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RESUMO

Este trabalho busca examinar as relações que se estabeleceram, ao longo da história,
entre o liberalismo e a democracia, problematizando a aparente indissociabilidade entre
as duas ideologias. Metodologicamente constrói-se um hipotético diálogo com o
pensador italiano Norberto Bobbio, um dos mais importantes sistematizadores do
regime democrático liberal e defensor da complementariedade teórico-conceitual entre
estas duas correntes de pensamento. Acompanhando a proposta teórica de Norberto
Bobbio, apresentam-se as contribuições políticas do liberalismo clássico que o pensador
italiano entende como antecedentes lógicos e axiológicos da democracia moderna,
naturalizando e universalizando os princípios e ideários do liberalismo clássico. Indo
contracorrente, problematizam-se as contribuições políticas do liberalismo clássico,
ressaltando a tensão existente entre a teoria e a prática liberal, entre os princípios
políticos declarados e sua tradução na realidade histórica concreta, reservando direitos e
liberdades para as minorias proprietárias e severas restrições para a grande maioria. A
crítica ao liberalismo clássico permite questionar o lugar de privilégio reservado por
Bobbio ao liberalismo na história da democracia, resgatando a importante contribuição
de correntes políticas não liberais na história dos direitos civis, políticos e sociais,
defendendo a democracia, com seu caráter social, includente e participativo.
Palavras-chave: democracia; liberalismo; Bobbio.

ABSTRACT

This work seeks to examine the historical relationships established between liberalism
and democracy, questioning the apparent inseparability between the two ideologies.
Methodologically construct a hypothetical dialogue with the Italian thinker Norberto
Bobbio, one of the most important systematizers of liberal democracy, defending a
theoretical and conceptual complementarity between the two ideologies. Following the
Bobbio theoretical propose, it presents the political contributions of classical liberalism
that the Italian thinker identify as logical and axiological antecedent of the modern
democracy, naturalizing and universalizing the principles and ideals of classical
liberalism. Going counter, it problematizes the political contributions of classical
liberalism, emphasizing the tension between liberal theory and its practice, between the
declared political principles and their translation into concrete historical reality,
reserving rights and freedoms to property minority and severe restrictions to the
majority. The critical analysis of classical liberalism allows questioning the privilege
position that Bobbio reserves to the liberalism in the democracy history, to restore the
important contribution of illiberal politics currents in the civil, political and social rights
history, advocating the democracy with its social character, inclusive and participatory.
Key Words: liberalism; democracy; Bobbio.
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Introdução

O pensador italiano Norberto Bobbio afirma logo no inicio do “Dicionário de
Política” que “a linguagem política é notoriamente ambígua. A maior parte dos termos
usados no discurso político tem significados diversos”, conhecendo uma “longa série de
mutações históricas” (BOBBIO et al, 2004:8). Acreditamos que este seja o caso da
palavra “democracia”, e o fato de, hoje, a maioria dos países do mundo se declarar
favorável à democracia e de quase todos os representantes políticos se dizerem
democratas não torna a democracia um valor mais claro, podendo-se simplesmente
constatar que é um valor majoritário.
Após a Segunda Guerra Mundial, o regime democrático-liberal se afirmou
progressivamente em todo o mundo. A partir do último quarto do século XX a
democracia liberal se espalhou com grande rapidez, sobretudo, após a queda do Muro
de Berlim em 1989 e o colapso da União Soviética em 1991. Se em 1974 apenas 28 por
cento dos países do mundo se reconheciam como democracias, no ano 2000, cento e
seis países, entre os cento e quarenta e nove membros da ONU, se declaravam
democráticos (DIAMOND; PLATTNER, 2001)1. Nos últimos anos algo esta mudando.
Apesar do grande sucesso que o regime democrático liberal ainda obtém entre as
instituições e os partidos políticos, percebe-se uma preocupante desafeição por parte do
cidadão comum, diminuindo sensivelmente o número de votantes e as filiações
partidárias, espalhando-se um sentimento de desconfiança pela classe política na sua
totalidade, independentemente da posição ideológica defendida.
Com a crise do Welfare e as sucessivas “terapias” neoliberais, o bem-estar do
capital se tornou a principal referência das democracias contemporâneas, que,
descumprindo todas as promessas de liberdade, igualdade e fraternidade, legitimaram o
desmantelamento das conquistas sociais, a reconfiguração dos direitos trabalhistas, a
privatização do bem público e a “publicização” do bem privado. A acentuação da crise
econômica em 2008 aumentou as tensões não resolvíveis, os enfrentamentos e as lutas
entre as necessidades do povo soberano e as limitações impostas pelo capital. A maioria

1

Segundo o julgamento da Freedom House, no final do ano 2001, havia 121 democracias no mundo.

9

das democracias enfrentou a crise de modo autoritário, atuando através de um processo
constituinte, mas não democrático, tomando forma uma constitucionalização pelo alto,
sem legitimação popular, buscando estabelecer condições de acumulação do capital,
sempre mais vantajosas para as classes dominantes. Embora a classe dominante seja
diversificada,

corporativa,

financeira,

comercial,

industrial,

no

conspirando

necessariamente como classe e havendo frequentes tensões entre eles, “ainda assim, há
entre todas, certa convergência de interesses que de modo geral reconhece as vantagens
a serem obtidas” com esta forma de democracia (HARVEY, 2008:44). A dimensão da
soberania do capital ultrapassa os confins nacionais, subordinando as políticas
econômicas nacionais aos interesses das grandes multinacionais e à chantagem do
rating nas mãos de Moody`s, Standard & Poor`s e outras análogas organizações2. A
imposição do capital financeiro se apresenta como uma sorte de “teologia econômica”,
lembrando da expressão de Walter Benjamin, assumindo um caráter de verdadeira
religião, tornando-se um objeto de culto. O individualismo competitivo se afirmou
como verdadeiro e próprio modelo antropológico da democracia liberal, atuando
livremente “sobre uma ficção de pseudoigualdade que inocenta a desigualdade real”,
apresentando uma imagem paradisíaca e irreal que oculta as reais diferenças de classe e
de condição social (BORON, 2006:321).
Nesse contexto, o crescimento da desigualdade não é um fenômeno ocasional e
passageiro, representando sua substância e seu coração, pois o bem estar dos mercados
substituiu o bem estar do povo, introduzindo “uma nova classe dominante, que conta
com poucas dezenas de milhares de indivíduos no mundo todo, de 60.000 até 120.000,
chegando até 500.000 se contamos os managers dos fundos menores” (GALLINO
2012: 67). São aqueles que Luís Sepúlveda definiu como “o miserável 1% da
humanidade que se está apropriando dos 99% da riqueza do planeta, eufemisticamente
chamado de mercado” (SEPÚLVEDA, 2012)3. Neste modelo de democracia, constata
amargamente o filósofo Alan Badiou
(...) o cidadão comum deve “entender” que é impossível resolver o déficit da
previdência social, mas é imperativo encher com bilhões incontáveis o

2

O "rating" corresponde à avaliação sobre a capacidade de um país saldar suas dividas,

3

Segundo os dados do United Nations Development Program. Human Development Report, (2011), nos
últimos anos, a parcela da renda do 1% mais rico aumentou sensivelmente.
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buraco financeiro dos bancos. Tem que aceitar melancolicamente que
ninguém mais acredite que seja possível nacionalizar uma fábrica acossada
pela concorrência, uma fábrica que emprega milhares de operários, mas que
seja óbvio nacionalizar um banco que perdeu dinheiro devido à especulação
(ZIZEK, 2011:73)4.
Acreditamos que, sobretudo nos últimos anos, o adjetivo “liberal” se emancipou
do substantivo “democracia”, tornando-se o elemento predominante da relação,
reduzindo a democracia a uma mera forma institucional, daí que o regime democráticoliberal deve ser entendido muito mais como liberal do que democrático. O Ceci tuera
cela, de Victor Hugo, em “Notre-Dame de Paris”, pode ser hoje entendido como o
liberalismo (ceci) tomou o lugar da democracia (cela), afirmando-se como um regime
político representativo centrado na independência dos representantes frente aos
representados e na limitada participação popular, reduzida ao momento do voto. Em
nenhum dos regimes hoje considerados democráticos, o povo realmente governa, sendo
substituído por uma minoria, que tende a perpetuar-se no poder, incentivando um
processo de oligarquização da “representatividade” do corpo legislativo que perdeu
qualquer relação com seus representados, agindo autonomamente, perseguindo os
próprios interesses, violando o sentido da representação democrática. Como previsto no
começo de século passado pelos teóricos elitistas Mosca, Pareto e Michels, a
democracia contemporânea vive uma contradição permanente entre sua estrutura
centrada no voto universal e distribuída de forma equitativa entre todos os cidadãos
adultos, e seu efeito oligárquico. Ainda mais problemático é que hoje, a elite política
não é aquela que se destaca no campo de governar, como previsto pela escola elitista,
mas é aquela dos medíocres, transformando a aristocracia de ontem em
“caquistocracia”, entendida como o governo dos piores. Concordando com Slavoi
Zizek, hoje o nome do pior inimigo não é capitalismo, império, exploração ou algo
similar, mas democracia liberal, “a vaca sagrada” que nenhum partido se atreve a tocar
(HARVEY et al., 2012).
De fato, não foram os partidos, foi o povo que se levantou. Num mundo turvado
pela hegemonia do capital e pelo “fim da história”, ninguém esperava, mas “aquilo
apenas aconteceu”. Começou no sul e no norte do mundo, na Tunísia e na Islândia e de
lá a revolta se espalhou por todos os recantos do planeta, “os mágicos da finança

4

Todas as citações com mais de três linhas mantêm o tamanho da fonte 12.
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passaram de objetos de inveja pública a alvo de desprezo universal. Políticos viram-se
expostos como corruptos e mentirosos. Governos foram derrubados. A mídia se tornou
suspeita. A confiança desvaneceu-se” (CASTELLS, 2013:7). O regime democrático
liberal perdeu progressivamente a sua legitimação popular, crescendo a desafeição pela
classe política, fisiologicamente incapaz de identificarem-se com os sentimentos, as
necessidades e os interesses dos seus representados. Alastrou-se, em todo o Ocidente,
uma crise geral de confiança nas organizações políticas e nas instituições, definida pela
ciência política como “desafeição”, “desalinhamento”, “volatilidade”, “intermitência”,
podendo-se constatar a existência de dois mundos distantes e hostis entre eles, aquele
relativamente homogêneo, dos políticos profissionais, e aquele variegado, dos
cidadãos5.
Uma onda de mobilizações e protestos sociais tomou a dimensão de um
movimento democrático global. Começou no norte da África, derrubando as ditaduras
na Tunísia, no Egito, na Líbia e no Iêmen, estendeu-se à Europa, com as ocupações e
greves na Espanha, Grécia, Itália, Portugal, Inglaterra, Chile, Estados Unidos, Brasil e
dezenas de outros países. O detalhe crucial é que os mais recentes movimentos de massa
ocorrem em países capitalistas sob o Estado de direito democrático. Em centenas de
cidades em todo o mundo, houve uma mesma forma de ação: ocupação de bens públicos
por parte de estudantes, trabalhadores, desempregados, aposentados, usando as redes de
comunicação alternativas como forma de organização. Uma vez que todos os canais de
expressão estão fechados pelo poder do dinheiro, os manifestantes decidiram ocupar os
parques, as praças, as ruas “até que nossas opiniões sejam ouvidas e nossas
necessidades atendidas” (HARVEY et al., 2012:61).
“Cada revolução precisa de uma questão de banquete”, lembrava Marx (1997).
Hoje, é a democracia a principal questão de banquete. Os movimentos de protesto ao
redor do mundo questionam este modelo democrático, defendendo uma democracia
para os cidadãos e não para os mercados, na qual a soberania popular possa fazer
realmente sentido, controlando e intervindo nas decisões dos representantes,

5

Registramos que nesse contexto de desconfiança de tudo que está relacionado com a política
institucional, também o partido político de massa do século XX perdeu o consenso popular,
desaparecendo seu crucial papel de formação e consolidação de uma cultura democrática, de constituição
do elo entre as instituições e os cidadãos, de organização do consenso e controle sobre os representantes
(RAVELLI, 2013).
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participando diretamente no processo de tomada de decisões políticas. Os manifestantes
denunciam os mecanismos de cooptação, a assimetria absoluta dos recursos
organizacionais e a limitada participação popular, reduzida, no momento do voto, à
escolha entre “Blanc Bonnet e Bonnet Blanc”. A representação liberal é acusada de
esvaziar o significado clássico da democracia, relegando o povo à quase passividade,
separando os representantes dos representados e impondo estruturas hierárquicas e
antidemocráticas. Isso traz à tona o tema da representação como forma de mandato
político e vínculo com os eleitores.
O regime democrático liberal se centra no mandato livre, delegando o poder
político aos políticos profissionais, organizados pelas elites dos partidos, protegidos por
uma linguagem técnica e por práxis burocráticas e financiados por subvenciones
privadas. A representação liberal se apresenta como uma fórmula política contrária à
noção clássica de democracia, aquela do autogoverno popular, defendendo um regime
representativo tout court, centrado na separação entre representados e representantes,
entregando o governo e o processo decisório aos especialistas da política e relegando o
eleitorado a “aceitar” ou “recusar” seus líderes, com certa regularidade. Neste modelo
de democracia, a eleição confere poder a uma classe profissional que delibera acima das
cabeças dos cidadãos, considerados, essencialmente, incapazes de decidir, sendo “na
melhor das hipóteses, matéria inerte e maleável, ou, na pior, criaturas excitadas, sem
regra, apresentando uma tendência ineliminável a colocar em perigo tanto a cultura
quanto a liberdade” (BACHRACH, 1974:2).
Nas praças ocupadas ao redor do mundo defende-se a necessidade de reinventar
a representação política, refletindo sobre os limites do mandato eleitoral, as formas de
controle popular sobre os representantes e os espaços reservados à participação popular.
Reivindicam-se outras formas de democracia, incentivando a participação popular no
processo de tomada de decisões políticas e mecanismos de controle sobre a atuação dos
representes políticos. Nesse interim, as ferramentas tecnológicas se tornaram um
elemento importante para resgatar as enormes potencialidades que encerra o princípio
da representação, colocando os cidadãos em contato direto, garantindo-lhes a
possibilidade de expressar diretamente a soberania popular, juntando a tradicional praça
física com a nova praça midiática. A democracia se tornou o terreno de luta dos
movimentos de protesto, defendendo um conjunto de direitos diferentes daqueles
13

liberais, a fim de incluir o direito a uma vida digna, o controle da produção pelos
produtores diretos, a inviolabilidade e a integridade do corpo humano, o direito à crítica
sem medo de retaliação, a um ambiente decente e saudável, ao controle coletivo de
recursos possuídos em comum, à produção do espaço, à diferença (HARVEY, 2004).
Os diferentes movimentos de protesto defendem uma reforma das instituições
democráticas, ampliando os canais de participação, limitando a influência dos lobbies
econômicos, incentivando o controle sobre os representantes. Os temas da participação
e da representação entraram com força na pauta das democracias liberais6. Os cidadãos,
ao redor do mundo, questionam abertamente a legitimidade de uma representação
controlada pelo poder, pelo do dinheiro e pela da mídia, reclamando o direito de tomar
decisões sobre o próprio destino, participando ativamente no processo de tomada de
decisões. Descarta-se o paradigma do líder e da estrutura hierárquica, reivindicando
uma participação horizontal, transformando os espaços ocupados nas cidades em
laboratórios democráticos a céu aberto. Os cidadãos sentem a mesma necessidade de
discutir e reconstruir outra democracia e outra representação, indicando na rede uma
possibilidade de combinar a participação com a representação.
O atual debate sobre a democracia liberal e seus limites, representa a justificativa
política deste trabalho de doutorado, já que essa forma de regime político vive hoje um
importante paradoxo: é reivindicada por praticamente todas as correntes ideológicas, da
direta à esquerda e, ao mesmo tempo, repudiada pelo cidadão comum. Acreditamos ser
interessante reconstruir historicamente a batalha das ideias que se travou e se trava entre
as diferentes forças sociais na tentativa de definir o que é “democracia” e o que é
“liberalismo”. Metodologicamente escolhemos construir, ao longo do trabalho, um
imaginário diálogo com o pensador italiano Norberto Bobbio, o teórico que mais
contribuiu na legitimação e difusão da democracia liberal, defendendo, em todas as
oportunidades, a complementaridade histórico-política entre o liberalismo clássico e a
democracia moderna (BOBBIO, 2005a). A proposta bobbiana é aqui usada como
exemplo paradigmático da rotunda hegemonia alcançada pelo liberalismo no terreno
democrático, tanto é
6

