOMES, 2008; 

SCHWARCZ:STARLING, 2015).222 

 
221 Optei pelo uso do termo classe dominante e não elite por considerá-lo mais operacional diante da 

realidade brasileira contemporânea em que grandes grupos econômicos financiam projetos políticos em 

troca de benefícios. Classe dominante significa um grupo econômico que exerce um domínio econômico e 

político, focado na desconstrução de uma sociedade civil reivindicante, de uma educação para autonomia, 

visando tão somente o lucro. Cf. Mastrucelli, D. E. Elite e Classe dominante. Notas sobre o marxismo 

inspirado na teoria das elites. Out. n. 18. 1º sem. 2009. Disponível em: www.uel.br/grupo-

pesquisa/gepal/segundosimposio/danilomartuscelli.pdf. Acesso em: 10 de nov. 2017. 
222 Um exemplo de música que denunciou a corrupção no governo militar e que menciona queda do viaduto 

Paulo de Frontin, bem como a situação de presos políticos como o irmão do Henfil, foi a canção O bêbado 



179 
 

No Brasil, a sociedade civil foi marcada pelas mazelas do viés autoritário no 

sentido pensado por Gramsci (1999), mas que demonstrou na déc. de 70 um papel 

importante opondo-se ao autoritarismo. Posteriormente, ocorreu um enfraquecimento do 

potencial de mobilização e organização política da sociedade civil brasileira com a 

construção de deslocamentos de sentidos para eficácia desse esvaziamento, como parte 

de um projeto político e econômico. 

Aragon E. Dasso Jr (2006) em sua pesquisa de doutoramento, sob o título Reforma 

do estado com participação cidadã? Déficit democrático das agências reguladoras 

brasileiras, investigou o déficit democrático das agências reguladoras criadas no contexto 

da reforma ultraliberal223 do Estado brasileiro operada pelo governo de Fernando 

Henrique Cardoso, em seu primeiro mandato de 1995 a 1998.  E, nesta análise, oportuniza 

um estudo sobre a década de 90, bem como um cuidado conceitual que enriquece a análise 

sobre o público e o privado.   

Assim, observa que nenhum Estado subdesenvolvido que seguiu a doutrina 

ultraliberal, sob a globalização capitalista, resolveu seus problemas de desigualdade 

social.  No contexto da globalização, a administração pública foi a que mais sofreu 

alterações e muitos Estados fizeram ajustes em razão dessa ideologia ultraliberal nos anos 

70, 80 e 90. A suposta classe dominante brasileira defendeu a tese da reforma do Estado 

nos anos 90, como algo inevitável.224 Associado à reforma do Estado estava o fenômeno 

da democracia como forma e regime de governo – uma democracia formal. Todavia 

destaca que mesmo com o fim da ditadura em 1985, experimentou-se o desconforto de 

uma democracia imperfeita (DASSO Jr., 2006, p. 22). Particularmente preferiria dizer: 

uma democracia impedida, para usar uma expressão de Wanderley Guilherme dos Santos 

(1935-2019).225 

Deve-se registrar cinco questões importantes destacadas  por Dasso Jr., a saber: 1. 

a globalização226 não é um processo natural e inevitável, seu fundamento teórico é o 

 
e a equilibrista gravada em 1979, por Elis Regina, melodia de João Bosco e letra de Aldir Blanc tornou-se 

um hino à anistia no período final da ditadura militar iniciada no golpe militar de 1964. 
223 Dasso Júnior observa esse novo contexto conforme a doutrina de Ignácio Ramonet, designado por 

“pensamento único” e que ele chamou de “ultraliberalismo”. Essa doutrina parte da ideia da prevalência do 

econômico sobre o político e da ideia de que o capitalismo seria o estado natural da sociedade. Acrescente-

se que a democracia não seria o estado natural da sociedade, mas o mercado com sua desregulamentação, 

privatização, liberalização etc. (DASSO Jr., 2006, p. 21-22) 
224 Cf. a obra de Luiz Carlos Bresser-Pereira (1934 - ), A construção política do Brasil ( 2016). 
225 Na obra Democracia impedida: o Brasil no séc. XXI ( 2017), o autor faz uma lúcida análise sobre os 

eventos políticos de 2016, como um golpe constitucional. 
226 Dasso Jr, observa que a globalização não é um resultado econômico, mas um programa político; o autor 

destaca o fato de que a globalização inclui um programa político, não é consequência da economia apenas, 
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ultraliberalismo que prega o domínio irrestrito do mercado; 2. O modelo de gestão pública 