Acreditamos que a experiência do novo constitucionalismo bolivariano de Venezuela, Bolívia e
Equador foi o começo, oferecendo elementos importantes para o processo de ressignificação do conceito
de representação liberal, defendendo formas de participação direta nas decisões políticas por parte do
cidadão comum e mecanismos de controle sobre o operado dos representantes
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(...) que, hoje em dia, tentar ser antiliberal tornou-se tarefa difícil e até
mesmo perigosa, capaz de pôr em risco sólidas reputações. Quem não é ou
não quer ser liberal, quem tenta combater o liberalismo em nome de alguma
concepção alternativa, enfrenta um terreno minado, repleto de armadilhas
que induzem ao erro ou expõem os incautos a críticas imerecidas
(MARTINS, 2003:619).
Para a perspectiva política dominante não existem separações, apresentado
liberalismo e democracia como dois nomes de um mesmo fenômeno, sendo a
democracia liberal a única forma de democracia efetiva, um “valor universal” acima das
críticas e dos questionamentos. Daí resulta a complicação em defender a democracia e,
ao mesmo tempo, se opor ao liberalismo, demarcando claramente as fronteiras que
delimitam as duas ideologias. Indo contracorrente, acreditamos que a formulação
“democracia liberal” representou um “furto semântico” do liberalismo ao conceito
clássico de democracia, reformulando-o juntamente com seu caráter participativo e
social, apropriando-se dos valores que poderiam ser conciliáveis com o liberalismo e
descartando aqueles mais radicais.
No primeiro capítulo deste trabalho, apresentamos a proposta política de
Norberto Bobbio, sintetizador da democracia liberal e racionalizador de suas estruturas,
entendido, aqui, como exemplo paradigmático da tese política dominante, que,
amadurecida no clima da propaganda anticomunista pós-Segunda Guerra Mundial,
defendia a democracia como uma técnica para a organização do Estado em defesa da
liberdade. Deste ângulo, a democracia moderna teria a função de preservar o legado do
liberalismo clássico, defendendo a livre existência do ser humano na sociedade de
massas. Para o nosso autor, a democracia liberal é “a única forma possível de
democracia efetiva”, garantindo a igualdade e a liberdade, não existindo democracia
sem liberalismo, fundamento e condição necessária do governo democrático moderno
(BOBBIO, 2006:32). Acreditamos que a relação de identidade entre o liberalismo
clássico e a democracia moderna representou o foco do pensamento político de Bobbio,
defendendo a existência de um único tipo efetivo de democracia, aquela que nasce e se
desenvolve nos princípios do liberalismo, não existindo democracia sem os legados do
liberalismo clássico. A democracia moderna representaria, então, o natural
prosseguimento do liberalismo clássico, acolhendo, em sua própria estrutura, as
liberdades civis e políticas que Bobbio associa à ideologia liberal, representando não
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somente o conteúdo, mas também as condições da democracia moderna (BOBBIO,
2005).
A tese de Norberto Bobbio sobre a relação entre democracia e liberalismo serve
como uma espécie de introdução ao segundo capítulo, pois apresenta os fundamentos
gnosiológicos do liberalismo clássico que constituiriam a estrutura fundante da
democracia moderna, ocupando todo o imaginário democrático, universalizando os
princípios e ideários do liberalismo. A partir das importantes indicações de Bobbio,
retomamos, no segundo capítulo, as considerações daquela ampla corrente do
pensamento político contemporâneo que identifica a democracia moderna como
decorrência e complemento do liberalismo clássico, acolhendo as principais figuras
clássicas do liberalismo no pantheon democrático, creditando ao liberalismo – e, junto
com este, à burguesia – os louros exclusivos pela consagração dos direitos e das
liberdades que constituem a democracia moderna. Usando como instrumental
metodológico as obras de importantes teóricos liberais do século XX, entre os quais
destacamos Norberto Bobbio, apresentamos o que o pensamento dominante
contemporâneo pensa sobre o liberalismo clássico, entre o século XVI|I e o século XX,
retomando alguns de seus autores principais e sua impressionante variedade de
discursos, credos, teorias, ideias e contribuições políticas que representariam as "précondições" da democracia moderna, seus antecedentes lógicos e axiológicos: a noção de
indivíduo com direitos, a liberdade moderna, a divisão e separação dos poderes e a
representatividade política em larga escala.
No terceiro capítulo, é nosso objetivo analisarmos criticamente a aparente
indissociabilidade entre o liberalismo clássico e a democracia moderna, ressaltando a
tensão existente entre a teoria e a prática liberal, entre os princípios políticos
nobremente declarados e sua tradução na realidade capitalista, garantindo a “rule of
low”7 para as classes dominantes e severas restrições e castrações para as classes
subordinadas. Acreditamos que a identificação entre liberalismo clássico e a democracia
moderna não resista a uma investigação histórico-política que resgate aqueles
argumentos usados pelos liberais clássicos para “menoscabar as massas, a maioria e o
governo democrático” (HIRSCHMAN, 1992:14). Neste capítulo vamos diretamente às
7

“Rule of Law” é o princípio fundamental da constituição britânica, aproximando-se do conceito moderno
de Estado de Direito.
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fontes do liberalismo clássico, analisando, entre o século XVII e o século XIX, a práxis
política dos países clássicos do liberalismo, como a Inglaterra, os Estados Unidos e a
França, relacionando suas posturas políticas com a economia de mercado, com as
relações de produção e com os direitos de propriedade, não existindo descontinuidades
nítidas entre a base produtiva capitalista e sua forma política liberal. Respondendo às
exigências do modo de produção capitalista, os principais autores do liberalismo
clássico defenderam um projeto político claramente antidemocrático, estruturado sobre
três grandes discriminações: censitária, racial e sexual, excluindo do gozo dos direitos
civis e políticos os “não-proprietários”, o “povo das colônias” e as mulheres.
A análise crítica da história do liberalismo clássico nos oferece uma base sólida
para questionar, no quarto capítulo, a associação dogmática entre liberalismo e
democracia, defendida por Norberto Bobbio. Neste capítulo buscamos O nosso objetivo
é resgatar aquelas experiências democráticas não liberais, que se desenvolveram entre o
século XVII e o século XIX, defendendo valores e ideais que retomavam o conceito
clássico da democracia, desafiando a ordem estabelecida. O conceito clássico de
democracia no Ocidente até o século XIX era banido pelas classes dominantes,
representando uma ameaça de classe em prol de uma igualdade substancial ou material,
favorecendo “os pobres, ignorantes e incompetentes, à custa das classes possidentes
instruídas” (MACPHERSON, 1978:17). Resgatamos nos países clássicos do
liberalismo, na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, aquelas experiências
democráticas que se desenvolveram em oposição ao liberalismo, lutando pela
universalização dos direitos civis, pela introdução de garantias sociais e pelo sufrágio
universal, servindo de plataforma para construção do conceito moderno de democracia.
De fato, por trás dos direitos que compõem a democracia moderna, operaram
gigantescas lutas protagonizadas pelos democratas, que questionavam as restrições e as
exclusões defendidas pelo liberalismo clássico.
Nessas experiências democráticas e não liberais, rejeitava-se a dicotomia liberal
entre representante e representado, introduzindo formas de controle dos representados
sobre a atuação dos representantes e institutos de democracia direta A participação
popular é um elemento indispensável do conceito originário da democracia,
possibilitando ao povo soberano ter a oportunidade de tomar as decisões sobre o seu
próprio destino em um processo de autodeterminação popular e de emancipação social,
participando nas escolhas públicas e controlando os representantes. O mecanismo da
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representação era percebido como mais um artificio técnico para resolver a questão do
governo legitimo no Estado moderno, colocando o fundamento normativo da legalidade
no poder igualitário e participativo do povo soberano, juntando mecanismos de
representação e órgãos de democracia direta e auto-organização das massas populares,
em um processo de luta de classes e disputa pelo poder político. A contraposição entre
os órgãos de democracia direta e soberania das massas e as instituições da democracia
burguesa constituiu o principal embate na história democrática moderna.
Após a derrota das revoluções de 1848, há uma progressiva dissociação entre
democracia e povo, e uma aproximação entre liberalismo e democracia, defendendo-se
uma concepção filosófica da democracia centrada na representação política, como
forma de governo superior à forma da democracia clássica, garantindo estabilidade e
governabilidade (URBINATI, 2010). O processo de aproximação entre liberalismo e
democracia teve seu alto custo, implicando uma domesticação da democracia para
torná-la compatível com as exigências do liberalismo, operando exclusivamente na
esfera política e abandonando qualquer ideal igualitário e carga emancipatória. A
definição “democracia liberal” previu a desvalorização do conceito originário de
democracia, limitando a participação popular e esvaziando seu conteúdo social,
afirmando-se como um método político sem efeito sobre as desigualdades e as relações
de dominação e de exploração econômica. A democracia representativa liberal foi
construída à margem da participação popular, restrita aos canais institucionais de
representação – como o direito de votar e de ser votado –, aos estreitos limites e aos
âmbitos apresentados como o fim de toda a aspiração democrática. Após a
ressignificação liberal, a democracia não era mais incompatível com uma sociedade
dividida em classes e com a segurança da propriedade dos meios de produção.
Nas conclusões, buscamos traçar um paralelo entre as experiências democráticas
que se desenvolveram entre o século XVI e o século XIX e os movimentos de protesto
que hoje se estão espalhando pelo mundo, reivindicando uma democracia fora das
limitações do liberalismo. É assombrosa a relação que existe entre as propostas políticas
dos democratas clássicos e aquelas dos "indignados" de hoje, criticando o mesmo
modelo de representação liberal, exigindo mecanismos para controlar a ação dos
representantes e para garantir a soberania popular direta. Apesar das instituições
públicas, dos partidos políticos e dos meios de comunicação ignorar qualquer outra voz
que não venha do parlamento, marginalizando e criminalizando a voz das praças,
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acreditamos ser necessário escutar e refletir sobre estas novas vozes que defendem
conceitos tão antigos, resgatando aquela história democrática fora do panorama liberal,
rompendo com a tradição que percebe a política como assunto de técnicos e burocrátas
reafirmando o valor democrático e social da política. O que pediam os democratas
clássicos é o mesmo que se está pedindo hoje fora dos parlamentos: menos liberalismo e
mais democracia, rompendo com a representação liberal e introduzindo, com o aporte
das novas tecnologias, mecanismos de controle e revogação dos mandatos
parlamentares, além de espaços para exercer a soberania popular direta.
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1. O pensamento democrático de Norberto Bobbio
Bobbio foi um dos maiores pensadores italianos e uma das mais respeitáveis e
conhecidas figuras políticas internacionais, marcando a cultura filosófica, jurídica e
política do século XX. O “filosofo da liberdade”8 buscou, ao longo de seu trabalho,
estabelecer um diálogo entre os clássicos e os contemporâneos, sintetizado a melhor
herança do pensamento antigo, medieval e moderno (SANTILLÁN, 2005). Os seus
escritos tiveram uma extraordinária divulgação, inicialmente no círculo do italiano,
progressiva e gradualmente, no mundo de língua espanhola, francesa, inglesa e
portuguesa. No cenário brasileiro, o pensamento político de Bobbio é objeto de “uma
bateria de elogios que lhe são dirigidos tanto por alguns expoentes da teoria marxista,
como Konder, Carlos Nelson Coutinho, e vários outros, quanto por figuras do atual
establishment político, como Celso Lafer e Marco Maciel” (VANNUCCHI, 2001). A
popularidade de Bobbio se espalhou tanto no mundo acadêmico quanto no grande
público, apreciado pela sua clareza e nitidez de pensamento, pelo seu estilo sóbrio, fácil
e acessível, retomando e afinando a linearidade do pensamento grego e aquela do século
XVII, oscilando entre Platão e Hobbes (FERRAJOLI, 2004).
No plano político, Bobbio foi determinante na compreensão, definição e
legitimação da democracia liberal, oferecendo uma imagem fascinante do liberalismo
clássico e de suas lutas em defesa do individuo. O liberalismo de Bobbio é maduro e
sedutor, sendo enriquecido de princípios éticos e sociais que dialogam com a teoria
democrática. Bobbio se apresenta como um “intelectual mediador”, juntando as figuras
gramscianas do “intelectual tradicional” e do “intelectual orgânico”.
Sempre fui, ou creio ter sido, um homem do diálogo mais que da polêmica,
A capacidade de dialogar e de trocar argumentos, em vez de acusações
recíprocas acompanhadas de insultos, está na base de qualquer pacífica
convivência democrática (...). Não basta conversar para empreender um
diálogo. Nem sempre aqueles que falam uns com os outros falam de fato
entre si: cada um fala consigo mesmo ou para a plateia que o escuta. Dois
monólogos não fazem um diálogo (BOBBIO, 1997c:10)
Em ocasião da morte de Bobbio, Diego Novelli, o ex-prefeito de Turim, lembrou
da participação ativa do famoso intelectual italiano no processo de construção e

8

Assim o nomeou a manchete do jornal “Corriere della Sera”, no dia 10 de janeiro de 2004. Um dia após
a morte de Norberto Bobbio.
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divulgação do Centro del Libro Popolare, que nasceu em Turim, em 1949. Lembra
Novelli que “o projeto envolvia milhares de trabalhadores, operários e empregados,
jovens e idosos que descobriram com Bobbio o prazer da leitura e da crítica política”,
que se exprimia “sempre com extrema clareza e simplicidade” (NOVELLI, 2004).
1. 1. Trajetória de vida
Bobbio nasceu em 1909 e morreu em 2004, após uma longa e riquíssima vida
política. A infância e adolescência se deram, nas palavras de Bobbio,
(...) em uma família burguesa filofascista, onde as pessoas adultas que
frequentavam a casa estavam convencidas de que Mussolini tinha salvado a
Itália. Era o fascismo patriótico daqueles que refutavam a vitória mutilada9,
vivendo o medo do bolchevismo. Felizmente, na escola que frequentei entre
o 1919 e 1927, o colégio Massimo d´Azeglio, a atmosfera era
completamente diferente. Nenhum dos professores era declaradamente
fascista (ZOLO, 2008:125).
Após o término do segundo grau, seus estudos acadêmicos se deram na
Universidade de Turim, cursando jurisprudência e filosofia política, interessando-se
pelo idealismo de Gentile, pelo historicismo de Croce, pelo idealismo social de Gioele
Solari, seu professor de filosofia jurídica. No meio dos anos 30, aderiu ao grupo
Giustizia e Libertá10, conhecendo figuras que serão fundamentais na sua formação
como Vitorio Foa, Leone e Natalia Ginzburg, Franco Antonicelli, Massimo Mila. O
grupo turinês foi fechado pela policia fascista em 1935, sendo arrestados muitos de seus
membros, entre os quais o mesmo Bobbio11.
Depois de ser libertado, Bobbio se afasta da luta política, escolhendo a vida
acadêmica, que se deu, em um primeiro momento, na Universidade de Camerino (193538)12, sucessivamente em Siena (1938-40) e em Pádua (1940-43). Este foi um período

9

Como os irredentistas definiam a vitória italiana na Primeira Guerra Mundial.

10

Giustizia e Libertá foi um movimento antifascista fundado em Paris, no ano de 1929, pelos
irmãos Rosselli, desenvolvendo um importante papel na sensibilização da opinião pública internacional
sobre a realidade do fascismo, habilmente escondida pela propaganda do regime.
11

Bobbio foi preso somente por uma semana, pois não foi comprovada nenhuma atividade
antifascista. Lembra, na sua autobiografia, que na época “não me interessava por política e os meus
amigos, desde Leone Ginzburg a Vittorio Foa, todos antifascistas, perdoavam esta minha fraqueza”
(BOBBIO, 1998: 25)
12

Bobbio passa por numerosas dificuldades para poder assumir a docência de Filosofia de
Direito na Universidade de Camerino, dada a participação no grupo Giustizia e Libertá e sua,
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marcante na vida do intelectual turinês, vivendo um processo de maturidade intelectual
e político, tomando posições sempre mais radicais e críticas em relação ao fascismo;
aderindo em 1942 ao movimento Liberal-Socialista, e ingressando logo depois no
clandestino Partito d´Azione13. Lembra Bobbio,
tornei-me um antifascista convencido e militante, ajudado pela separação da
minha família, no meu primeiro ensinamento universitário, e pelo encontro
que tive com Aldo Capitini, em Perugia, que me introduziu ao liberal
socialismo ( ZOLO, 2008:129).
Apesar do importante papel desempenhado na resistência contra o fascismo, o
Partito d´Azione teve vida breve. A defesa de um programa de síntese entre liberalismo
e socialismo não encontrou grandes simpatias no panorama político italiano, polarizado
entre a Democrazia Cristiana e o Partito Comunista Italiano. Depois do fracasso das
eleições de 194614, Bobbio se retira da vida partidária, procurando “moderação (...),
independência, mas não indiferença”, afirmando-se como um defensor da “civilidade
liberal-burguesa” entendida como ideologia do individuo, que teve o mérito de plantar
em modo irreversível a defesa das liberdades individuais nas democracias modernas
(BOBBIO, 2005b:125; 28).
Bobbio assumiu uma cadeira de “Filosofia do Direito” na Universidade de
Turim (1948-72), ministrando cursos de “Teoria da Ciência Jurídica” (1950), “Teoria da
Norma Jurídica” (1958), “Teoria do Ordenamento Jurídico” (1960), “Positivismo
Jurídico” (1960-61)15. Sucessivamente, assume a cadeira de “Filosofia Política”, sempre

consequente, passagem pela prisão. Escreve a Mussolini pedindo para que lhe seja removida a pena. Por
causa desta carta, divulgada pelo semanal Panorama em 1992, Bobbio será objeto de numerosas críticas e
acusações. Bobbio lembrará com extrema humildade e vergonha seu nicodemismo de juventude, tomando
o nome do Nicodemo do Evangelho, que em secreto acolhe a mensagem messiânica de Cristo, mas em
público é conformista e hipócrita, pois “era necessário fazer compromissos para viver ou ir para a cadeia
ou expatriar-se” (BOBBIO, 1992b)
13

O Partito d´Azione nasceu da fusão entre os grupos Giustiza e Libertá e Liberal-Socialismo de
Calogero e Capitini. Ao longo da sua militança clandestina, Bobbio foi novamente arrestado em 1943 por
atividades clandestinas, ficando recluso por três meses.
14

Bobbio se apresentou como candidato do Partito d´Azione na Assembleia Constituinte de 1946. A sua
não eleição estimulou suas inclinações pessimistas sobre a democracia.
15