é para o modelo neoliberal e para globalização; 3.  A reforma do Estado promovida pelo 

governo FHC foi feita em nome do modelo ultraliberal; 4. A reforma regulatória 

promovida por FHC, se baseou em modelos estrangeiros, fundamentado na ideologia 

segundo a qual interessa transpor para atores privados as atividades do Estado a título de 

monopólio ou quase-monopólio;  e, por fim, 5. Não há democracia sem participação 

cidadã; 

Há um paradoxo que envolve a democracia brasileira causado pelo encontro do 

projeto democrático da Constituição de 1988 com o projeto neoliberal ou ultraliberal. 

Esse “encontro” pode ser implicado o deslocamento de sentido -  propositado - em 

categorias que se afiguram referências centrais numa democracia. São elas: a sociedade 

civil, a participação e a cidadania (DAGNINO, 2004, p. 95).  

A ideia de construção de um “Estado mínimo” com seu papel voltado para o 

encolhimento de suas responsabilidades sociais e transferência para sociedade civil, 

ganhou espaço no Brasil com a eleição de Fernando Collor de Mello, do PRN, em 1989. 

Naquele momento histórico acontecia um “processo global de adequação das sociedades 

latinas, sobretudo, ao modelo neoliberal produzido pelo Consenso de Washington” 

(DAGNINO, 2004, p. 96).  

O encontro às escuras de processos democráticos de alargamento de cidadania 

com a ideologia de um “Estado mínimo” tem mostrado uma situação cujos efeitos podem 

não ser aparentes, ou evidentes ao senso comum. E, embora projetos opostos, ambos 

requerem uma sociedade civil ativa, ou seja, propositiva – essa é a astúcia ( DAGNINO, 

2004). Mas o que seria uma sociedade civil para processos democráticos e o que seria 

uma sociedade civil para um projeto neoliberal? Há uma diferença necessária, mas que 

fica encoberta. 

Os conceitos de participação, sociedade civil e cidadania sofreram um 

deslocamento de sentido para um campo conceitual vazio, tornando-se flatus vocis, 

conceitos vazios, desconectados de uma realidade social, marcadamente desigual e 

excludente.227 Eis o dilema: temos uma Constituição de 1988 com a emergência de 

 
mas um conjunto de medidas políticas para liberalização do comércio nos países periféricos – eliminação 

das regulações nacionais que freiam as empresas e seus investimentos. Numa linguagem de Bourdieu seria 

uma política de despolitização – consciente e deliberada. O mercado mundial é uma criação artificial e 

política (DASSO Jr.  2006, p. 41). 
227 O reboliço que causou a ideia dos fiscais do Sarney; a ideia de caçadores de marajás de Collor; os 

movimentos populares pró-Bolsonaro, por exemplo. 
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construção de espaços públicos para participação social e, ao mesmo tempo, o 

encolhimento do Estado e a ideologia da transferência de suas responsabilidades sociais 

para uma “frágil” sociedade civil nos moldes neoliberais (DAGNINO, 2004). Frágil 

porque há uma constante imposição de elementos políticos e culturais considerados 

adequados e a consequente internalização desses valores. São representações construídas 

transnacionalmente e apresentadas como corretas ressignificando o mundo da vida de 

acordo com os interesses que defendem. 

Se olharmos para a forma como lidamos com os movimentos sociais, a efetividade 

dos Conselhos Gestores e o funcionamento das ONGs, perceberemos a vinculação entre 

cultura e política. Tais segmentos atuam junto com o Estado e acabam cooptados por um 

projeto político que utiliza deslocamentos de sentidos e violência simbólica para definir 

e defender concepções cujos objetivos são antagônicos à sua própria natureza de 

sociedade civil. A classe dominante frequentemente introduz transformações culturais, a 

partir do uso de determinada linguagem que configura o que Bourdieu nomeou pela 

expressão “violência simbólica”, ao impor sentidos dissimulam “as relações de forças 

existentes” (DASSO Jr., 2006, p. 28). 

Leituras sobre o mundo da vida são feitas, mas no horizonte neoliberal e impostas 

como autênticas (BOBBIO, 1997; GOMES, 2008; DAGNINO, 2004). A expressão 

“projeto político” serve “para designar os conjuntos de crenças, interesses, concepções de 

mundo, representação do que deve ser a vida em sociedade, que orientam a ação política 

dos diferentes sujeitos” (DAGNINO, 2004, p. 98; BOURDIEU, 2002). 