Segundo Vannucchi (2001), a longa duração de envolvimento acadêmico e bibliográfico com o Direito
explicaria “o fato de sua introdução no Brasil ter ocorrido, cronologicamente, a partir dos cursos jurídicos
da USP, nomeadamente do ex-integralista Miguel Reale, de Celso Lafer e de Tércio Sampaio Ferraz, só
adquirindo um interesse editorial predominantemente político nos anos 80, a partir de tradutores como
Carlos Nelson Coutinho e Marco Aurélio Nogueira, que chegaram até ele provavelmente por força de
seus vínculos políticos e intelectuais com o Partido Comunista Italiano”.
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em Turim (1972-1979), ensinando “Teorias das formas de governo” (1974-1976),
“Formação do Estado moderno na história do pensamento político” (1976-1977),
“Teorias políticas que acompanharam a formação do Estado moderno” (1977-1978),
“Mudança política e revolução” (1978-1979). Nesses anos, Bobbio pesquisa e
desenvolve relações de reciprocidade entre filosofia do direito, filosofia política e
ciência política.
Apesar de não fazer vida partidária, Bobbio se tornou uma referência no debate
político italiano desses anos, discutindo política fora dos lugares institucionais,
polemizando com o pensamento marxista, incentivando a aproximação dos comunistas
italianos aos valores liberais16. Em 1967, depois de 20 anos da sua última frustrante
experiência na política partidária institucional, Bobbio adere ao Partito Socialista
Italiano (PSI), depois de ter incentivado a reunificação entre o mesmo PSI, de Pietro
Nenni, e o Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI), de Saragat. Sucessivamente,
protagonizou uma dramática resistência contra a ascensão irrefreável do líder
bonapartista Bettino Craxi. Bobbio fazia parte de um grupo de dissidentes que se
opunha à candidatura de Craxi no Congresso de Turim de 1978. Craxi venceu as
primárias e mudou o perfil teórico-político do partido, rompendo definitivamente com a
esquerda e entrando, em 1983, na coligação de governo liderada pela Democracia
Cristiana. Bobbio manifestou publicamente suas perplexidades em relação à linha
oficial tomada pelo partido17. Em 1991, Bobbio deixou o PSI para aderir, em 1996, ao
Partido Democrático, o velho PCI18.
O Bobbio da maturidade se afastou progressivamente das posições conciliatórias
que tinham caracterizado o percurso político da juventude, afirmando-se como um
“intelectual militante” da democracia liberal, apresentada como única técnica de
organização real das sociedades avançadas em defesa das liberdades individuais

16

O texto Politica e Cultura, publicado em 1955, é uma coleção de artigos que tem como finalidade
promover o diálogo entre os liberais e os comunistas na Itália dividida pelas tensões da Guerra Fria.
17

Entre as numerosas críticas, ressaltamos uma contundente denúncia sobre a ausência de democracia na
gestão partidária, publicada no jornal La Stampa com o título irônico “La democrazia dell’ aplauso” (a
democracia do aplauso).
18

Acreditamos que a filiação de Bobbio ao velho Partito Comunista Italiano seja simbólica. Após 1991,
o PCI mudou nome, passando por metamorfoses sintáticas e morfológicas que expressam bem o caráter
reformista do partido: se tornou “Partido Democrático de Esquerda”, sucessivamente “Democrático de
Esquerda” e hoje, finalmente, eliminada a incomoda palavra “esquerda”, “Partido Democrático”.
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(BOBBIO, 2006). Uma visão procedimental de democracia que caracterizará também
seus posicionamentos internacionais, tornando-o um ideólogo das “guerras justas” da
OTAN, defendendo uma reelaboração moderna da doutrina tradicional da bellum
justum. A “guerra justa” é entendida por Bobbio como “uso legitimo da força”,
apoiando ideologicamente as guerras contra a Líbia, em 1986, contra o Iraque, 1991, e
contra a Sérvia, em 1999. Bobbio justificou seu posicionamento argumentando que, da
mesma forma da democracia nacional, em âmbito internacional vale o formalismo
jurídico. Na “falta de um juiz imparcial super partes, aplica-se a lei do mais forte”, ou
seja, quem pode exercer a força, como pode ser exercitada e quanto, estabelecendo em
qual medida e entre quais limites e quando pode ser usada (BOBBIO, 1990:86). Os
Estados Unidos, lembra Bobbio, apresentam um crédito moral com o mundo, que deve
ser reconhecido.
A verdade é que a guerra perpetuada pelos Estados Unidos não precisa ser
legalmente justificada. O princípio da legalidade vale para todos os Estados
exceto os Estados Unidos que são, orwelianamente, mais iguais que os
outros, gozando de uma espécie de direito absoluto fora da ordem
internacional constituída (...). Nós não podemos não ser filoamericanos, pois
os Estados Unidos lideraram politicamente, economicamente e moralmente
a história do século XX. Felizmente para Europa (BOBBIO, 1999).

1. 2. Pensamento político
O pensamento político bobbiano abarcou numerosos campos, entre os quais, a
filosofia do direito, o jusnaturalismo, o positivismo jurídico, os estudos constitucionais
sobre o Estado, a natureza e as múltiplas dimensões do poder, o valor da democracia
liberal, o ofício dos intelectuais, a distinção de valores entre esquerda e direita e,
finalmente, os problemas da relação entre ética e política na realidade concreta. Na
opinião de Ferrajoli (2004), a essência do pensamento político bobbiano se
manifesta através o diálogo com os clássicos, Platão, Aristóteles, Cicero e
Maquiavel, e neoclássicos, Bodin, Althusius, Tocqueville, Stuart Mill, Weber e
Schumpeter. O constante recurso à teoria política clássica e neoclássica
representaria um estratagema bobbiano para codificar e debater a política
contemporânea. Bobbio nunca reclamou para si uma originalidade pioneira de sua
teoria política, considerando-se mais um continuador do que já existe na tradição liberal
e humanista, que um pensador inovador, buscando através uma cuidadosa exegese dos
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textos clássicos, extrair comentários e considerações sobre a política contemporânea.
Segundo Zolo, percebe-se no pensamento político bobbiano um dúplice ascendente,
conjugando o realismo de Maquiavel com o iluminismo de Kant, o pessimismo
antropológico com uma forte instância normativa. Bobbio era um real ista que não
se fazia ilusões sobre a possibilidade de uma conversão moral dos homens. O
pessimismo sobre a natureza humana incentivou o interesse de Bobbio sobre as
funções pragmáticas, como a organização dos interesses, a mediação dos conflitos,
a garantia da ordem e da segurança. Diferentemente da grande maioria dos realistas,
Bobbio não era um conservador, buscando na política a justiça, a igualdade, a paz e
a emancipação humana. (ZOLO, 2009).
O pensamento político de Bobbio pode ser dividido em dois momentos. O
primeiro vai dos anos da resistência contra o fascismo até o final dos anos 60, buscando
o diálogo e a conciliação entre o liberalismo político e o socialismo econômico19.
Bobbio se formou intelectualmente no fascismo, influenciado pela filosofia idealista de
Giovanni Gentile, e politicamente na resistência ao fascismo. Acreditamos que a
experiência traumática do fascismo determinou em Bobbio o primado da liberdade
sobre todos os outros valores políticos, entendendo o liberalismo como uma doutrina de
garantias constitucionais para a liberdade do individuo. Um liberalismo político mais
que econômico, que retomava a famosa distinção proposta por Croce (1866–1952) em
“Etica e Politica”, 1922, e em “Liberalismo e liberismo”, 1928. Entre liberalismo e
liberismo, entendia o primeiro como teoria política e o segundo como teoria econômica.
O liberalismo defendido por Bobbio era marcado por um profundo compromisso com o
Estado constitucional, sem grande apego ao livre mercado, possibilitando a
aproximação ao socialismo, declarando-se liberal-socialista, seguindo a tradição de
Stuart Mill, Russell, Hobson, Gobbetti e os irmãos Rosselli. O Bobbio destes anos
polemizou com o individualismo reacionário e elitista de Heidegger e Jaspers, em nome
do humanismo liberal e social (BOBBIO, 1944), defendendo o liberal-socialismo como
aquela condição na qual “todos os membros de uma sociedade se consideram livres
porque são iguais em poder” (BOBBIO, 1995:30). Nessa época, Bobbio se demonstrou
sensível e interessado pelas teses marxistas,
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O Partito d´Azione é definido por Bobbio como “o partido dos socialistas liberais” (BOBBIO, 1995).
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(...) convencido de que se não tivéssemos aprendido com o marxismo a ver
a história do ponto de vista dos oprimidos, ganhando assim uma nova e
imensa perspectiva sobre o mundo humano, não teríamos sido salvos.
Talvez tivéssemos procurado por proteção em uma ilha do nosso imo ou nos
teríamos colocado a serviço dos velhos patrões (BOBBIO, 2005b:281).
A época do liberal-socialismo termina no final dos anos 60, afastando-se
progressivamente do ideal socialista, aproximando-se sempre mais da tradição liberal
anglo-saxônica, atribuindo-lhe uma primazia na defesa dos direitos individuais.
Neste segundo momento, Bobbio abraça plenamente o liberalismo, defendendo a
relação histórico-política entre o liberalismo clássico e a democracia moderna. Em
polêmica com as tendências especulativas e idealistas do liberalismo italiano, definido
por Bobbio como um “idealismo academicista, retórico e afastado do real”, o filósofo de
Turim optou pelo empirismo e pela cientificidade do racionalismo liberal inglês
(BOBBIO, 1986b:4). De fato, consoante Anderson, o liberalismo bobbiano difere da
tradição liberal italiana de Benedetto Croce, marcada pelo caráter idealista. Bobbio
substitui o “espírito de liberdade crociano” por “uma doutrina de garantias
constitucionais” como proteção da “liberdade do indivíduo e dos direitos civis, na
tradição empírica de Mill” (ANDERSON, 2002:210). Segundo Anderson, esta seria
uma importante originalidade do pensamento político bobbiano, desvinculando-se da
tradição liberal idealista, dominante na Itália, resgatando o liberalismo realista, centrado
na organização e no funcionamento do poder. Em oposição ao “idealismo do ideólogo”,
Bobbio contrapõe o “realismo do pesquisador”, manifestando uma concepção
pessimista da natureza humana, corrompida pela incorrigibilidade das paixões,
necessitando da coerção do poder organizado para ser controlada (ANDERSON,
2002:218)20.
Segundo Salvadori, o pensamento político de Bobbio foi influenciado por
diferentes tradições da política italiana liberal. Além do já citado Croce, ressalta a
importância de Mosca, Pareto, Einaudi, Salvemini, Gobetti, os irmãos Rosselli e
Capitini. Sobretudo Piero Gobetti, intelectual turinês dos anos 20, foi um autor chave na
20

Se tecnicamente Bobbio não é crociano, sendo um anti-idealista, segundo o professor Preve, o conteúdo
do pensamento político de Bobbio se aproxima de Croce: na crítica do princípio da totalidade,
distinguindo o político do econômico, do antropológico; no pensamento político elitista, retomando
acriticamente os resultados da escola italiana da elite, com Mosca, Pareto e Michels; no posicionamento
crítico sobre o marxismo, que forneceu sim, uma interessante metodologia para entender a história, mas
totalmente inaceitável nas teorias sobre valor, alienação, poder; na preferência da liberdade sobre a
igualdade (PREVE, 2004:30-42).
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formação política bobbiana, defendendo uma concepção elitista da democracia,
acreditando na inevitabilidade das elites, descartando qualquer outra interpretação,
“utópica e não praticável”. Diferentemente de Mosca e Pareto, Gobetti e sucessivamente
Bobbio, acreditavam na possibilidade de renovação e mudança da elite no poder,
devendo-se encontrar mecanismos para incentivar sua renovação. No primeiro Bobbio,
o comunismo é interpretado como um possível fator de renovação radical da sociedade,
possibilitando um “elitismo democrático”, sendo

a massa o elemento de pressão

externa, que pode incentivar o processo de mudança das elites no poder (SALVADORI,
2001)21.
É de interesse para o desenvolvimento da nossa tese, a relação de Bobbio com o
Partido Comunista Italiano (PCI), seu principal interlocutor no debate político italiano.
Desde a década de 1950 até os anos de 1980 Bobbio polemizou com os comunistas
italianos, defendendo a importância do legado liberal na construção da democracia.
Tiveram, fundamentalmente, dois grandes embates, um nos anos 50 e outro nos anos 70.
Nos anos 50, Bobbio polemizou com Galvano Della Volpe, o principal teórico marxista
italiano daqueles anos, e Palmiro Togliatti, secretário do PCI. Bobbio se demonstrou um
“opositor corajoso, consistente e educado do comunismo, tanto em seu próprio país
quanto no exterior, analisando-o do ponto de vista do que ele gostaria que fosse, um
socialismo liberal” (ANDERSON, 2002:250). Bobbio denunciava a frágil relação entre
o “socialismo real” e a liberdade, desvalorizando os legados da democracia liberal em
prol da ditadura do proletariado22. O primeiro artigo publicado por Bobbio em 1951,
com o título “Democrazia e ditadura”, critica a concepção democrática soviética, que
em nome da soberania popular e da igualdade, eliminou a herança liberal, centrada na
separação e limitação do poder como garantia de liberdade. Segundo Bobbio, o PCI
para garantir “sua coabitação com o mundo ocidental” deveria distanciar-se da
experiência soviética, acolhendo no próprio patrimônio as tradições liberais, que
historicamente teorizaram e protegeram todos os diferentes aspetos do conceito de
liberdade (BOBBIO, 2005b:149).

21

A compreensão do comunismo como fator de mudança das elites liberais foi amadurecida por Bobbio
em Turim, cidade da FIAT, onde, por decênios, a classe operária se impôs como o principal fator
sociológico de mudança política, condicionando o “comunismo operário” de Gramsci, o “operarismo” de
Raniero Panzieri, Adriano Sofri e outros depois de 1968.
22

Em “Politica e Cultura” estão reunidos alguns dos textos acerca deste tema.
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A principal resposta foi de Galvano Della Volpe, no texto “Comunismo e
Democrazia moderna” (1954), associando a liberdade bobbiana com a liberdade dos
modernos de Constant, definida por Della Volpe uma libertas minor, que deve ser
substituída por uma "maior liberdade", a liberdade comunista, que iria além das
liberdades civis burguesas, estigmatizadas como puros "valores de classe". Em 1955,
durante o degelo seguido à morte de Stalin, Norberto Bobbio publicou na revista Nuovi
Argomenti sua contrarréplica, com o texto “Della libertá dei moderni comparata a
quella dei posteri”, ressaltando o perigo de uma libertas maior que, em nome do
proletariado e de uma democracia maior que não existe, sacrificasse as conquistas do
liberalismo, as quais garantem o funcionamento da democracia moderna. Bobbio
refutou a "identificação da doutrina liberal do Estado com uma ideologia burguesa do
Estado", alertando que identificar os direitos civis com os privilégios burgueses é uma
falácia genética, enquanto as garantias individuais, a limitação e divisão do poder,
representam um legado universal do liberalismo, constituindo uma barreira contra
qualquer forma de governo autoritária (BOBBIO, 2005b:164).
Palmiro Togliatti interviu no debate, sob o pseudônimo de Roderigo di Castiglia,
publicando na revista Rinascita, o texto “In tema di libertá”. Segundo Togliatti, do
ponto de vista histórico, não se sustenta a tese bobbiana do liberalismo como obstáculo
contra a afirmação das ditaduras, já que, no século XX, fascismo e nazismo
conquistaram o poder em países com fortes tradições liberais. Retomando o debate
sobre o valor da liberdade, Togliatti defende o primado das liberdades substancias sobre
as liberdades formais. Se no plano formal, Togliatti reconhecia a exatidão do
pensamento bobbiano, no plano real, a brutal penúria da Itália dos anos cinquenta,
tornava as liberdades formais defendidas por Bobbio insignificantes acessórios.
Togliatti defendia a experiência democrática na União Soviética, onde “as transitórias e
inevitáveis limitações das liberdades formais dos grupos sociais privilegiados”
representaram “o meio para garantir o avanço de milhões de homens em busca de uma
personalidade nova, rica e multíplice” (TOGLIATTI, 1954). O dialogo entre Bobbio e
Togliatti continuou. A resposta de Bobbio ao secretário do PCI apareceu em 1955, na
revista “Nuovi Argomenti”, reafirmando de um lado, o primado do liberalismo na defesa
dos direitos individuais, mas também procurando uma síntese entre o ideal liberal e
aquele socialista, abrindo-se ao diálogo com o adversário, propondo, com seu estilo de
pensamento sóbrio e pacato, uma mediação entre os dois pensamentos, empenhando-se
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em compreender os argumentos das diferentes partes, com cautela e modéstia. Em um
período caracterizado pela contraposição entre a tradição liberal e a alternativa
revolucionaria do socialismo, Bobbio acreditava que o homem de cultura devia
conciliar, pois
(...) as ideias se condensam em um sistema de ortodoxia, os poderes em uma
forma hierárquica, e o que pode dar vida ao corpo social endurecido é
somente o sopro, entendido como aquela inquietação do espírito, aquela
intolerância pela ordem estabelecida, aquele aborrecimento por qualquer
conformismo, precisando de coragem mental e energia de caráter (ZOLO,
2006:34).
Décadas depois, ao refletir sobre o debate dos anos 50, Bobbio escrevia,
(...) o objetivo principal do debate foi, de minha parte, a defesa dos direitos
do homem, em particular dos direitos de liberdade, que não deviam ser
considerados uma conquista da burguesia, com a qual o proletariado não
saberia o que fazer, mas sim uma afirmação da qual nascera o Estado
liberal, depois o Estado democrático e à qual os próprios comunistas
deveriam chegar para salvar uma revolução, cuja importância histórica eu
mesmo, no decorrer do diálogo, muitas vezes reconheci. Com aquele debate,
quis exemplificar aquela que eu considerava a função mediadora e
moderadora do intelectual entre dogmatismos opostos (BOBBIO,
1997c:133).
No começo o debate com Della Volpe e Togliatti ficou marginalizado na cultura
política italiana, ganhando relevância apenas no final dos anos ´60, quando, em nome da
democracia liberal, houve a ruptura ideológica entre o Partito Comunista Italiano e o
Partito Socialista Italiano (PSI). Alguns anos depois, o mesmo PCI se afastou da
experiência soviética, aproximando-se do eurocomunismo e abrindo as portas ao
chamado Compromesso Storico, que consistia em uma aliança política entre PCI e DC.
Nesses anos, o PCI cresceu eleitoralmente, vivendo uma transformação cultural e
política que possibilitou sua entrada no governo, abandonando o comunismo no plano
teórico, defendendo-o no plano simbólico, tornando-se um fetiche para seus militantes.
Confirmava-se a tese weberiana de que o partido socialista poderia ganhar as eleições e
conquistar o poder, mas nunca o socialismo. O PCI para ser aceito na estrutura de poder
da burguesia deveria livrar-se do pesado lastro de Gramsci e Togliatti, substituídos por
Gianni Vattimo e o fustigador Bobbio23.
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Em 18 de outubro de 1989, na data do aniversário de 80 anos de Bobbio, L'Unitá, o jornal
fundado por Antonio Gramsci e órgão oficial do PCI, publica em primeira página: "Obrigado, Bobbio,
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Com a conversão teórica do PCI, Bobbio tomou vantagem, buscando polemizar
mais uma vez com os representantes do marxismo italiano. As críticas de Norberto
Bobbio foram publicadas na revista Mondoperaio, ligada ao Partido Socialista Italiano,
que tinha naqueles anos, como seu redator chefe Bettino Craxi24. As críticas de Bobbio
logo encontrariam numerosos interlocutores nas fileiras do marxismo italiano, como
Umberto Cerroni, Valentino Garratana, Pietro Ingrao, Giuseppe Vacca, entre outros, na
mesma revista Mondoperaio e nas colunas da revista Rinascita, ligada ao PCI. O ensaio
de Bobbio que abriu o debate foi publicado na revista Mondoperaio em setembro de
1975, com o título “Esiste uma dottrina marxista dello stato?”, criticando a inexistência
de uma teoria política no marxismo. Em seguida, em outubro de 1975, Bobbio publica
“Quali alternative alla democrazia reppresentativa?”, questionando a possibilidade de
experiências democráticas fora do liberalismo. Os títulos, em forma de pergunta,
espelhavam o costume intelectual do filósofo de Torino, marcado pela busca do diálogo
e pela colocação das questões de modo aberto, sem “aparentemente” demonstrar teorias
e esquemas ideológicos preconcebidos (STASI, 2009).
No artigo “Esiste uma dottrina marxista dello stato?”, Bobbio aponta três causas
para a inexistência de uma teoria marxista do Estado. A primeira é relativa à quase
exclusiva preocupação dos teóricos do socialismo com o problema da conquista do
poder. As indicações de Marx e dos marxistas são insuficientes, uma vez que a reflexão
marxista sobre o poder gira em torno de como adquiri-lo e não de como exercê-lo,
Segundo Bobbio, o Estado, para Marx e o marxismo, não representa um momento
positivo na vida do homem, como é para Platão, Aristoteles, Leibniz, Kant ou Hegel,
mas simplesmente uma concepção técnica mais que ética. O Estado seria um
instrumento de domínio, nas mãos da classe dominante, para controlar e dominar as
classes dominadas, não representando o fim da guerra de todos contra todos, mas sua
perpetuação, enquanto o Estado coincide com força e violência. Nessa perspectiva, a

pela coerência de tuas ideias", evidenciando como o PCI estava errado sobre o valor da democracia
liberal (L´UNITÁ, 1989). Em 9 de janeiro de 2004, no dia seguinte à sua morte, L´Unitá publicava
“Bobbio, a Itália melhor”, reconhecendo que Bobbio estava certo em relação ao comunismo, “alla fine,
gli abbiamo dato ragione”(L´UNITÁ, 2004:9)
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Nestes anos Craxi estava preparando a sua ascensão no PSI, propondo uma linha programática
de ruptura com o PCI. A revista Mondoperaio é usada como instrumento de crítica, acolhendo, além dos
artigos de Bobbio diversos trabalhos de crítica ao marxismo, revalorizando o socialismo anárquico e
libertário de Proudhon contra aquele autoritário de Marx e do comunismo “asiatico” de Lenin, e o
primado do mercado sobre o planejamento estatal (PREVE, 2004).
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emancipação do homem e sua liberdade só surgiriam com o desaparecimento do Estado
e com o concomitante fim da divisão da sociedade em classes. Consequentemente, o
marxismo não se interessaria em como administrar o Estado, concentrando-se nos meios
mais adequados para conquistar o poder. Inspirando na Revolução Francesa, Marx
propõe a ditadura do proletariado, ou seja, uma ditadura jacobina, soberana e
constituinte, que Lênin implantou por meio de um partido de vanguarda. Os marxistas
pensaram excessivamente na extinção do poder, sem refletir sobre a sua limitação
(BOBBIO, 1983a).
Disto segue sua segunda crítica, centrada no interesse excessivo dos marxistas
pela questão do partido, entendido como “a instituição à qual é delegada a função de
providenciar e organizar todos os meios para chegar (...) à conquista do poder político”,
menosprezando a questão do Estado e do seu funcionamento, entendido exclusivamente
como órgão repressivo. Não deve surpreender, afirma Bobbio, “se dentro ou em torno
do movimento operário o debate político se concentrar (ou se tenha concentrado,
também no passado) no tema do partido mais que no do Estado”, pois, após a conquista
do poder, o Estado socialista seria um fenômeno transitório, sendo pouco importante a
reflexão sobre sua administração. “Se o novo estado é transitório e, portanto, um
fenômeno efêmero, o problema de seu melhor funcionamento torna-se muito menos
importante” (BOBBIO, 1983a:25; 27).
Na sua terceira crítica, Bobbio acusa o marxismo de “abuso do princípio da
autoridade”. Os comunistas contemporâneos não se interessariam pelo estudo das
instituições políticas reais, dedicando os próprios esforços ao que Marx, Engels e Lenin
escreveram sobre o Estado, “acreditando, ainda frequentemente, que o primeiro dever
de um marxista é o de verificar o que disse Marx (e talvez Engels, talvez Lenin), para,
depois, tentar persuadir os incrédulos” sobre a existência de “uma teoria completa do
Estado, que até agora não tinha sido compreendida” (BOBBIO, 1983a:41). A tradição
marxista se mostrou insuficiente na elaboração de uma doutrina socialista do Estado,
apresentando poucas indicações “sobre o Estado de transição, em seu texto sobre o
episodio da Comuna de Paris”, quando comparadas “à rica tradição do pensamento
liberal, que conta com obras como a de Locke e Kant e escritores como Constant e
Tocqueville” (BOBBIO, 1983a:42).
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Sem entrar na polêmica sobre a relação entre o marxismo e o Estado, levantada
por Bobbio, o que fugiria do objeto desta tese, gostaríamos de ressaltar que
concordamos com Álvaro Bianchi (2007). Para ele, ao questionar a existência de uma
teoria marxiana e/ou marxista sobre o Estado, Bobbio abre o caminho para o que
realmente lhe interessava: debater a relação entre socialismo e democracia. Depois de
ter definindo as regras do debate por meio das relações acima apontadas, Bobbio
publicou na revista Mondoperaio, o texto "Quali alternative alla democrazia
rappresentativa?". Segundo o filósofo italiano, apesar da democracia ser “um termo de
muitos significados”, existiria “um significado preponderante sobre o qual estão de
acordo, todos aqueles que pedem democracia e se preocupam em que o socialismo se
efetive por meio da democracia e uma vez efetivado governe democraticamente", este
comumente é denominado “democracia representativa liberal” (BOBBIO, 1983a:55).
Segundo Bobbio, sem o legado liberal, todas as experiências democráticas socialistas
fracassariam, pois, embora teoricamente o socialismo não seja incompatível com a
democracia, a história concreta não apresenta nenhum exemplo de síntese, “não
existindo democracia onde o socialismo foi realizado” e, de igual forma, “onde foram
observadas as regras do jogo democrático, o socialismo até agora não chegou, e nem
mesmo parece iminente” (BOBBIO, 1983a:64). Na opinião de Bobbio, o pensamento
liberal seria bem mais avançado que a ideologia socialista, “em relação a alguns valores
como a liberdade individual e o poder difuso”, enquanto o socialismo fora incapaz de
desenvolver “de forma completa, acabada, com todos os detalhes com os quais foi
elaborado através dos séculos, o sistema político da burguesia” (BOBBIO, 1983a:65)

1. 3. Reflexões sobre a democracia
O pensamento democrático de Norberto Bobbio tem uma dimensão mundial,
surgiu “na Itália, ganhou notoriedade na Espanha e em outros países de língua latina inclusive na América de língua espanhola e no Brasil -, alcançou o mundo anglo-saxão
e, através da língua inglesa - mas não apenas dela - vem, paulatinamente, adquirindo
cidadania global” (BRANDÃO, 2001:15). Como lembra Danilo Zolo, Bobbio se
afirmou como “um dos maiores teóricos da democracia do século XX” desenvolvendo
sua reflexão sobre a democracia em uma grande quantidade de textos de natureza
diferente (ZOLO, 2008:156).
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O pensamento democrático bobbiano se forma no período acionista, defendendo
a democratização da sociedade, indo além da esfera política, estendendo o direito de
voto na “maior parte das instituições, da família à escola, da empresa aos serviços
públicos”. De acordo com Bobbio, era necessário incentivar o processo de
democratização ampliando o conceito de democracia do político ao social, estendendo o
poder ascendente (de baixo para cima) do campo da sociedade política para o da
sociedade civil com o intuito de enriquecer a democracia de atributos sociais (BOBBIO,
2003b:156). A partir dos anos 60, entretanto, a teoria democrática bobbiana abandona
progressivamente seu caráter ético e social, restringindo sua atuação ao funcionamento
da democracia, entendida como “um método ou um conjunto de regras de procedimento
para a constituição de governo e para a formação das decisões políticas” (BOBBIO et
al, 2004:326).
O Bobbio da maturidade se tornou um “teórico do procedimentalismo
democrático”, concentrando o próprio interesse no tema das regras e dos procedimentos
para garantir o funcionamento da democracia (BRANDÃO, 2006:123). Segundo
Salvadori, a teoria democrática de Bobbio apresenta um claro marco liberalprocedimental, dando ênfase ao tema das liberdades individuais que possibilitaram a
passagem do poder das mãos dos governantes para os governados, do ex parte principis
para o ex parte populi. (SALVADORI, 2011). Danilo Zolo ressalta a originalidade do
pensamento democrático bobbiano em relação à “visão procedimental”, não se
limitando ao realismo do formalismo, buscando ir além, sendo formalista, mas não
niilista, oscilando entre o positivismo jurídico e o jusnaturalismo, defendendo uma série
de liberdades positivas, interpretadas como responsabilidade do Estado de direito,
entendido como rule of law e não simplesmente uma instituição “legal-burocrática”
(ZOLO, 2008).

1. 3.1 Deficiências e limitações da democracia moderna
Na opinião de Danilo Zolo, Bobbio apresenta um pensamento democrático de marco
realista, mas não reacionário, apresentando “a mais poderosa lista de desilusões e
decepções sobre a democracia que qualquer outro pensador liberal-democrático nunca
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manifestou”

(ZOLO,

2008:89)25.

Segundo

Bobbio,

a

história

democrática

contemporânea é marcada por paradoxos e obstáculos que impediriam a democracia
liberal de cumprir as famosas promessas.
No texto Qual Socialismo? (1983a) Bobbio apresenta uma série de paradoxos
que limitariam o desenvolvimento da democracia moderna. O primeiro paradoxo “nasce
do fato de que o Estado moderno cresceu não somente em dimensões, mas também em
funções”. O crescimento das funções do Estado, para atender as novas e cada vez mais
numerosas reivindicações populares, determinou a ampliação do “aparelho burocrático
estatal” e o consequente fortalecimento de suas estruturas hierárquicas e verticais, em
oposição à necessária horizontalidade exigida pelos processos democráticos (BOBBIO,
1983a:60)26.
O segundo paradoxo se centra no “desenvolvimento técnico característico das
sociedades industriais”, aumentando progressivamente o número das questões que
exigem soluções técnicas por parte do Estado, incentivando a “tentação de governar
unicamente através de técnicos ou da tecnocracia” (BOBBIO, 1983a:60-61). A
democracia como governo de todos é substituída pela tecnocracia, como governo dos
especialistas, substituindo o cidadão comum pelo especialista.
Segundo o ideal democrático, o único especialista em negócios públicos é o
cidadão (e, neste sentido, o cidadão pode-se dizer soberano). Mas, na
medida em que as decisões se tornam sempre mais técnicas e menos
políticas, não fica mais restringida a área de competência do cidadão e,
consequentemente, sua soberania? Não é, portanto, contraditório pedir
sempre mais democracia em uma sociedade sempre mais tecnicizada?
(BOBBIO, 1983a:61)
Aumentando a especificidade dos problemas políticos, a política se transforma
cada vez mais em questão de especialistas, com competência técnica, abrindo uma
distância sempre maior entre o cidadão comum e o político profissional.

Nas

sociedades modernas aumentam de forma continua e cada vez mais rápida os problemas
cuja resolução exige soluções técnicas, sendo sempre mais relevante o papel dos
técnicos e da tecnocracia.
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As principais críticas se encontram nos livros “O futuro da democraciaia” e “Qual Socialismo?”.
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Nesta relação causa-efeito, Bobbio retoma as problemáticas levantadas por Michels com a famosa “lei
de ferro da oligarquia”, propondo o binômio democracia–burocracia.
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O terceiro paradoxo “nasce do contraste entre processo democrático e sociedade
de massa”, pois se, por um lado, a democracia pressupõe o livre pensamento, por outro,
o resultado da democracia de massa é o conformismo generalizado (BOBBIO,
1983a:62). A indústria cultural e a indústria política restringem cada vez mais o espaço
das decisões pessoais, incentivando escolhas passivas que reproduzem acriticamente
modelos de comportamento impostos pela propaganda política. O contraste entre o
processo democrático e a realidade da sociedade de massa se tornou sempre mais
visível, determinando um progressivo rompimento “entre o homem-massa e o cidadão”
(BOBBIO, 1983a:63).
Na mesma linha de pensamento, em “O futuro da democracia” (2006), Bobbio
apresenta três obstáculos para o desenvolvimento da democracia moderna: o
incremento de problemas políticos que requerem perícia técnica para sua solução; a
difusão da burocracia, instigada por exigências populares; a incapacidade dos
governantes de responder adequadamente às demandas populares sempre
crescentes. Este último tema é também retomado no texto “Liberalismo e Democracia”
(2005a), relacionando a democracia de massa com o problema da ingovernabilidade.
Inspirado pelo debate sobre a ingovernabilidade das democracias modernas proposto
por Crozier, Huntington e Watanuky em “The Crisis of Democracy”, (CROZIER;
HUNTINGTON; WATANUKI, 1975), Bobbio alerta sobre o perigo da “sobrecarga
democrática”, existindo uma desproporção entre o número de demandas populares e a
capacidade de resposta das