Desafios que mostram a importância do problema filosófico sobre o direito 

humano nº 21 que nos impõe análises sobre o deslocamento de sentido das noções 

sociedade civil, participação e cidadania e suas implicações num cenário democrático 

esvaziado. Um lugar em que o espaço público é cooptado por interesses privados. Um 

espaço em que o poder econômico é o elemento facilitador para ocupar os espaços 

públicos e tomar o público como o lugar dos interesses privados. 

Nesse fenômeno de deslocamento de sentidos, as redefinições são colocadas como 

mais adequadas, conforme a tendência mundial – quem determina a tendência mundial? 

E, é nesse aspecto, que é possível identificar a falta que faz a delimitação entre o público 

e o privado, o sentido de bem comum compartilhado com o outro e demais ideias 

similares. Conforme já mencionado, a dissolução entre as esferas elimina a Sociedade 

civil, no seu sentido forte, que é capaz de construir um lugar comum de constituição de 
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uma esfera pública e, nesse espaço, cada cidadão poderia edificar a sua ação. O 

esvaziamento do lugar da ação é o fortalecimento do lugar do comportamento. 

Além do deslocamento de sentido no conceito de sociedade civil e participação, 

a mais perigosa foi a ressignificação neoliberal do sentido de cidadania, limitando-a às 

relações entre indivíduo e Estado. Segundo Dagnino (2004), experimentou-se uma 

cidadania de certo modo ampliada quando no final dos anos 70 e durante os anos 80 

surgiram reivindicações sobre moradia, água, luz, transporte, educação e saúde, dentre 

outras ideias em resistência ao regime militar. Todavia, não houve continuidade e se 

fortaleceu uma relação meramente vertical de cidadania, enfraquecendo-a.  

Assim, é imprescindível habituar a visão para três elementos que podem resgatar 

a cidadania em seu sentido forte, a saber: o direito de tomar parte na direção dos negócios 

públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente 

escolhidos (direito humano nº 21);  o direito de acesso, em condições de igualdade, às 

funções públicas do seu país; e, o direito a eleições honestas a realizar periodicamente 

por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que 

salvaguarde a liberdade de voto (princípios da justiça de J. Rawls).228 

A leitura do direito humano nº 21, da DUDH evidencia sua permanente atualidade 

e a necessidade de manutenção de um sistema democrático,  sendo certo que esse direito 

não deve estar limitado, em verdade, a uma aparência de participação que se esgota em 

momentos de eleição.  O eleitor, para além dos momentos de eleição, no horizonte da 

teoria que assevera a situação de membro do poder soberano legitimador, deve ter o 

acesso ao planejamento de políticas públicas que envolva saúde, educação, meio 

ambiente, dentre outras que interferem diretamente em interesses políticos, sociais e 

econômicos do país e não apenas exercer o direito de voto que pode estar comprometido 

com um discurso de dominação sem estar vinculado à construção de identidades.   

Quando não há uma delimitação entre as esferas, tudo se torna possível, já alertava 

Arendt na déc. de 50.  Restará apenas a democracia no sentido formal e seus belos textos  

em nossos manuais – como expresso pelo dito comum: “o papel aceita tudo”. A 

consequência lógica dessa realidade é a naturalização da desigualdade social que eterniza  

a corrupção e o patrimonialismo. Há, por outro lado, a emergência de uma cidadania que 

evidencia o reconhecimento e o destino da Constituição de 1988 e de um Poder Judiciário 

que deve ser capaz de assegurar a efetividade de direitos, para  uma cidadania completa,  

 
228 O direito humano nº 21 - Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf. Acesso em: 5  jun 2016. 
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jurídico-política e social, na efetiva participação nos processos democráticos. Desafiado 

o destino, depois tudo é destino ( SOFOCLES,  1999, p. 56). 

Problematizar, filosoficamente, o direito à participação política, expresso no art. 21 

da Declaração de 1948, cujo conteúdo não menciona a palavra democracia, evidencia os 

desafios e angústias que circundam todos os problemas filosóficos. Uma filosofia,  como 

ontologia do presente, se desenvolve a partir de problemas e provoca inúmeras perguntas,  

perguntas que podem não ter respostas precisas, mas caminhos, ou seja possibilidades.  