democracias

modernas,

que pode

resultar na

ingovernabilidade.
Os obstáculos apontados por Bobbio, “a tecnificação do governo, a
hipertrofia burocrática e a queda da produção governamental” (MERQUIOR, 2011)
impediram à democracia liberal de realizar seis promessas. Acreditamos que o tema
das “promessas não cumpridas” seja uma das reflexões mais interessantes sobre o
funcionamento das instituições democráticas nas sociedades capitalistas.
A primeira promessa não cumprida é aquela do individuo soberano, substituído
pelo advento da sociedade pluralista, onde os grandes grupos políticos contam mais que
o cidadão uti singuli. Ao contrário, a concepção individualista da democracia liberal
pressuporia que a sociedade fosse o resultado da vontade individual, sendo criada e
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administrada por indivíduos soberanos, eliminando qualquer centro de poder
intermediário.
Partindo da hipótese do indivíduo soberano que, entrando em acordo com
outros indivíduos igualmente soberanos, cria a sociedade política, a doutrina
democrática tinha imaginado um estado sem corpos intermediários,
característicos da sociedade corporativa das cidades medievais e do estado
de camadas ou de ordens anterior à afirmação das monarquias absolutas,
uma sociedade política na qual entre o povo soberano composto por tantos
indivíduos (uma cabeça, um voto) e os seus representantes não existem as
sociedades particulares (BOBBIO, 2006:23)
Diferentemente, o que se observa é que este ideal de sociedade não foi ainda
cumprido, enquanto,
(...) os sujeitos politicamente relevantes tornaram-se sempre mais os grupos,
grandes organizações, associações da mais diversa natureza, sindicatos das
mais diversas profissões, partidos das mais diversas ideologias, e sempre
menos os indivíduos. Os grupos e não os indivíduos são os protagonistas da
vida política numa sociedade democrática, na qual não existe mais um
soberano, o povo ou a nação, composto por indivíduos que adquiriram o
direito de participar direta ou indiretamente do governo, na qual não existe
mais o povo como unidade ideal (ou mística), mas apenas o povo dividido
de fato em grupos contrapostos e concorrentes (BOBBIO, 2006:23)
A autonomia do indivíduo é um perigo frente à predominância das grandes
organizações, que determinaram a afirmação de uma sociedade policêntrica ou
poliárquica, tornando impraticável o papel da vontade individual na construção da
vontade coletiva.
A segunda promessa não cumprida, e fortemente ligada à precedente, é a que
Bobbio chamada de “revanche dos interesses”.
A democracia moderna, nascida como democracia representativa em
contraposição à democracia dos antigos, deveria ser caracterizada pela
representação política, isto é, por uma forma de representação na qual o
representante, sendo chamado a perseguir os interesses da nação, não pode
estar sujeito a um mandato vinculado (BOBBIO, 2006:24).
Ao contrário o que se observa é que os interesses corporativos prevalecem sobre
os interesses gerais e a representação dos interesses particulares prevalece sobre a
representação política.
Uma confirmação da revanche (ousaria dizer definitiva) da representação
dos interesses sobre a representação política é o tipo de relação que se vem
instaurando na maior parte dos estados democráticos europeus entre os
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grandes grupos de interesses contrapostos (representantes respectivamente
dos industriais e dos operários) e o parlamento, uma relação que deu lugar a
um novo tipo de sistema social que foi chamado, com ou sem razão, de
neocorporativo (BOBBIO, 2006:25)
A soberania do cidadão é limitada pelo fato de que as grandes decisões, que
dizem respeito aos problemas econômicos, ambientais, demográficos, nucleares, ou não
chegam aos órgãos representativos ou, quando chegam, já foram tomadas em outro
local, onde a grande maioria dos cidadãos soberanos não tem a mínima importância. A
livre representação política está em crise frente a uma democracia sempre mais
controlada pelas grandes corporações, pela tecnocracia.
A terceira promessa não cumprida é relativa à derrota das oligarquias.
O princípio inspirador do pensamento democrático sempre foi a liberdade
entendida como autonomia, isto é, como capacidade de dar leis a si própria,
conforme a famosa definição de Rousseau, que deveria ter como
consequência a perfeita identificação entre quem dá e quem recebe uma
regra de conduta e, portanto, a eliminação da tradicional distinção entre
governados e governantes sobre a qual fundou-se todo o pensamento
político (BOBBIO, 2006:26)
Ao contrário, os governantes se afirmaram como uma elite sempre mais
afastada da massa dos governados, tornando-se uma casta fechada e inamovível.
A quarta promessa é relativa à impossibilidade de estender as regras
democráticas a diferentes setores da sociedade
Se a democracia não consegue derrotar por completo o poder oligárquico, é
ainda menos capaz de ocupar todos os espaços nos quais se exerce um poder
que toma decisões vinculatórias para um inteiro grupo social (BOBBIO,
2006:27).
A democracia depois de uma extensão quantitativa não teve uma extensão
qualitativa.
Já no texto “Democracia e Ditadura” Bobbio criticava a falta de democracia fora
do âmbito estritamente político, devendo-se estender a representação para outras esferas
da sociedade, enquanto “quem deseja falar, dar um juízo sobre o desenvolvimento da
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democracia num dado país não deve pôr-se mais a pergunta: quem vota?, mas: onde se
vota?” (BOBBIO, 2003a:157)27.
A quinta promessa é centrada na derrota do poder invisível, procurando tornar
visível e transparente o poder.
Como é bem conhecido, a democracia nasceu com a perspectiva de eliminar
para sempre das sociedades humanas o poder invisível e de dar vida a um
governo cujas ações deveriam ser desenvolvidas publicamente. (...) a
exigência de publicidade dos atos de governo é importante não apenas,
como se costuma dizer, para permitir ao cidadão conhecer os atos de quem
detém o poder e assim controlá-los, mas também porque a publicidade é por
si mesma uma forma de controle, um expediente que permite distinguir o
que é lícito do que não é (BOBBIO, 2006:29).
Não por acaso, a política dos arcana imperii caminhou simultaneamente com as
teorias da razão de estado, aceitando como lícitas ações do Estado que não seriam licitas
para os cidadãos privados.
A velha pergunta que percorre toda a história do pensamento político "Quem custodia os custódios?" - hoje pode ser repetida com esta outra
fórmula: "Quem controla os controladores?" Se não conseguir encontrar
uma resposta adequada para esta pergunta, a democracia, como advento do
governo visível, está perdida. Mais que de uma promessa não cumprida,
estaríamos aqui diretamente diante de uma tendência contrária às premissas:
a tendência não ao máximo controle do poder por parte dos cidadãos, mas
ao máximo controle dos súditos por parte do poder (BOBBIO, 2006:31).
A sexta promessa não cumprida diz respeito ao cidadão educado. A educação
para a cidadania foi um dos temas que a partir de John Stuart Mill estão relacionados
com o bom funcionamento da democracia. Ao contrário o que acontece hoje é o
(...) fenômeno da apatia política, que frequentemente chega a envolver cerca
da metade dos que têm direito ao voto. Do ponto de vista da cultura política,
estas são pessoas que não estão orientadas nem para os outputs nem para os
inputs. Estão simplesmente desinteressadas daquilo que, como se diz na
Itália com uma feliz expressão, acontece no "palácio" (BOBBIO, 2006:32).
Na realidade cotidiana se substituiu o cidadão educado pela figura do cidadão
apático, desinteressado nas questões públicas, cada vez mais interessado na defesa dos
próprios interesses particulares, negligenciando seus deveres públicos28.

27

Na nossa opinião, Bobbio parece desconfiar sobre as possibilidades reais e, sobretudo, sobre a
desejabilidade da extensão dos procedimentos democráticos fora da esfera política institucional
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1. 3.2 A teoria democrática
Tendo em vista os paradoxos, os obstáculos e as promessas não cumpridas, fica
difícil acreditar que Norberto Bobbio continue defendendo com convicção a democracia
representativa liberal. No entanto, escreve Bobbio, não há alternativa, pois “nos grandes
Estados não é possível outra democracia, que não seja representativa e liberal”
(BOBBIO, 2003a:150). Apesar das limitações e das críticas levantadas, a democracia
representativa liberal é, na opinião do intelectual turinês, a melhor forma de governo
possível, respondendo aos “requisitos mínimos” e apresentando “deficiências” de
maneira alguma realizáveis na sociedade de massa, limitações “objetivas da
modernidade” (BOBBIO, 2006).
Enquanto o primeiro Bobbio buscou enriquecer o pensamento liberal de
conteúdos éticos e sociais, com o intuito de conjugar a liberdade individual com a
igualdade social, já a partir dos anos 60, Bobbio defende um conceito de democracia
despojado de características sociais e econômicas, tornando-se

uma técnica para

autorreproduzir-se através das famosas "regras do jogo". As definições procedimentais
se tornam fundamentais para garantir o funcionamento da democracia, pois nenhum
discurso sobre as formas de governo pode prescindir das regras do jogo.
Para que uma decisão tomada por indivíduos (um, poucos, muitos, todos)
possa ser aceita como decisão coletiva é preciso que seja tomada com base
em regras (não importa se escritas ou consuetudinárias) que estabeleçam
quais são os indivíduos autorizados a tomar as decisões vinculatórias para
todos os membros do grupo, e à base de quais procedimentos. (BOBBIO,
2006:18)
As regras do jogo pertencem às regras constitutivas e não às regras reguladoras,
limitando-se a disciplinar os comportamentos, criando os alicerces da democracia
moderna, disciplinando seu macro funcionamento, não sendo cogitável a existência da
democracia fora destas regras (BOBBIO, 1983b:59).
1) todos os cidadãos que tenham alcançado a maioridade etária sem
distinção de raça, religião, condição econômica, sexo, devem gozar de
direitos políticos, isto é, cada um deles deve gozar do direito de expressar
sua própria opinião ou de escolher quem a expresse por ele; 2) o voto de
28

Michelangelo Bovero, discípulo de Bobbio, continua a crítica sobre o cidadão apático, apresentando
uma nova figura, aquele do servo contente, o cidadão feliz e satisfeito dos “prazeres” que a sociedade des
consumo oferece, trocando a política pelo entretenimento comercial (BOVERO, 2003:85)
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todo o cidadão deve ter igual peso; 3) todos aqueles que gozam dos direitos
políticos devem ser livres para votar segundo sua própria opinião formada,
ao máximo possível, livremente, isto é, em uma livre disputa entre grupos
políticos organizados em concorrência entre si; 4) devem ser livres também
no sentido de que devem ser colocados em condições de escolher entre
diferentes soluções, isto é, entre partidos que tenham programas distintos e
alternativos; 5) seja para as eleições, seja para as decisões coletivas, deve
valer a regra da maioria numérica, no sentido de que será considerado eleito
o candidato ou será considerada válida a decisão que obtiver o maior
número de votos (BOBBIO, 1983:56)
As primeiras três regras debatem a modalidade do exercício do voto, que deve
ser concedido a todos os cidadãos adultos, assegurando a cada um a mesma capacidade
de influir no processo eleitoral, garantindo a plena liberdade no processo de formação e
expressão das próprias opiniões. A quarta condição é relacionada à possibilidade de
escolher entre diferentes opções, pois
(...) para uma definição mínima de democracia, como é a que aceito, não
bastam nem a atribuição a um elevado número de cidadãos do direito de
participar direta ou indiretamente da tomada de decisões coletivas, nem a
existência de regras de procedimento como a da maioria (ou, no limite, da
unanimidade). É (...) que aqueles que são chamados a decidir ou a eleger os
que deverão decidir sejam colocados diante de alternativas reais e postos em
condição de poder escolher entre uma e outra. (BOBBIO, 2006:20)
A quinta característica trata o tema da maioria que deve ser aplicada nos
processos decisórios.
A regra fundamental da democracia é a regra da maioria, ou seja, a regra a
base da qual são consideradas decisões coletivas — e, portanto,
vinculatórias para todo o grupo — as decisões aprovadas ao menos pela
maioria daqueles a quem compete tomar a decisão (BOBBIO, 2006:19)
As regras debatidas até agora determinam os procedimentos do processo
eleitoral, inspiradas no princípio fundamental da igualdade de liberdade, na base do qual
se estabelece quem é autorizado a governar, como deve ser escolhido e como deve
governar. Falta ainda uma última norma, considerada por Bobbio, a mais importante, o
que não é lícito na democracia? “Nenhuma decisão tomada por maioria deve limitar os
direitos da minoria, particularmente o direito de se tornar por sua vez maioria em
igualdade de condições” (BOBBIO, 2003a:56)29.

29

No Dicionário da Política (2004), Bobbio apresenta nove regras do jogo, cinco “universais
procedimentais”, três “universais institucionais“ e uma correspondente ao vinculo substancial,
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Percebemos que a seleção dos procedimentos, indicados por Bobbio, apresenta
não apenas um caráter descritivo como também normativo, identificando a democracia
com: o sufrágio igual e universal, a presença de direitos civis que incentivem a
expressão de livres opiniões, decisões tomadas por uma maioria, direitos das minorias
contra os abusos das maiorias (ANDERSON, 2002:219). Bobbio é um teórico descritivo
apresentando a democracia nas condições históricas reais, interessado no seu
funcionamento, sobretudo interessado no poder e no seu exercício30. Bobbio é também
um teórico normativo, definindo e sistematizando os limites fora dos quais não existe
democracia, defendendo uma concepção procedimentalista de democracia, entendida
como um meio para garantir a normalização das instituições, estabelecendo regras e
procedimentos que garantem participação política da massa popular através do voto e a
alternância rotineira do poder entre rivais eleitorais. Acreditamos que Bobbio defenda
uma definição procedimental da democracia, entendida como um método de escolha,
"um mecanismo para eleger e autorizar governos", possibilitando a alternância pacifica
no poder entre diferentes elites (BOBBIO, 2005b).
(...) jamais esqueci o ensinamento de Karl Popper segundo o qual o que
distingue essencialmente um governo democrático de um não-democrático é
que apenas no primeiro os cidadãos podem livrar-se de seus governantes
sem derramamento de sangue (BOBBIO, 1986a:39).
Segundo Mura (2001), a concepção democrática bobbiana retoma elementos
centrais da teoria democrática procedimentalista, caracterizada pelo cumprimento de
alguns procedimentos formais. Entre seus principais interpretes se destacaram: Weber
(1864–1920), Schumpeter (1883–1950), Popper (1902-1994), Kelsen (1881–1973),
Lipset (1922-2006), Dahl (1915), Sartori (1924) e numerosos outros pensadores
contemporâneos, conservadores e progressistas.
Frente ao inevitável processo de democratização da vida política alemã, após a
derrota da Primeira Guerra Mundial, o sociólogo alemão Max Weber propôs um
dispositivo constitucional pelo qual o presidente da república fosse eleito por sufrágio
universal e direto, defendendo um projeto de democracia que tivesse como fim a seleção
de líderes cesaristas (WEBER, 1980). Alguns anos depois Schumpeter desenvolveu o
pensamento weberiano, desvinculando a teoria democrática de qualquer relação entre
30

Os procedimentos identificados por Bobbio “estabelecem como se deve chegar às decisões políticas,
não o que se deve decidir” (BOBBIO, 2004:304).
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meios e fins, identificando a democracia com um método de escolha popular entre
diferentes elites. A definição moderna de democracia não implicaria algum ideal, nem
alguma noção de responsabilidade cívica ou difundida participação política, nem ideias
acerca da liberdade e igualdade, que foram ingredientes das velhas definições de
democracia, mas implicariam apenas procedimentos e regras (SCHUMPETER, 1984).
Kelsen apresenta a democracia moderna como um procedimento da ordem
jurídica estatal, despida de valores éticos e conteúdos pré-definidos. A democracia
moderna não aspira ser a "melhor forma de governo", mas um procedimento para
garantir o funcionamento da sociedade, devendo ser entendida como “um método
específico de criação e aplicação do ordenamento social”. Este é o critério distintivo
“desse sistema político ao qual se chama propriamente democracia” (KELSEN
1998:210)
Popper, em “A sociedade aberta e os seus inimigos” (1974), adverte que os
objetivos ideais da democracia constituem uma ameaça para o seu funcionamento,
assim, apesar de ser a forma ideal de governo, na prática política é necessário descartar
seus princípios e aplicar suas regras, para garantir o seu real funcionamento. Na mesma
linha, Lipset afirma que democracia não é “um meio com o qual diferentes grupos
possam conseguir seus fins ou perseguir a boa sociedade”, mas simplesmente, “o
funcionamento mesmo da sociedade”, através seus procedimentos e regras (LIPSET,
1963:390).
Segundo Dahl, o ideal clássico da democracia é elevado demais para que se
possa realizar na sociedade capitalista, sendo a "poliarquia" sua tradução mais
apropriada, em contextos territoriais de larga escala. A característica-chave da
“poliarquia” é o elevado grau de competição política, possibilitando a alternância no
poder entre rivais eleitorais (DAHL, 1997:25). Na opinião de Sartori, a democracia é
um “método” ou “procedimento” para garantir a estabilidade da sociedade. A
"democracia política enquanto método, ou enquanto procedimento, deve preceder
qualquer grande realização que possamos exigir de uma democracia", estruturando-se
sobre três condições essenciais: poder limitado da maioria, procedimentos eleitorais e
transmissão do poder aos representantes. (SARTORI, 1994:29-30).
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Retomando o tema weberiano sobre a complexidade dinâmica da vida social
moderna, Bobbio defende o inevitável processo de separação do cidadão comum das
decisões políticas e econômicas. A crescente racionalização da produção e a
consequente difusão de aparatos técnico-burocráticos para o controle da vida social
dificultaram a participação política, pois “na medida em que as decisões se tornam mais
técnicas e menos políticas” fica restringido o espaço de atuação do cidadão (BOBBIO,
1976:61).
(...) à medida que as sociedades passaram de uma economia familiar para
uma economia de mercado, de uma economia de mercado para uma
economia protegida, regulada e planificada, aumentaram os problemas
políticos que requerem competências técnicas. Os problemas técnicos
exigem, por sua vez, professionais, especialistas (...). Tecnocracia e
democracia são antitéticas: se o protagonista da sociedade industrial é o
especialista, impossível que venha a ser o cidadão comum (BOBBIO,
1986a:33-34).
Criticando o “fetiche da democracia direta”, Bobbio é contrário à participação
direta do cidadão nas sociedades avançadas sempre mais especializadas e tecnocratas,
devendo-se recorrer a “um governo representativo, que é uma forma de governo
democrático corrigido, temperado ou limitado” (BOBBIO, 2003a:151). Na opinião de
Bobbio, ao introduzir o tema da representação, o liberalismo teve o mérito de
revolucionar o princípio democrático da participação direta, que colocava os cidadãos
frente a perguntas que poderiam ser respondidas simplesmente com sim ou não,
produzindo decisões que não representariam as ideias dos cidadãos. Na opinião de
Bobbio, a forma direta não seria capaz de satisfazer o critério do pluralismo das
opiniões e das ideias, sendo “menos representativa da democracia indireta”, pois ao
formular as questões que devem ser votadas, reduz todas as diferenças de opinião a duas
simples opções, sim ou não, tornando-se uma democracia da ratificação, obrigando os
cidadãos a nivelar-se, juntar suas diferenças (BOBBIO, 2000:415). A representação
liberal se afirmou como um expediente necessário, criando as condições para o
funcionamento da democracia nos Estados modernos: sendo dos “escritores liberais,
(...), a ideia que a única forma de democracia compatível com o Estado liberal (...) fosse
a democracia representativa” delegando o poder “não a todo o povo reunido em
assembleias, mas a um corpo restrito de representantes” (BOBBIO et al., 2004:323324). Bobbio defende o instituto da representação contra qualquer “excesso de
democracia”, legitimando um modelo político onde os eleitores possam expressar sua
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“soberania” de tempo em tempo, no momento da eleição, escolhendo entre as opções
que lhe são apresentadas por grupos organizados. Retomando as considerações de
Dahrendorf sobre o “cidadão total”, Bobbio condena “o excesso de participação” que
teria como efeito “a sociedade da política e o aumento da apatia eleitoral”, convencido
que “nada ameaça mais matar a democracia que o excesso de democracia” (BOBBIO,
1986a:26). Na opinião de Lamounier, o que Bobbio chama de “utopia participativa” é a
incapacidade do povo de manifestar-se com coerência, pois “quando as pessoas se
reúnem para apresentar projetos” geram enormes problemas pelo “certo grau de
maluquês, de leviandade” que caracteriza seus comportamentos, colocando em perigo a
estabilidade do sistema (LAMOUNIER, 1981:115).
Acreditamos que a proposta democrática de Bobbio compartilhe com os teóricos
da democracia procedimental a convicção de que a política seja uma atividade que cabe
apenas aos representantes, reduzindo o papel do cidadão ao simples exercício
esporádico do voto, identificando a política como assunto de especialistas31. Nessa
vertente democrática, o ônus da racionalidade não recai sobre os eleitores, mas sobre os
representantes eleitos, enquanto os eleitores não decidem sobre políticas concretas, mas
escolhem quem vai decidir por eles. Afirma-se uma representação centrada na
independência dos representantes frente aos representados e na limitada participação
política, relegada ao momento do voto.
Já Weber evidenciava que na sociedade moderna capitalista a representação é
um tema necessário, pois “a separação do trabalhador, dos meios materiais de produção,
administração, pesquisa acadêmica e finanças em geral” é “a base comum do Estado
moderno, nas suas esferas política, cultural e militar” (WEBER, 1978:985). Weber
percebe o sufrágio universal como um sistema inevitável nos Estados capitalistas
modernos, onde “as massas não podem mais ser tratadas como objetos de administração
puramente passivos”, admitindo a participação política delas ao “colocar uma cédula
eleitoral, fornecida já preparada pelos partidos, dentro de uma urna, a cada determinado
numero de anos”. Ao mesmo tempo em que aceita o sufrágio universal, Weber defende
o instituto da representação, como instrumento de seleção de líderes capazes de

31

Aquilo que Lacan chama de discurso da universidade, a autoridade é exercida pelo conhecimento
especializado, identificando o binômio conhecimento-poder.
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controlar a “tirania da maioria”, dirigindo sem qualquer interferência popular (WEBER,
1980:79; 83).
Na mesma linha, Schumpeter acreditava que o povo não tivesse opiniões
definidas e racionais sobre as questões políticas, interessado apenas nas questões que
diretamente lhe afetam a vida diária, não passando de um “produtor de governos”,
sendo a ação política responsabilidade de quem ele elegeu. As questões relativas às
temáticas políticas mais amplas encontram-se tão remotas na vida da maioria das
pessoas que, quando estas se deparam com tais assuntos, “perdem completamente a
noção de realidade” e agem como “se movessem num mundo de ficção”, resultando em
uma participação política marcada por um reduzido senso de responsabilidade,
ignorância, falta de julgamento e impulsos irracionais. (SCHUMPETER, 1984:318320). Neste sentido, a iniciativa na formulação das propostas políticas "está com o
candidato”, cabendo ao eleitor limitar-se “a aceitar essa solicitação em preferência a
outras ou recusar-se a aceitá-la" (SCHUMPETER, 1984:352). Schumpeter centra o foco
de sua teoria “realista" da democracia na competição das elites políticas pela
legitimidade de tomar decisões em nome dos eleitores, considerando a “teoria da
liderança competitiva (...) uma interpretação satisfatória do processo democrático"
(SCHUMPETER, 1984:354).
Seymor Martin Lipset defende a representação no lugar da participação do
“cidadão comum”, que não tem capacidade de participar ativamente na vida política. A
apatia popular, segundo Lipset, é um bem político, que deve ser estimulada, devendo-se
deixar a política nas mãos dos políticos professionais, que podem ser controlados no
momento das eleições, escolhendo entre grupos de especialistas (LIPSET, 1963)32.
Dahl associa o método representativo ao tema da complexidade do Estado
moderno e a impossibilidade da participação popular, defendendo abertamente a
solução da representatividade política:
(...) quanto menor for uma democracia maior será o potencial para a
participação cidadã e menor será a necessidade para os cidadãos de delegar
32

Segundo o politólogo Morris Jones, no “vocabulário da democracia liberal”, a apatia é “um sinal de
compreensão”, tendo “um efeito benéfico sobre a vida política”, representando “o contrapeso dos
fanáticos que representam o verdadeiro perigo da democracia liberal” (MORRIS JONES,1954:31) Em
Bobbio, a apatia não é considerada “de forma alguma um sintoma de crise de um sistema democrático,
mas como benévola indiferença” (BOBBIO, 1986a:70).
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as decisões de governo para os seus representantes. Quanto maior for a
unidade democrática, menor será a capacidade de lidar com problemas
relevantes para os cidadãos e maior será a necessidade dos cidadãos de
delegar decisões para os seus representantes. (DAHL, 1998:110).
Na compreensão de Sartori, a participação popular inviabiliza a tomada de
decisões, definindo a democracia como “um sistema ético político no qual a influência
da maioria é entregue ao poder de minorias concorrentes” (SARTORI, 1957a:32).
Segundo Sartori, “existem os governantes e os governados; de uma parte o Estado, e de
outra, os cidadãos; os profissionais da política e os que se esquecem dela, exceto em
raras ocasiões” (SARTORI, 1994:346). A representação aparece como um remédio
contra a “irresponsabilidade política” do cidadão comum, que quando participa da vida
política vive uma “sobrecarga emocional”, uma overdramatization das paixões,
renunciando à reflexão e ao dialogo, provocando um clima de guerra civil.

A

participação política direta do cidadão comum é percebida como uma “ditadura da
maioria” acarretando “distúrbio sem resolver”, desvendando “o poder físico do número,
o que não é, absolutamente, um fato desejável” (SARTORI, 1962:101). Para Sartori, a
questão fundamental é que o eleitor não participe das decisões políticas que devem ser
entendidas como responsabilidade dos representantes. Apenas a escolha de um pequeno
grupo de representantes permite uma redução importante dos “perigos democráticos”,
pois, pergunta Sartori, “como supor que quem sabe eleger” também “saiba governar?”
(SARTORI, 1957b:542)
1. 3.3. Reflexões sobre liberalismo e democracia
A concepção procedimental de democracia apresentada por Bobbio deve ser
entendida como elemento propedêutico à defesa da relação entre liberalismo e
democracia, apresentando os procedimentos e as regras da democracia moderna como o
principal legado político do liberalismo clássico. Bobbio contribui ativamente na
compreensão, definição e difusão da democracia liberal, desempenhando um relevante
papel no processo de sistematização e legitimação do liberalismo, defendendo sua
complementaridade teórico-conceitual com a democracia, defendendo em todas as
reflexões e debates, a necessidade de garantir a relação entre democracia e liberalismo,
caracterizando a defesa do indivíduo e de seus direitos como “o critério que distingue a
democracia liberal das democracias não liberais” (BOBBIO et al. 2004, 686).
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Como ressalta Álvaro Bianchi (2007), a “democracia” em Bobbio “seria
sinônimo de democracia liberal”, deixando “isso sempre muito claro, afirmando a
existência de um único tipo efetivo de democracia: aquela que se baseava nos princípios
do liberalismo” e alertando contra qualquer experiência democrática fora destes
pressupostos. Segundo Bobbio o liberalismo clássico é um conjunto revolucionário de
teorias e práticas em defesa da liberdade do ser humano na sociedade moderna,
representando o pressuposto histórico, jurídico e político da democracia moderna.
(BOBBIO, 2000). Segundo o Dicionário da Política, “a história do liberalismo acha-se
intimamente ligada à história da democracia” sendo “difícil chegar a um consenso
acerca do que existe de liberal e do que existe de democrático nas atuais democracias”
(BOBBIO et al, 2004:686).
A relação de identidade entre liberalismo e democracia representa o foco da
trajetória política de Bobbio. As polêmicas com o PCI, nos anos 50 e 70, seus
posicionamentos favoráveis às guerras da OTAN, nos anos 90, seu empenho na política
partidária e institucional, seus trabalhos acadêmicos, contêm um comum denominador:
a defesa do liberalismo como pressuposto histórico e político da democracia moderna.
(BOBBIO, 2006).
Já em 1954, Bobbio deixava claro que
(...) quando falo de democracia liberal falo daquela que é para mim a única
forma de democracia efetiva, enquanto democracia sem outra qualificação,
principalmente se entendermos ‘democracia não-liberal’, indica, a meu ver,
uma forma de democracia aparente (Bobbio, 2005b:178).
Em “Politica e Cultura”, Bobbio defendia a impossibilidade de uma democracia
não liberal, enquanto "toda democracia genuína é necessariamente uma democracia
liberal" (BOBBIO, 2005b:178). Em “Quais alternativas à democracia liberal?”, afirma
“que não existe modelo de organização político alternativo (...) ao modelo tradicional
democrático e liberal” (BOBBIO, 1983a: 64-65). Em “Liberalismo e Democracia”
ressaltava que “o liberalismo não só é compatível com a democracia, mas como esta
pode ser considerada o desenvolvimento natural do Estado liberal” (Bobbio, 2005a:44).
Em “O Futuro da democracia” defendia esta identidade, lembrando que “liberalismo e
democracia - ao menos desde há um século - têm sido sempre considerados a segunda
como o natural prosseguimento do primeiro” (BOBBIO, 2006:124).
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Exemplos paradigmáticos que expressam o cerne da proposta democrática
bobbiana, defendendo a relação entre democracia e liberalismo, sendo a democracia
moderna

o

natural

prosseguimento

do

liberalismo

clássico,

garantindo

constitucionalmente os legados do liberalismo clássico, apresentados como os
fundamentos da democracia moderna (BOBBIO, 1996:219). O liberalismo clássico
representaria “não somente o conteúdo, mas também as condições da democracia
moderna” não existindo democracia sem suas condições liberais, apresentadas como “o
critério de distinção entre os regimes democráticos e os regimes totalitários” (BOBBIO,
1991). Ao reconhecer o indivíduo, conjuntamente com seus direitos, limitando o poder
do Estado, dividindo e equilibrando os poderes e garantindo a representação indireta
contra qualquer “fetiche” da democracia direta, o liberalismo clássico teria
possibilitando a afirmação da democracia moderna (BOBBIO, 2005b).
Reconhece Bobbio, que o processo de aproximação entre as duas ideologias não
foi sempre linear, pois, “o liberalismo dos modernos e a democracia dos antigos foram
frequentemente considerados antitéticos”. Lembrando de Benjamin Constant e da
contraposição entre a “liberdade dos antigos” e a “liberdade dos modernos”, Bobbio
ressalta que “a participação direta nas decisões coletivas termina por submeter o
indivíduo à autoridade do todo e por torná-lo não livre no privado, quando é exatamente
a liberdade do privado que o cidadão exige hoje do poder público” (BOBBIO, 2005a:8).
Na opinião de Bobbio, a democracia dos antigos era uma democracia inspirada na
igualdade e na superioridade do público sobre o privado (BOBBIO, 2003a:157),
enquanto o liberalismo clássico defendia a liberdade da esfera privada frente à coação
estatal, possibilitando ao individuo “operar e expressar suas habilidades, incentivando,
assim, o desenvolvimento humano” (BOBBIO, 2002:42). Com o aporte do liberalismo,
a “democracia dos modernos”, garantiu a liberdade do indivíduo, sendo o ser humano
seu conceito filosófico central, protegendo as liberdades individuais, como a liberdade
de ir e vir, de opinião, de expressão, de reunião, de associação. Princípios que foram do
liberalismo clássico, sendo sucessivamente reconhecidos pela democracia moderna, não
devendo ser percebidos como meras pretensões da classe burguesa, mas como
conquistas históricas do liberalismo, que possibilitaram o funcionamento da democracia
na modernidade (BOBBIO, 1992a).
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Nessa lógica, a democracia moderna seria “uma consequência histórica do
liberalismo”, considerando “o Estado liberal” como “condição de realização da
democracia”, protegendo, através do governo e das leis, as liberdades individuais,
teorizadas pelos principais pensadores liberais como Locke, Montesquieu, os
Federalistas norte-americanos33, Benjamin Constant, Tocqueville, Stuart Mill
(BOBBIO, 2005a:53). A democracia liberal seria a “única democracia possível”,
identificando as condições e as premissas da democracia moderna, com o legado do
liberalismo clássico (BOBBIO, 2006).
Ideais liberais e método democrático vieram gradualmente se combinando
num modo tal que, se é verdade que os direitos de liberdade foram desde o
início a condição necessária para a direta aplicação das regras do jogo
democrático, é igualmente verdadeiro que, em seguida, o desenvolvimento
da democracia se tornou o principal instrumento para a defesa dos direitos
de liberdade. Hoje apenas os estados nascidos das revoluções liberais são
democráticos e apenas os Estados democráticos protegem os direitos do
homem: todos os Estados autoritários do mundo são ao mesmo tempo
antiliberais e antidemocráticos (BOBBIO, 2005a:44)
Apesar da democracia e liberalismo nascerem como ideologias contrapostas,
convergiram na defesa da igualdade como princípio formal, sendo a "única forma de
igualdade que não só é compatível com a liberdade tal como entendida pela doutrina
liberal, mas que é inclusive por essa solicitada”, entendida como “igualdade na
liberdade” (BOBBIO, 2005a:39). O princípio da igualdade na liberdade é parte da
cultura liberal, devendo o Estado “garantir a cada individuo não apenas a liberdade, mas
a liberdade igualitária”, determinando uma equivalência de poder, incentivando a
igualdade de oportunidades (BOBBIO, 1995:40). A igualdade seria, neste sentido
específico, a condição para existência da liberdade, garantindo que os indivíduos sejam
igualmente livres, gozando cada um de tanta liberdade quanto compatível com a
liberdade dos outros, sendo o indivíduo “livre de fazer tudo o que não ofenda a igual
liberdade dos outros” (BOBBIO, 2005a:39)
Praticamente, desde as origens do Estado liberal essa forma de igualdade
inspira dois princípios fundamentais, que são enunciados em normas
constitucionais: a) a igualdade perante a lei; b) a igualdade dos direitos (...).
O princípio da igualdade perante a lei pode ser interpretado restritivamente
como uma diversa formulação do princípio que circula em todos os
tribunais: 'A lei é igual para todos' Nesse sentido significa simplesmente que
33

Alexander Hamilton (1755-184), James Madison (1751-1836) e John Jay (1745-1829)
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o juiz deve ser imparcial na aplicação da lei e, como tal, faz parte integrante
dos remédios constitutivos e aplicativos do Estado de direito, sendo assim
inerente ao Estado liberal pela já mencionada identificação do Estado liberal
com o Estado de direito. Extensivamente isso significa que todos os
cidadãos devem ser submetidos às mesmas leis (...). Quanto à igualdade nos
ou dos direitos, ela representa um momento ulterior da equalização dos
indivíduos com respeito à igualdade perante a lei entendida como exclusão
das discriminações da sociedade por estamentos: significa o igual gozo por
parte dos cidadãos de alguns direitos fundamentais constitucionalmente
garantidos (BOBBIO, 2005a:40-41).
Os dois princípios de igualdade relevados por Bobbio, igualdade perante a lei e a
igualdade dos direitos são apresentados por Bobbio como um legado do pensamento
liberal clássico, diferenciando-se radicalmente do igualitarismo democrático, com seu
ideal de equalização econômica estranho à tradição liberal, justificando-se, assim, a
contraposição epistemológica entre a democracia dos antigos e a democracia dos
modernos (BOBBIO, 2005a).
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2. O legado “democrático” do liberalismo clássico
Dando continuidade à proposta política bobbiana, buscamos, neste segundo
capítulo, apresentar o que o pensamento político dominante propõe sobre o liberalismo
clássico34. Através dos escritos de Norberto Bobbio e de importantes teóricos liberais do
século XX apresentamos os legados políticos do liberalismo clássico, aqueles "précondições" definidas como antecedentes lógicos e axiológicos da democracia moderna.
Este capítulo deve ser interpretado como um ponto de partida para refletir criticamente
sobre a relação entre o liberalismo e a democracia, apresentando, aqui, os legados
“democráticos” do liberalismo clássico, aqueles fundamentos gnosiológicos que
delimitariam as fronteiras da democracia moderna, fora das quais não poderia haver
democracia, naturalizando e universalizando os princípios e ideários liberais, ocupando
todo o imaginário político. É nosso objetivo apresentar as contribuições políticas dos
principais ideólogos do liberalismo clássico35, entre o século XVII e o século XIX,
época de ascensão e consolidação do liberalismo.
(...) enquanto na Inglaterra se manifesta abertamente com a Revolução
Gloriosa de 1688-1689, na maior parte dos países da Europa continental é
um fenômeno do século XIX, tanto que podemos identificar a revolução
russa de 1905 como a última revolução liberal (BOBBIO et al,: 2004:684).
Segundo Bobbio existe uma unidade na história do liberalismo clássico, um fio
condutor “que passa através de diferentes autores entre os quais, Locke, Montesquieu,
Kant, (...) Humboldt, Constant, John Stuart Mill, Tocqueville” e muitos outros,
contribuindo todos na formação e significação da democracia moderna (BOBBIO,
2006:114). Ao debater sobre o desenvolvimento histórico-político da democracia
moderna no Ocidente, T. H. Marshall defendeu sua relação com o liberalismo clássico,
reconhecendo e garantindo os direitos civis no século XVIII, os direitos políticos no
século XIX e finalmente os direitos sociais no século XX (MARSHALL, 2002). O
liberalismo clássico foi um movimento revolucionário, que rompeu com as formas de
pensamento dominantes, de origem feudal, propondo no seu lugar, um modelo de
sociedade centrada nos interesses do indivíduo. O liberalismo inverteu a relação entre
34

Acompanhamos a divisão proposta por Bobbio, entre o liberalismo econômico, chamado “liberismo”,
como pensamento em defesa da livre economia de mercado, e o liberalismo político que opera a favor de
um Estado que governe o menos possível. (BOBBIO, 2006).
35

É bom lembrar que as principais figuras do liberalismo clássico não foram simples filósofos de
gabinete, mas intelectuais militantes que se envolveram ativamente nas lutas políticas de suas épocas.
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indivíduo e sociedade, entendendo a existência social a partir do indivíduo e não mais
anterior a ele, garantindo: a noção de direito individual, a liberdade moderna, a divisão e
a limitação dos poderes, a representatividade política em larga escala e as salvaguardas
democráticas (BOBBIO, 2000, BONAVIDES, 1980; BOVERO, 2003; MERQUIOR
1991; SARTORI, 1994; URBINATI, 2010).