O problema filosófico proposto observou, portanto, as especificidades do direito 

humano nº 21, se lhes dermos crédito,  a possibilidade de contribuir para a justificação e 

fortalecimento dos direitos humanos.  

O direito à participação política é uma ferramenta capaz de fortalecer as condições 

para formação de uma razão pública. Entenda-se como razão pública uma racionalidade 

capaz de pensar um modelo de sociedade tendo em vista que pessoas são livres e iguais 

e buscam um modelo de sociedade que seja  um empreendimento cooperativo e não uma 

associação de indivíduos com interesses individuais.  

Um empreendimento que evidencie que somos livres e iguais para conduzirmos 

nossas vidas e, assim, organizarmos a própria sociedade na busca de bens coletivos, ou 

seja, do que é público como algo capaz de assegurar  direitos e, por óbvio, a estabilidade 

democrática. Significa dizer que a  dimensão política, na forma pensada por Rawls, é o 

lugar em que nos encontramos como pessoas para também fazer valer  a justiça como um 

bem social a ser buscado. O direito à participação política permite, portanto a construção 

de um base pública razoável de justificação e fortalecimento de direitos universais, 

ressignificando a própria democracia. 

Democracia é um regime político que deve  ter como objetivo efetivar as condições 

para participação política a todos, como livres e iguais, nos processos públicos que 

envolvem o exercício de poder e na satisfação das necessidades e interesses básicos de 

cada um. Democracia é processo, um acontecer marcado por avanços e retrocessos e, 

nesse seu modo de ser, é eternamente jovem porque há de ser construída todos os dias.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Em todos os lugares, a democracia está em crise. Este cenário, que não é 

exclusividade do Brasil, ousando-se afirmar que até mesmo em lugares que se acredita 

viver em democracias mais estáveis do planeta. Essa crise ganhou intensa visibilidade 

nos últimos tempos, com a ascensão de ideologias de extrema direita, que nos colocou  

diante do questionamento sobre o fato de que a democracia teria  pelo menos conquistado 

o apoio dos povos de um modo geral. A resposta é uma grande interrogação, de vez que 

há uma atmosfera propícia a uma desconsolidação da democracia229; e, ao mesmo tempo, 

uma luta pela democracia230.  

Nos últimos tempos, uma profusão de textos, artigos e livros analisam esse 

momento de crise231, de modo que inúmeras nomenclaturas foram criadas para se designar 

o conceito de democracia, que começou a ser debatido: democracia endêmica, democracia 

diabética, democracia impedida, democracia interrompida, democracia de laços, 

democracia de mercado, democracia contínua, democracia inacabada etc.  

A convicção de que temos é que foi um fenômeno grego, polêmico, inconstante, 

com lutas, compatibilizando um tipo de liberdade com escravidão, ressaltando uma 

cidadania seletiva ou cidadania de segunda classe232, com ausência de representação, em 

que demos difere da concepção moderna de povo. Também podemos afirmar que o que  

 
229 Cf. FALCÃO, M; GARCIA, 2020. Cf. também, GORTÁZAR, N.G. 2020. 
230CIDADES registram protestos em apoio à democracia e contra o racismo. O Globo. 07/06/2020. 

Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/07/cidades-registram-protestos-em-apoio-a-

democracia-e-contra-o-racismo.ghtml. Acesso em: 07 jun 20202. 
231Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, Como as democracia morem (2018); Sergio Abranches, José Arthur 

Giannotti, Boris Fausto et al, Democracia em Risco? 22 ensaios sobre o Brasil hoje (2019); Rubens Casara, 

Estado Pós-democrático (2017); David Runciman, Como a democracia chega ao fim (2018); Wanderley 

Guilherme dos Santos, A democracia impedida: o Brasil no séc. XXI (2017); Dominique Rousseau, 

Radicalizar a democracia ( 2019); Jacques Rancière, O ódio à democracia (2014); YaschaMounk, O povo 

contra a democracia. Por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la ( 2019),  Eugenio Bucci, Existe 

democracia sem verdade factual? (2019), dentre outros. 
232Cidadania de segunda classe é uma expressão usada por alguns autores, em especial, Martha Nussbaum 

na obra Women and Human Development: Capabilities Approach, publicado em 2000, para designar a 

situação das mulheres na Índia. Um estudo realizado a partir de relatos individuais e experiências em 

grupos. Nesta pesquisa utiliza-se para referir-se às vivência de cidadania nos países em desenvolvimento 

(NUSSBAUM, 2001). 
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consideramos como democracia  é um modelo que se forjou no paradigma moderno do 