2. 1. Ascensão e afirmação do pensamento liberal
O liberalismo se afirmou após uma dura luta contra os anciens regimes,
conduzida por “uma minoria de intelectuais e revolucionários” em tempos históricos
bastante diversos (BOBBIO et al, 2004:697). Embora o liberalismo exista há mais de
quatrocentos anos, o nascimento da palavra seria muito mais recente, afirmando-se
primeiramente na Espanha em 1810 como “liberales” e na França na década de 1820,
como “liberaux”, num sentido um pouco pejorativo. Foi somente em meados do século
XIX que o termo liberalismo foi aceito na Inglaterra, como termo elogioso (SARTORI,
1966:371).
Quentin Skinner em “Liberty Before Liberalism” (1998) apresenta a gênese do
liberalismo na tradição neo-romana, passando por Maquiavel com a defesa das
liberdades civis, consolidando-se enfim na Inglaterra no século XVII com a liberdade
do indivíduo. Segundo De Ruggiero (1925), a defesa da liberdade do homem
representaria o fundamento ontológico do liberalismo, perpassando gradualmente todas
as organizações sociais e políticas, afirmando-se no século XVIII como a alma do
pensamento liberal. Segundo Manent, o liberalismo nasceu na Europa como reação às
guerras civis de religiões, tendo como objetivo central a constituição de um Estado
neutro e agnóstico, respeitoso de todas as opiniões e de todas as fés, capaz de
salvaguardar, ao mesmo tempo, a necessidade de autonomia dos cidadãos e sua
segurança (MANENT, 2003:298). Segundo Merquior, o liberalismo clássico
representou um conjunto de concepções, crenças e aspirações que tem sólidas raízes nas
lutas das comunas italianas contra os Estado Pontifício, na resistência holandesa ao
opressivo catolicismo espanhol, na Reforma e na Renascença, marcando o triunfo do
indivíduo com “um corpo de formulações teóricas que defendem um Estado
constitucional e uma ampla margem de liberdade civil”. O liberalismo liberta o
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indivíduo das tradições, das restrições religiosas, econômicas, sociais e políticas,
defendendo as garantias e os direitos do ser humano (MERQUIOR, 1991:36).
O liberalismo “sem nome” se afirma no processo de transição do feudalismo
para o capitalismo, em um panorama de crescimento da vida urbana, dos mercados e do
comércio, rompendo com as corporações medievais e a economia urbana. Tomava
forma um processo de universalização dos mercados e do comércio, incentivando uma
grande transformação econômica e tecnológica, conhecida como “revolução industrial",
estruturada na força motriz a vapor e nos aperfeiçoamentos tecnológicos que
aumentaram em escala geométrica a produção agrícola e industrial. Esta transformação
sepultou o feudalismo, na medida em que a economia passou do estágio agrário, em que
o meio de produção mais relevante era a terra, para a fase que ficou conhecida como
capitalismo mercantil e, mais tarde, como capitalismo industrial. Um processo
econômico acompanhado por um amplo movimento de cunho intelectual, denominado
Iluminismo, que revolucionou os fundamentos ontológicos e epistemológicos da
sociedade, centrados na racionalidade do indivíduo. O “Ego sum, ego existo” de
Descartes simbolizava a modificação ontológica das relações do homem com seus
semelhantes, tornando o Ego o fundamento de toda a filosofia moderna, racionalista ou
empirista, aparecendo nas mônadas de Leibniz, no “eu” de Fichte e até mesmo nos
atributos radicalmente separados de Espinosa (GOLDMANN, 1978).
Segundo De Ruggiero, a Reforma Protestante operou neste sentido, criticando a
tradição religiosa milenar, repondo ilimitada confiança nas capacidades do indivíduo,
como ministro de Deus, livre de estudar e controlar as sagradas escrituras. O princípio
do livre exame representa a fonte não somente da liberdade religiosa, mas de todo o
liberalismo moderno. Nenhum intérprete entre o ser humano e os livros sagrados,
nenhuma mediação eclesiástica entre os crentes e Deus. A partir da solidão da própria
consciência, o indivíduo desenvolve confiança e responsabilidade, removendo cada
autoridade e tradição entre a razão e o objeto especulativo, garantindo ao indivíduo a
possibilidade de construir o próprio mundo ideal. Se a Reforma luterana parou no meio
do caminho, derrotada pelos interesses políticos, o calvinismo desenvolveu plenamente
o princípio individualista, acreditando na predestinação, devendo o escolhido dar prova
da graça divina, agindo com energia e autocontrole. O calvinismo se tornou uma
educação da vontade e do caráter, disciplinando a vida terrena, deixando seu legado na
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maioria das setas dissidentes, dos batistas aos quackers, aos independentes, aos
puritanos. Os calvinistas, fora da pátria primitiva, Genebra, foram sempre minorias,
acostumados a defender seus direitos contra as maiorias adversas, estimulando a
formação das primeiras associações autônomas e livres, estruturadas na autoadministração e no auto-governo, reivindicando a liberdade de religião, sendo “Deus é o
meu direito” (DE RUGGIERO, 1925).
Afirmava-se uma nova tendência. Bacon, Descartes, João Batista Vico
inverteram a filosofia de Aristóteles, dedicando-se ao progresso da vida cotidiana,
garantindo a primazia da razão, ocorrendo descobertas científicas em quase todos os
campos do conhecimento, na física, na biologia, na filosofia, revolucionando a vida
social. Desaparecem as velhas crenças e princípios sobre os quais se assentava a ordem
monárquica e aristocrática, afirmando-se a questão do direito natural e da laicização do
poder político como crítica ferrenha ao "direito divino dos reis", fundamento da
legitimidade monárquica. As barreiras que a religião católica opunha ao
desenvolvimentismo foram derrubadas, a política, a ciência e a filosofia deixaram de
render tributo à censura teológica. Bacon afirmava “chega de filosofia e poesia, é hora
de dedicar-se ao progresso da vida cotidiana”. Surge uma revolução científica que
representa uma expressão da revolução social por parte da burguesia, decretando a
morte das corporações de ofício da Idade Média e da aristocracia fundiária, como
resultado das novas necessidades econômicas, criando as possibilidades e os
instrumentos para a nova vida de negócios. Os progressos da ciência estabeleceram uma
autossuficiência da razão livre das necessidades e dos pressupostos metafísicos
sancionados pela Igreja. A autoridade que a ciência negava era a autoridade da fé.
Tomava forma, então, uma visão do mundo materialista que entendia a natureza como
objeto de estudo da ciência, obtendo reconhecimento oficial de sua importância com o
estabelecimento de instituições como Royal Society, na Inglaterra, Academie dês
Sciences, na França, Accademia dei Licei, na Itália (LASKY, 1973).
A Revolução industrial toma forma na segunda metade do século XVIII, com o
aparecimento de uma série de invenções técnicas, que tiveram por objetivo o domínio
cientifico da natureza, libertando o homem em relação ao poder dos mitos, da religião,
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da superstição36. O que Habermas (1992) define como “projeto da modernidade”,
representou um implacável processo de rupturas com as condições políticas
precedentes, buscando através do desenvolvimento racional da vida social dominar
cientificamente a natureza, produzindo conhecimentos que pudessem libertar a
humanidade da religião, do mito, da superstição, em nome da libertação e emancipação
humana. Afirmava-se um novo universo epistemológico, repensando e reformulando as
suas leis, em oposição ao poder religioso e ao poder temporal.
O liberalismo significou um novo tempo no campo político, social, jurídico,
econômico e filosófico, submetendo o absolutismo monárquico, regulamentando o
poder político através das normas legais, banindo os privilégios da nobreza, do clero e
das corporações, libertando o indivíduo e garantindo o valor primário da consciência
humana (LASKY, 1973). O liberalismo garantiu aos cidadãos direitos inalienáveis,
reconhecendo e respeitando o valor do indivíduo, defendendo a realidade social como
algo independente, autossuficiente, “restituindo realidade e caráter concreto à fictio iuris
povo” (PELLICANI, 1999; SARTORI, 1997:165).
Segundo De Ruggiero, antes da Declaração de Independência dos Estados
Unidos e da Revolução Francesa de 1789, existia já uma viva percepção dos direitos
individuais, reivindicando a partir da Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra, a
liberdade do indivíduo, defendendo “a liberdade de religião, a liberdade de pensamento,
a liberdade de expressão, de comunicação do próprio pensamento, a segurança pessoal
contra cada forma de opressão” (DE RUGGIERO, 1925:28). Na mesma linha, Bobbio
identifica o liberalismo como um projeto político centrado na defesa da autonomia do
indivíduo, como bem supremo e inalienável, erodindo progressivamente o poder
absoluto e defendendo o “edifício das liberdades civis” nas revoluções liberais
(BOBBIO, 2005a). As revoluções liberais foram protagonizadas pelos representantes da
nova classe burguesa, defendendo o individualismo, impondo um Estado limitado tanto
no que diz respeito aos seus poderes quanto às suas funções, representando, nas palavras
de Pierre Manent, o "baixo-relevo" da vida política moderna dos últimos três séculos, a
base ideológica da nossa própria civilização, colocando o indivíduo como força criadora
da sociedade, garantindo suas liberdades e seus direitos (MANENT, 2003).
36

O latim, a língua dos eruditos, foi substituído pela língua nacional, a língua da burguesia, a nova classe
em ascensão.
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2. 2. Mapeamento do Liberalismo clássico
A ideologia liberal se afirmou primariamente na Inglaterra, com a Revolução
Gloriosa de 1688, sucessivamente nos Estados Unidos, com a luta pela Independência
em 1776 e na Europa continental, com a Revolução Francesa em 1789, garantindo
importantes conquistas civis e políticas. Novas revoluções liberais e nacionais se
afirmaram no século XIX, na Bélgica, Alemanha, Itália, Grécia, Portugal e Espanha,
com repercussões na América Espanhola e no Brasil (CRANSTON, 1953).
Aqui apresentamos uma breve história das experiências liberais na Inglaterra,
Estados Unidos, França, países clássicos da tradição liberal. Na Inglaterra, o liberalismo
introduziu limitações ao poder estatal, entendendo liberdade como independência da
sociedade civil frente ao poder político. A partir do século XIX, o liberalismo inglês
“atingiu uma realização pura no Estado mínimo e no livre comércio da era
gladstoniana” (ANDERSON, 2002: 210). O liberalismo francês lutou contra o espírito
feudal, exigindo o fim dos privilégios sociais, fortalecendo a autodeterminação do
indivíduo e a soberania popular. Nos Estados Unidos o liberalismo procurou representar
as vontades populares através do conceito de representação política, adaptando a ideia
clássica de república no Estado moderno (CRANSTON, 1953).

.2. 2.1. Inglaterra
Segundo Laski (1973), o absolutismo inglês entrou em crise no século XVII. Se
na primeira fase do capitalismo comercial o apoio da monarquia foi essencial para
garantir a ordem e segurança, já na segunda fase, o absolutismo se tornará um
obstáculo, impedindo a liberdade da economia37. A revolução liberal de 1688, liderada
pela burguesia, limitou o poder monárquico, através da afirmação do sistema
parlamentar. Na opinião de Trevelyan, a revolução liberal na Inglaterra foi "a mais
37

A partir de 1688, a vertente principal do liberalismo inglês foi de cunho econômico, fazendo-se seu
intérprete e discípulo o escocês Adam Smith, com a obra clássica do liberalismo econômico “Inquérito
sobre as causas e origens da riqueza das nações” (MERQUIOR, 1991)
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conservadora de todas as revoluções da história e também a mais liberal", apoiando, de
um lado, a luta dos grandes proprietários contra o feudalismo e, de outro, defendendo a
liberdade religiosa com a lei de Tolerância religiosa de 1689, e os fundamentos da
liberdade política com a abolição da censura e com a afirmação de uma justiça
independente (TREVELYAN, 1982:6). Em nome do jusnaturalismo, se afirmou uma
aliança entre a lei e a liberdade, defendendo a autonomia da sociedade civil e limitando
o poder governamental que deveria zelar pela paz e segurança, “promovendo uma
sociedade mais sadia e próspera do que quaisquer das monarquias continentais ou das
virtuosas, marciais, mas pobres repúblicas da antiguidade remota” (MERQUIOR,
1991:17). A escola liberal inglesa, que vai de Hobbes e Locke a Bentham e Mill,
entendia a liberdade como ausência de coerção ou, retomando Hobbes, ausência de
obstáculos externos, incentivando a liberdade social, com seus valores cívicos e
consequentemente liberdades políticas e autodeterminação, que nasceram na polis
grega, passando pela Idade Média, pelo humanismo do Renascimento, reaparecendo em
toda sua nitidez na Inglaterra liberal (BARON, 1966). Segundo Larry Siedentop (1979),
o liberalismo clássico inglês representaria principalmente uma filosofia do espírito, do
psicológico, aberta à evolução pacifica da sociedade.
A Inglaterra conquistou o domínio dos mares, construindo o seu império na
Índia, na África do Sul, na Austrália. A revolução industrial do século XVIII tinha
desenvolvido um grande aparato manufatureiro, mudando o centro de gravitação
econômica do campo para a indústria, sendo a burguesia industrial a espinha dorsal do
novo liberalismo inglês, diferenciando-se da burguesia rural, cerne do liberalismo
continental. De fato, segundo De Ruggiero,“se o burguês industrial nada deve ao
Estado, o proprietário de terra deve-lhe o reconhecimento de seus direitos de posse,
gozando de um privilégio”, distinguindo o liberalismo inglês do continental, por “uma
diferença de caráter, de atitude, de atividade, que se reflete no desenvolvimento das
duas formas” (DE RUGGIERO, 1925:49)38.
Na opinião de Macpherson Stuart Mill enriqueceu o liberalismo clássico de atributos
sociais, teorizando um modelo de democracia moral, que pudesse “contribuir para o
desenvolvimento humano” e para o “aperfeiçoamento da humanidade, e de uma
38

Usando a mesma lógica de pensamento, segundo Cranston (1963), somente o liberalismo inglês não
seria ambíguo, mantendo-se fiel ao originário legado lockeano.
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sociedade livre e igual ainda não conseguida”. Um modelo democrático que pudesse
garantir a todos os cidadãos um interesse direto, incentivado a participação ativa nas
ações do governo, tornando o povo mais atuante, progredindo “em intelecto, virtude,
atividade prática e eficiência” (MACPHERSON, 1978:52; 56).
2. 2.2 Estados Unidos
A história dos Estados Unidos está relacionada com o tema da liberdade. .
Diferentemente das experiências européias, a luta pela liberdade não se processou nas
revoluções burguesas contra a monarquia, mas em torno de um novo projeto político,
regulamentando as funções e o equilíbrio dos poderes do Estado, criando as condições
para afirmação da democracia liberal. O desafio era imenso, não somente era necessário
harmonizar os poderes segundo sua especialização, como preconizavam Locke e
Montesquieu, mas também equilibrar os poderes entre a União e os estados
(CRANSTON, 1953).
O regime norte-americano nasceu da experiência de diferentes colônias
autônomas com credos religiosos diferentes, que “contribuíram para incentivar a
tolerância religiosa, política e econômica no contexto geográfico de um novo
continente” (MERQUIOR, 1991:88). Jefferson, retomando o conceito de direito natural,
evidenciava que os colonos ingleses estabelecendo-se no Norte da América ingressavam
no estado de natureza, gozando da liberdade para celebrar um contrato social que
retomasse os elementos centrais do populismo lockiano (MERQUIOR, 1991:73).
Apesar do termo liberalismo, nunca ter chegado realmente a ganhar um valor histórico
nos EUA, pode-se enquadrar a revolução norte-americana como “puro e simples
liberalismo”, procurando a defesa do pluralismo e dos multíplices interesses que se
apresentavam na sociedade civil, como parte da herança da experiência constitucional
inglesa, impedindo a centralização do poder do Estado, com o fundamental o papel das
numerosas organizações privadas, defendendo os mais variados interesses (SARTORI,
1966)39.
A Constituição norte americana foi elaborada entre maio e setembro de 1787 em
Filadélfia, substituindo os Artigos de Confederação aprovados em 1781. Na opinião de
39

“Iironicamente, o liberalismo é um estranho na terra de sua mais plena realização (SARTORI,
1966:372).
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Sartori foi

um dos mais importantes feitos do liberalismo, “o protótipo do

constitucionalismo liberal no sentido clássico do termo (SARTORI, 1994:221). Durante
o período em que estava sendo discutida a nova Constituição foram publicados uma
serie de artigos na imprensa de Nova York em 1787 e para incentivar a ratificação da
Constituição. O conjunto de artigos assinados pelo pseudônimo Publius foram
realmente escritos por Alexander Hamilton (1755-1804), John Jay (1745-1859), James
Madison (1751-1836), sendo sucessivamente compilados em “O Federalista”, que pode
ser entendido, conforme a definição de Madison em “O Federalista” n. 38, como uma
resposta a uma tradição política que apontava a incompatibilidade entre os governos
populares e os tempos modernos, defendendo a criação de uma nova forma de governo
até então não experimentada. . Retomando a tradição inglesa, os federalistas
defenderam uma serie de critérios de checks and balances para controlar e regulamentar
o poder político, combinando: elementos nacionais e federais, maioria e minoria,
representação e participação política.(LIMONGI, 1991)40. Na opinião de Lafer, a
tradição liberal inventou a democracia moderna, defendendo o princípio da legalidade,
da estabilidade e do consentimento dos governados e da representação política, evitando
o perigo da “tirania das maiorias”(LAFER, 1980:83)..
2. 2.3. França
Na França monárquica, a grande aristocracia vivia sempre mais endividada,
explorando as classes populares para poder sobreviver. O peso morto do feudalismo era
duramente carregado pelos trabalhadores, camponeses e burgueses, protagonizando uma
longa luta antifeudal. A modernização da sociedade francesa teve lugar através da
coroa – um absolutismo monárquico que atingiu o seu ápice com a expressiva afirmação
de Luís XIV - LÉtat cést moi. Como parte desse processo, desenvolveu-se uma fusão
entre a nobreza e a burguesia, bem diferente daquela inglesa, dando-se mais através da
monarquia do que em oposição à mesma, podendo-se falar “do que aqui pode ser
considerado uma abreviatura útil, embora pouco exata -, a feudalização de uma parte
substancial da burguesia, e não o contrário” (MOORE, 1983:112). O laisser faire liberal