Iluminismo233 , com seus ideais de  razão,  ciência,  humanismo,  progresso e  paz.234 

O próprio sentido de democracia está em suspenso, visto que precisa ser analisado 

em razão do uso excessivo que o termo assumiu na retórica política contemporânea. Neste 

sentido, poder-se-á até se arriscar dizer que a democracia fora também rebaixada, 

banalizada e sequestrada, uma vez que se tornou uma ideia de boca para fora, conforme 

se diz vulgarmente. Destarte, se há uma distância que se interpõe entre um país e a 

democracia é a mesma que existe entre a parcela da sociedade empobrecida e a classe 

dominante. Em razão desta “distância que nos une”, os valores democráticos encontram 

uma barreira paralisante aparentemente intransponível.  

Com a intenção de transformar esse cenário em um problema filosófico de grande 

misinformation, organizou-se a pesquisa sobre o direito humano nº 21, identificado como 

direito à democracia. Desta feita, como seria possível um regime político, que sempre 

esteve no âmbito da história dos povos, se solidificar como uma opção política, uma 

escolha, de maneira a avultar-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

como um direito humano universal. Ocorreu uma mudança de status originários de 

regime político para direito universal, uma alteração de feição que vem provocando 

grande discussão nos centros de estudos filosóficos.  

A democracia é um problema filosófico.  

O que significa ser um problema filosófico? O problema filosófico é o ponto de 

partida de sua reflexão. É aquilo a partir do qual pretende refletir sobre o porquê de se 

buscar saber os fundamentos, as causas e o sentido etc., da própria existência humana. 

Todavia, não é uma reflexão livre sobre a vida humana, de vez que esta é a missão do 

poeta. O filósofo trabalha no horizonte de um debate, em torno de um problema que está 

situado na temporalidade, porque todos os problemas estão fincados na temporalidade. 

O problema filosófico é a pergunta que o filósofo busca responder. Como surgem 

os problemas filosóficos? Nascem ao longo da própria História da Filosofia, pois que 

abrolham do próprio  processo filosófico. Por isso, o primeiro capítulo resgatou o debate 

 
233O iluminismo foi um movimento de ideias, um conjunto de mudanças graduais no pensamento religioso, 

científico, social e político. O curioso é que no início do séc. XIX não se usava esse termo e sim a palavra 

alemã Aufklärung(Esclarecimento) e durante algum tempo  não concebiam o século anterior como uma era 

esclarecida, ao contrário pensavam como momento histórico de terror (guilhotina). Sobre isto cf. DENT, 

1996, verbete Iluminismo. 
234Sobre o pensamento iluminista conferir a obra  de Ernst Cassirer, A filosofia do Iluminismo (1994) em 

que  o autor  expõe em profundidade as especificidades do pensamento iluminista na unidade de sua fonte 

intelectual e do princípio que o norteou. 
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que os antigos travaram acerca da democracia e analisou o cenário inaugural da 

democracia, para a desconstrução de uma leitura reducionista sobre a democracia grega, 

que não trouxe à reflexão a constante polêmica que a sua experiência proporcionou, a 

partir de dois patamares dicotômicos: o universal e o singular. Estes foram mediados pela 

ideia de liberdade e pela ampliação da condição de cidadão aos despossuídos, por 

intermédio da igualdade política.  

E conforme se pôde demonstrar no segundo capítulo, fomos influenciados pela 

filosofia renascentista e moderna; e, em diálogo com as mudanças estruturais operadas 

nos séculos XVI a XVIII, construímos certo modelo de democracia, de sorte a nos 

habituarmos a conceber o nascimento glorioso na experiência citadina grega. Deste modo, 

não são poucos os autores, que, nesta reflexão, iniciam as primeiras linhas na Antiguidade 

Clássica, abordando o fato da democracia de um modo amplo, em consonância com a sua 

origem na cultura grega. Entretanto, reaparecimento da democracia no mundo moderno 

não implicou consolidação de uma ideia ou identidade, porque, ao contrário, evidenciou 

querelas ideológicas, incertezas e lutas incessantes.235 

Seria sedutor (e até poético) conceber a democracia como um fenômeno grego, que, 

aos poucos, se expandiu para todas as culturais ocidentais, de vez que estaria em 

aperfeiçoamento constante; contudo, seria uma falsa imagem da democracia no plano da 

sociabilidade. Conhecer a sua história é conhecer, sobretudo, um movimento dialético 

com seus avanços e retrocessos, que, como assevera Robert A. Dahl “é compreender que 

direitos não nascem de uma vez só.” (DAHL, 2016, p. 76). Neste compasso, surgem 

maneiras de ser e agir, visões de mundo, concepções políticas em diferentes lugares, com 

diversas formas, que podem ser (re)inventadas ao longo das gerações globais.  

Percebeu-se no segundo capítulo que pensamento político de matriz filosófica 

moderna construiu todo um ideário de democracia, que, em certo sentido, fora 

reinventado a partir de uma visão antiga, que nos legou o conceito de bem comum, 

cidadania, virtude cívica, justiça distributiva etc. Não obstante, a versão moderna da 

democracia foi uma proposta, que só se configurou a partir do século XVIII, evidenciando 

um deslocamento de sentido consentâneo, em diálogo com a lógica burguesa; e, por isso, 

a democracia assumiu um lugar de importância no cenário político. 

Neste segundo capítulo, analisou-se que elementos foram importantes no final do 

século XVIII, para a construção moderna de direitos. Os direitos naturais; a liberdade, a 

 
235 Sobre a democracia grega, conferir a obra JAEGER, 1989. 
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igualdade e a universalidade, que foram vistos sob a ótica de um conteúdo político. Por 

que político? Porque passaram a ter força em sociedade, termo que decorre do grego pólis. 

Sabe-se que, em um suposto estado de natureza, teoria criada pelo contratualismo para 

legitimar uma nova forma de coerção da individualidade, não se obtinha, a princípio, tal 

conotação política, pois que, no suposto estado de natureza, há a ausência de um poder 

político centralizado para dirimir conflitos, conforme ensinou John Locke. 

Um dado importante nesta parte vem a ser a percepção da força de uma esfera 

pública literária, formada a partir do surgimento de romances epistolares, especialmente, 

o de Rousseau, e a construção da ideia de empatia. E graças a esta empatia que ideias de 

autonomia e igualdade passaram a ser consideradas de outro modo. Direitos ficam 

expostos à discussão quando nossa percepção sobre quem tem direitos se modifica. Os 

romances epistolares permitiram a experiência do imperativo categórico kantiano, para o 

reconhecimento do que os outros pensam. 

No terceiro e último capítulo, pensou-se em Brasil. Como tais ideias ecoaram por 

aqui? Neste diapasão, analisaram-se as ambivalências e contrastes do pensamento político 

brasileiro percebido em distintos registros textuais, no tocante à construção de uma 

história com intensa atividade parlamentar e rica produção intelectual, longe de qualquer 

avaliação etnocêntrica negativa. Observou-se uma relação de entusiasmo com países 

modelares como Inglaterra, Estados Unidos e França, que inspiravam vários povos, 

porque estavam na centralidade da cultura política da época. Ressaltaram-se também as 

fragilidades oriundas do sistema escravocrata e da força das oligarquias, por intermédio 

de elementos que deixaram suas marcas, de sorte que, na periferia da modernidade, o país 

prosseguiu dialeticamente reproduzindo costumes e práticas provincianas, numa 

complexidade natural na formação política de uma nação.   

Por este viés, procurou-se compreender as constituições brasileiras, historicamente 

condicionadas, num percurso que se iniciou no período monárquico até a Constituição de 

1988, evidenciando uma participação política fragilizada, mas que em alguns momentos 

incomodou com suas pautas reivindicatórias. O país, sem dúvida, se configurou num 

Estado centralizador refratário aos movimentos populares, com percurso histórico tenso 

marcado por diversas crises políticas. 

A luta democratizante dos anos 80 apresentou uma cidadania comprometida com a 

constituição de sujeitos; no entanto, o déficit democrático das reformas na década de 90 

viabilizou visões estreitas, reducionistas e excludentes, desqualificando movimentos 

sociais, de modo a sustentar falácias e bazófias de que a “democracia” se faz no 
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Congresso Nacional, mas não nas ruas com a participação de todos os cidadãos. Por isso, 

a atualidade do conteúdo presente no artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948 (DUDH), que presentifica o direito à participação política, ao 

ressaltar a importância de resgatarmos a sociedade civil e seus espaços públicos. 

Por esta hermenêutica, a sociedade civil pode ser um elemento importante nas 

relações com o Estado; não obstante, seja preciso ter em mente que ela não pugna apenas 

pelo o bem comum, visto como também desvela interesses particulares, por ser um 

conjunto diversificado de interesses muitas vezes conflitantes. A sociedade é heterogênea, 

complexa e multifacetada, assim como a democracia. E é desse modo que tem que ser.  

Neste horizonte, no mais perfeito uso de nossas liberdades, é preciso pensar as 

especificidades da democracia brasileira, porque, em cada lugar, cada espaço e em cada 

tempo histórico, encontramos uma rede de sentidos que formam uma tessitura diferente 

nos (des)caminhos entre o próprio e o alheio. Significa pensar utopias subvertidas, 

analisar dilaceramentos e tessituras muitas vezes lidas como impossíveis de uma 

experiência aparentemente sem direção, suspensa, mas jamais desligada de um passado.  

Como mencionou  Bobbio,  n’O futuro da democracia (2015), ao comentar a edição de 

1984, “o estar em transformação é seu estado natural: a democracia é dinâmica.” 

(BOBBIO, 2015, p. 37). Logo, ressignificar a ideia de democracia a partir da lógica do 

direito humano n. 21 significa caminhar um pouco além das ilusões humanas. 

Promessas não foram realizadas; e, muito possivelmente, não o serão, tais como: o 

problema da frágil soberania popular; a questão das oligarquias com seus interesses 

prevalecendo sobre o bem comum; o não aprofundamento ou aperfeiçoamento das 

instituições democráticas; a existência de um Estado invisível que decide mono ou 

autocraticamente, de acordo com os interesses econômicos; e a ausência de uma cidadania 

participativa construída pela educação (BOBBIO, 2015). 

A Declaração de 1948 ressalvou em seu conteúdo uma verdade autoevidente: o 

reconhecimento de que a dignidade humana há de ser inerente ao indivíduo, como 

também a igualdade de direitos é inalienável ao percurso da sociedade. Poder-se-á, nada 

obstante, se propor a conexa indagação alusiva ao fato de que, se são verdades 

autoevidentes, por que suas expressões precisam estar resguardadas por registros 

jurídicos denominados declarações? Por que sustentar que são verdades universais, sem 

ter um efetivo reconhecimento unânime da realidade histórica, por ocasião de seu 

nascimento, a evidenciar-se através de um mundo envolto por atrozes desigualdades de 
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cunho humano, uma vez que tal discrepância social não fora constatada apenas da 

Declaração de 1948? 

A verdade autoevidente é que, a despeito do advento das Declarações sobre a 

universalidade dos direitos, pessoas ainda estão à margem desses direitos. Quiçá, o termo 

“Homem”, no sentido latino de “gênero humano”, não alcance a todos verdadeiramente, 

de maneira que não se justifica a alegada autoevidência de direitos do homem, que, 

paradoxalmente, cristalizou a expressão. 

Não há controvérsia sobre o protagonismo dos direitos humanos, como “linguagem 

de dignidade humana” (SANTOS, 2013, p.95), nos registros jurídicos e/ou ficcionais; 

todavia, na prática cotidiana a tal semântica de valorização dos direitos se aparta de uma 

realidade igualitária apregoada pela eloquente discursividade intelectual (SANTOS, 

2013). Por este ângulo de juízo, os desafios contemporâneos das “sociedades 

tecnicamente potencializadas” implicam uma questão fundamental: a de que temos um 

novo horizonte de responsabilidade.   

A expressão “sociedades tecnicamente potencializadas” é da lavra do ilustre 

Professor  Dr. Manfredo Araújo de Oliveira (1941), padre, filósofo, escritor e Professor 

Titular da Universidade Federal do Ceará, a saber: 

 A ciência e a técnica deram à atividades humana um alcance de 

dimensão planetária, com um novo horizonte de 

responsabilidade. Para H. Jonas, por exemplo, a diferença radical 

em relação às éticas antigas é que a ação humana, tecnicamente 

potencializada, pode danificar irreversivelmente a natureza e o 

próprio ser humano: a intervenção tecnológica altera a própria 

natureza do agir humano, de modo que  não só a biosfera do 

planeta, mas a natureza como um todo passa a ser implicada na 

esfera do agir humano e, portanto, de sua responsabilidade 

(MANFREDO, 2010, p. 10). 

 

Os desafios jurídicos, políticos e éticos, por conseguinte, hão de ser resultado de 

uma contextualização histórica específica, que se personifica como legado para a 

humanidade. Acontecimentos marcantes no século XX, como as duas Grandes Guerras, 

as revoluções, insurreições e golpes de Estado, os avanços da ciência e da tecnologia, 

sobretudo, para finalidades bélicas, a crise da razão e a desestabilização dos valores 

democráticos, evidenciam novos horizontes para uma civilização técnico-científica, que 

precisa ressignificar valores éticos e morais de uma vulcânica coletividade em ebulição.  

Segundo o Relatório Digital 2018, mais de 200 milhões de pessoas adquiriram seu 

primeiro telefone celular em 2017 e 2/3 dos habitantes do mundo, 5.135 bilhões de 
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pessoas, possuem smartphones. Cerca de 04 bilhões de pessoas no mundo usam a 

Internet. Mais de 03 bilhões de pessoas em todo o mundo usam redes sociais todos os 

meses e quase 100% delas acessam por dispositivos móveis. Em 60 segundos, 29 milhões 

de mensagens são processadas no WhatsApp e 27% da população brasileira e 30% da 

população mundial fazem compras on-line, movimentando quantia de U$ 2,5 trilhões (no 

mundo). Existem muitas pesquisas produzidas pela WeAreSocial, GlobalWebIndex, 

GSMA Intelligence, Statista, LocoWise,  SimilarWeb (CUSTÓDIO, 2019). 

A constituição de 1988 é um documento importante, porque evidencia em sua 

redação conquistas em termos de direitos humanos. Não obstante, há um déficit 

democrático que se desvela na tensão entre o ideal e o real que, longe de ser característica 

atual, sempre esteve presente desde a proclamação da República.  Por esta razão, a 

cidadania revisitada pela ótica do direito à participação política fortalece e qualifica 

aqueles, que hão de legitimar a existência de um Estado. No conteúdo do referido direito 

universal, predispõe-se a se conexionar a ideia de soberania, cidadania, republicanismo, 

além do valor supremo da dignidade humana, que, nos dizeres de José Afonso da Silva, 

“atrai o conteúdo de todos os diretos fundamentais do homem, desde o direito à vida.” 

(SILVA, 2018, p.107) 

Logo, acredita-se que, ao se colocar o direito humano nº 21, na articulação entre a 

representação e a participação, encontraremos a possibilidade de ressignificar esses 

termos, bem como de identificar o direito à participação como direito e como processo, 

que, quiçá, não seja mais o bem comum o único telos deste percurso, mas também a ideia 

rawlseana de uma sociedade justa, pensada no horizonte de uma razão pública política 

construída e alimentada por uma esfera pública política. 

O discurso filosófico baseado numa ontologia do presente deixa de mirar uma 

perspectiva totalizante, passando a representar uma atividade, ethos filosófico, em que, ao 

pensar sobre a atualidade, incorpora-se uma maneira de ser, que é a maneira de ser 

filosófica, o agir filosófico. Esse ethos permite a experiência de nós mesmos em dadas 

condições históricas, ao passo que, por intermédio desta dialética, as indagações sobre o 

direito à participação política nascem de nossa própria situação histórica, que impõe duas 

dimensões como pano de fundo:  

1. Uma sociedade tecnológica que alterou a natureza do agir humano que não está 

mais limitado ao indivíduo  na sua relação com o outro que está próximo de si, 

relativizando a linha demarcatória entre o público e o privado;  

2. O estreitamento das relações com outras culturas, outros ordenamentos.  
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Por fim, tal conceituação significa dizer que a sociedade tecnológica nos impõe a 

dimensão da universalidade concreta e não apenas de um sujeito transcendental do 

imperativo categórico, abrindo espaço para realidade de direitos fundamentais universais. 

No plano, portanto, de uma ontologia do presente, o ethos filosófico requer o rigor na 

apreciação de nós mesmos, enquanto consciência reflexiva, de maneira que esse método 

e agir filosófico se justifica por se situar dentro de uma situação histórica específica, onde 

o ser humano experimenta a si mesmo. 

Como observado no final do terceiro capítulo, o direito à participação política 

permitirá a construção de uma base pública razoável de justificação e fortalecimento de 

direitos universais, marchando para além de uma ilusão e ressignificando da própria 

democracia, que pode ser problematizada como um regime político, com a finalidade 

(télos) de efetivar as condições para participação política a todos, como livres e iguais, 

nos processos públicos que envolvem o exercício de poder e na satisfação das 

necessidades e interesses básicos de cada um. Então, quando se fala em democracia, fala-

se do quê? 
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