40

Alexandre Hamilton foi o primeiro secretário do Tesouro e um dos primeiros conselheiros de George
Washington, a quem foi ligado também John Jay, o primeiro presidente da Corte Suprema. James
Madison (1751-1836) junto com Jefferson liderou a formação do Partido Republicano.
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não ganhou o apoio das grandes forças econômicas e políticas, como tinha acontecido
na Inglaterra, pois na França existia uma forte tradição colbertista que acreditava no
papel interventor do Estado (DE RUGGIERO, 1925). Um liberalismo que, segundo
Cranston (1953), seria impuro, pois dividido entre o legado lockeano e o estatismo, um
liberalismo amante do Estado. Por essa razão, a vertente política do liberalismo francês
é sobretudo de cunho social, sendo um liberalismo igualitário, expressando uma
consciência racionalista, atribuindo a todos um idêntico valor espiritual e humano.
No final do século XVIII, a burguesia buscou emancipar-se da monarquia, tendo
como primeiro objetivo concreto a conquista do poder legislativo, pois o parlamento
representava a instituição central do liberalismo, procurando debilitar os atributos do
soberano. A finalidade era submeter o poder executivo aos representantes. De acordo
com Laski (1973), o centro criador do pensamento liberal no século XVIII se tornou a
França, instaurando, com a Revolução Francesa de 1789, uma Constituição de marco
liberal, destruindo os decretos e privilégios arbitrários, buscando o controle do sistema
tributário por intermédio de representantes, garantindo a liberdade civil e política e a
emancipação do comércio. A democracia de 1793, na opinião de De Ruggiero, será um
momento nefasto para o liberalismo, sendo uma fase liberticida da Revolução,
representando “aquela tirania de que falava Burke, seguindo as pegadas de Aristóteles,
suprimindo uma a uma todas as liberdades liberais, como a liberdade de pensamento, de
imprensa, a segurança pessoal, a liberdade de culto”. O indivíduo era oprimido pela
Convenção, controlada por Robespierre, que, concentrando todos os poderes, deu vida
ao cesarismo e a uma democracia niveladora, “cumprindo a parábola do
antiliberalismo” (DE RUGGIERO, 1925:88).
Após a revolução, o liberalismo francês adquiriu contornos radicais e
repressivos, oscilando entre o bonapartismo absolutista e a ambição republicana de
Condorcet (1709–1794), que só tardiamente se realizou de forma muito menos nítida do
que nos Estados Unidos. A burguesia francesa buscou ultrapassar as fronteiras e ampliar
seus mercados com a política de conquista napoleônica, chegando, em 1812, até
Moscou. A derrota de Napoleão Bonaparte marca na história do velho continente uma
linha divisória muito importante. Ao mesmo tempo em que há um reordenamento das
relações internacionais, há uma profunda revisão ideológica no liberalismo francês para
limitar os excessos dos jacobinos, abandonando o jusnaturalismo e as ideias que dele se
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desenvolveram ao longo do século XVIII. Uma nova fase do liberalismo que a partir da
França se estendeu por toda Europa, apresentando um caráter mais conservador, pois
“saindo de uma crise revolucionária, sentiu a necessidade de consolidar as próprias
conquistas, mais que de procurar novas” (DE RUGGIERO, 1925:186). Era necessário
refletir sobre o novo desafio político, que não mais proviria, como no passado, do alto,
mas de baixo. Sempre menos preocupado com o poder aristocrático, o liberalismo
alertou contra os perigos da “tirania da maioria”, buscando o que Benjamin Constant
define “le juste mileu”. Na opinião de Rosanvallon, o liberalismo nasceu como limite
do poder monárquico e se tornou limite do

poder popular, terminando com as

revoluções e construindo um governo representativo estável, garantidor dos direitos
individuais, conciliando a afirmação das liberdades e o desenvolvimento da democracia
(ROSANVALLON, 1985). Na opinião de Merquior,

a doutrina liberal francês

“floresceu até mais do que ocorrera do outro lado do canal”, indo muito além de suas
versões do século XVIII, apresentando com “os liberais de maior prestigio da época”,
como Montesquieu, Constant e Tocqueville, suas formulações mais refinadas
(MERQUIOR, 1991:83). Terminada a época das revoluções, derrotada a experiência
“sangrenta da Comuna de Paris”, viveu-se na França o triunfo do pensamento liberal,
inaugurando-se amplas e duradouras experiências de democracia liberal, garantindo “a
preservação definitiva das conquistas liberais: liberdade religiosa, direitos humanos,
ordem legal, governo representativo, responsável, e a legitimação da mobilidade social”
(MERQUIOR, 1991:18).

2. 3. O reconhecimento do indivíduo
Segundo Bobbio, o liberalismo clássico representa historicamente a defesa do
indivíduo frente ao opressor poder estatal, garantindo a salvaguarda dos direitos
individuais em antítese aos privilégios do feudalismo. Bobbio associa “o processo de
formação do Estado liberal com o progressivo alargamento da esfera de liberdade do
indivíduo, diante dos poderes públicos”. O homos novus forma-se no Estado liberal,
onde o indivíduo se torna o próprio crítico, o próprio juiz, o próprio advogado, o próprio
administrador, o próprio governante. Rompendo com todos os pensamentos anteriores,
que eram de caráter transcendental, o liberalismo colocou o indivíduo no centro da vida
em sociedade (BOBBIO, 2005a:22). Segundo Luigi Einaudi, “o liberalismo é aquela
61

política que concebe o ser humano como fim”, apresentando uma abordagem puramente
individualista, entendendo a autoridade legítima como o resultado de pactos voluntários
entre os homens, construindo uma versão política da teoria do direito natural,
incentivando uma reivindicação subjetiva de largo alcance (EINAUDI, 1954:66).
O pressuposto filosófico do liberalismo seria o jusnaturalismo, reconhecendo a
personalidade do indivíduo, salvaguardando os direitos individuais e limitando a ação
do Estado com fundamentos jurídicos e princípios de legitimidade do poder estatal. A
escola jusnaturalista é um dos pontos chave para compreender a concepção
individualista liberal e consequentemente o processo de formação da democracia
moderna. O ser humano não é mais percebido como representação de um ente coletivo,
mas como um indivíduo que age de acordo com a própria vontade, possuindo direitos
naturais, intrínsecos à sua existência, e, portanto, iguais naturalmente (BOBBIO, 2004).
O jusnaturalismo pode ser entendido como parte da teoria contratualista, que num
sentido mais amplo, compreende todas aquelas teorias políticas que entendem a origem
da sociedade e o fundamento do poder político a partir de um contrato, ou seja, de um
acordo tácito ou expresso entre indivíduos, marcando o fim do estado de natureza e o
começo da sociedade política.
A teoria contratualista representa a ideia de um contrato social, entendido como
um ato de consentimento corporativo da comunidade, efetuado no passado. A antiga
noção de direito individual estava já presente nas obras de Cícero “De republica” e “De
officiis”, na jurisprudência imperial romana com Gaio e Ulpiano, nos padres da Igreja,
todos defendendo a convicção de que existiria uma lei mais alta, uma razão segundo a
natureza, que pudesse ajudar as pessoas a diferenciar o bem do mal, procurando a
resposta no próprio senso moral (MERQUIOR, 1991). Na Idade Média, de acordo com
Richard Tuck, a resistência contra o evangelismo franciscano garantiu a afirmação do
direito natural na política, podendo os indivíduos ter direitos de domínio sobre suas
vidas e bens, como consequência da própria natureza de seres humanos. A Escolástica
Tardia foi a grande base doutrinal do jusnaturalismo moderno, sobretudo com Francisco
Suárez e Juan de Mariana, jesuítas espanhóis que defendiam o direito natural como base
dos sistemas políticos (TUCK, 1979). Na análise de Pocock (1975), Maquiavel, longe
de poder ser definido um autor liberal, introduz o individualismo na cena política
ocidental. O paradigma maquiavélico atribui primazia ao papel do indivíduo, rompendo
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com os valores universais da monarquia universal, sonhados por Dante. Antes de
Maquiavel, a visão política ocidental girava em torno de valores atemporais, sendo
Maquiavel o primeiro a voltar-se para a história, ressaltando a importância da ética
cívica, constituída por fortuna e coragem, considerada necessária para salvar a republica
de Florença do despotismo. No Renascimento, o holandês Hugo Grotius, na sua obra
“De iure belli ac pacis”, define a sociedade política como uma “comunidade de direitos
e soberania”, devendo-se garantir a legitimidade de autopreservação e a ilegalidade do
dano arbitrário feito aos outros, dando origem a uma nova visão de direito natural.
Grotius emancipou o direito natural da teologia, não se apoiando mais na natureza da
sociedade, mas na natureza do homem para dar uma explicação individualista da
sociedade. (MERQUIOR, 1991). Embora “a teoria do contrato social fosse antiga e
amplamente utilizada pelos legisladores da Idade Média, somente com o jusnaturalismo
se tornou uma passagem obrigatória da teoria política”, afirmando-se na Europa entre os
séculos XVII e XVIII, tendo entre seus expoentes principais Althusius (1557-1638), T.
Hobbes (1588-1679), B. Spinoza (1632-1677), S. Pufendorf (1632-1694), J. Locke
(1632-1704), J.-J. Rousseau (1712-1778), I. Kant (1724-1804) (BOBBIO, 1986a:62).
O jusnaturalismo liberal rompeu com a teoria política aristotélica do “zóon
politikon”, que colocava a sociedade como ponto de partida, sendo a família o núcleo a
partir do qual se desenvolviam as formas sociais sucessivas, representadas pela aldeia e
pelo Estado. No seu lugar, se afirmava uma nova percepção de sociedade retomando a
ideia de igualdade de natureza dos indivíduos, própria da isegonia clássica, passando
pela ideia cristã dos homens irmãos enquanto filhos de um único Deus, “encontrando a
sua expressão racional ou racionalizada na doutrina jusnaturalista, cujas reflexões
partiram do indivíduo isolado, como pessoa moral dotada de direitos que lhe pertencem
por natureza e como tais são inalienáveis” (BOBBIO, 2004:47). O jusnaturalismo
contribuiu para a crítica do poder tradicional e para a justificação do poder legítimo,
laicizando o direito e rompendo com o direito sagrado, afirmando a racionalidade do
direito superior ao direito consuetudinário, fonte do poder tradicional. Garantia-se,
assim, a autonomia do indivíduo, reconhecendo o direito natural, como o mais antigo
dos privilégios, aquele do ser humano, em antítese com o mundo medieval e com o
modelo monárquico, reconhecendo os direitos do indivíduo e garantindo sua prioridade
em ordem de tempo e valor frente ao Estado, que não os pode anular e oprimir, devendo
servir para seus fins (BOBBIO, 2000). O jusnaturalismo, lutou contra o Estado
63

despótico que pretendia usar seus súditos como próprio patrimônio, apresentando o
indivíduo não apenas como limite, mas também como princípio positivo de organização
política que tem como fim garantir os direitos do indivíduo juntamente com os direitos
dos outros (DE RUGGIERO, 1925).
Segundo Bobbio, “o jusnaturalismo é o pressuposto filosófico do liberalismo
porque ele serve para fundar os limites do poder”, procurando, de um lado, legalizar o
poder estatal e do outro, racionalizar o direito, considerando que os homens nascem
todos iguais em sua liberdade. Partindo desta premissa, nenhum homem pode arrogar-se
para si o direito de governar outros homens por motivos sobrenaturais, sendo necessário
o livre consentimento dos governados, que cedem espontaneamente parte de suas
liberdades em benefício do governante, com a formação de contrato social entre todos
os membros que compõem a sociedade. O consentimento, mesmo que tácito, é
periódico e condicional, fundamento legal do governo, legitimando o direito à
resistência e à revolução na ausência de consentimento. O cidadão é reconhecido como
fonte do poder, sendo o consentimento individual o cerne dos direitos da cidadania
moderna (BOBBIO, 2005a:12).
A doutrina dos direitos naturais pressupõe uma concepção individualista da
sociedade e, portanto, do Estado, continuamente combatida pela bem mais
sólida e antiga concepção organicista, segundo a qual a sociedade é um
todo, e o todo está acima das partes (BOBBIO, 1992a: 59).
A doutrina dos direitos naturais teve um papel fundamental no desenvolvimento
do Estado liberal, reconhecendo e protegendo a noção do indivíduo como portador de
direitos naturais.
O pressuposto filosófico do Estado liberal é a doutrina dos direitos do
homem elaborada pela escola do direito natural: os seres humanos têm por
natureza e, portanto, independentemente de sua própria vontade, e menos
ainda da vontade de alguns poucos, certos direitos fundamentais, como o
direito à vida, à liberdade, à segurança, à felicidade. Cabe ao Estado
respeitar, e não invadir esses direitos (BOBBIO, 2005a:11).
O jusnaturalismo defenderia uma concepção individualista da sociedade
moderna, assim que o “indivíduo e Estado não estão mais armados um contra o outro,
mas se identificam na mesma vontade geral, é a vontade de todos que comanda cada
um”. (BOBBIO, 2003a:123). O jusnaturalismo serviu para destruir a velha ordem das
coisas. Em nome da razão natural, defende Varela Suanzes, o liberalismo rachou os
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alicerces da monarquia absoluta, eliminando as suas desigualdades políticas e sociais,
cujo sustento era na história ou em uma ordem naturalmente sancionado pela divindade
(VARELA SUANZES, 1992).
Em um panorama de unificação e surgimento do Estado absoluto, que não
reconhece outra forma de ordenamento jurídico que não seja aquela estatal e outra fonte
jurídica de ordenamento que não a lei, se afirmou o primeiro jusnaturalismo. Hobbes
representaria a maior expressão teórica do Estado absoluto, cuja teoria eleva a vontade
do soberano como única fonte do direito, em contraposição aos cânones da Igreja
(BOBBIO, 1997a). O funcionamento do Estado no “Leviatã”, escrito por Hobbes em
1651, acompanha a lógica dos princípios descritos por Galileu, Newton e Copérnico,
sendo apresentado como uma máquina com sua própria lógica imanente, tendo
obrigações que decorrem de promessas praticadas pelas vontades individuais,
formalizadas em um contrato, que representa “a força intelectual que finalmente
dissolveu a visão medieval da natureza dos grupos humanos”. A sociedade seria o
resultado da vontade de uma coleção de indivíduos. Em troca da paz e segurança, os
indivíduos entregaram voluntariamente o poder político na mão da monarquia absoluta
(GIERKE, 1934:35). O princípio da ordem deveria ser o resultado de um contrato
social que possibilitaria o Estado de acabar com o caos, protegendo libertas e potestas.
É para disciplinar a sociedade, impondo-lhe regras, que surge o Leviatã, decidindo o
que é e não é justo, acima de tudo e de todos.
O hipotético soberano de Hobbes não teria necessidade de justificar sua
conduta imoral dizendo, tal como Cosme de Médici, que os Estados não se
governam com Padres Nossos, porque também é o senhor dos Padres
Nossos, no sentido preciso de que a vontade que deve ser aplicada é
exclusivamente a sua (BOBBIO. 2004:161)
Hobbes é considerado por Bobbio um marco fundamental na teoria
individualista, apresentando na sua hipótese um estado de natureza em que existem
apenas indivíduos separados uns dos outros por suas paixões e por seus interesses
contrapostos, indivíduos forçados a se unir de comum acordo numa sociedade política
para fugir da destruição recíproca. Essa reviravolta do ponto de partida tem
consequências decisivas para o nascimento do pensamento

democrático moderno

(BOBBIO, 2007:46).
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Que modo de viver haveria se não existisse nenhum poder comum a temer;
pelo modo de viver no qual os homens que viveram antigamente sob um
governo pacifico, costumam degenerar, numa guerra civil (HOBBES,
1979:76)
Hobbes estava deduzindo sua teoria do dever político a partir de postulados de
fatos supostos sobre a natureza humana, desenvolvendo uma teoria das relações
necessárias dos indivíduos em sociedade. Em Hobbes, o estado de natureza é uma
hipótese, não se referindo ao ser natural como oposto ao civilizado, mas a uma condição
hipotética na qual os indivíduos se encontram sem nenhum poder político capaz de
limitar seus desejos, impondo obediência, obrigando o cumprimento do contrato social
(MACPHERSON, 1979). Hobbes deduz como inevitável o conflito sem um poder
comum, pois a busca do ser humano “é para o lucro, ou para a glória; ou seja, não tanto
por amor aos nossos semelhantes, quanto pelo amor a nós mesmos” tornando-se
destrutivo quando não há poder político para mantê-los controlados. A observação do
comportamento humano mostra que se não fosse retirado o medo das consequências de
seus atos, o estado de natureza dominaria a vida social, pois, continua Hobbes,
“ninguém duvidará, espero, de que os homens seriam levados muito mais sofregamente
pela natureza, se todo o temor fosse removido, para obter domínio, do que para ganhar a
sociedade” (MACPHERSON, 1979:39).
Os sucessores liberais de Hobbes abandonaram o absolutismo, mantendo o
princípio teórico do contratualismo. Afastado o risco de uma guerra civil, “o que
preocupava os amigos da liberdade era que o rei, atuando como um autocrata, viesse a
usar o Estado não como um árbitro, mas como uma monocracia” (MERQUIOR,
1991:67). John Locke, reconhecido por Bobbio como “o principal teórico do
liberalismo”, assentou as bases fundamentais do Estado liberal, estabelecendo um
contrato social em termos individuais, ancorado na subordinação do poder executivo ao
poder legislativo, na limitação do poder pelos próprios direitos naturais e no direito de
resistência. A teoria política proposta por Locke, no “Segundo Tratado”, representaria a
primeira e a mais completa formulação do Estado Liberal, tornando-se uma pedra
angular na construção da ideia de democracia moderna, sustentando que todo governo
surge de um pacto ou contrato revogável entre indivíduos, com o propósito de proteger
a vida, a liberdade e a propriedade das pessoas, tendo os signatários do contrato, o
direito de retirar a confiança ao governante, rebelando-se quando este não cumprir com
sua função. Para Locke, o direito à liberdade, vida e propriedade são direitos naturais
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que devem ser defendidos contra qualquer ataque, assim, apesar do homem gozar de
plena liberdade na natureza, sua fruição é incerta e passível de ataques constantes pelos
demais, aceitando a passagem para o estado civil, a fim de preservar e garantir seus
direitos (BOBBIO:1997b).
No primeiro dos “Dois Tratados sobre o governo civil”, Locke nega a origem
divina do poder, interrogando-se acerca da “grande questão que conturbou em todas as
épocas a humanidade”: quem deve exercer o poder? (LOCKE, 1974, I:106). O
argumento de Locke contra Filmer visa fundamentalmente não considerar o Estado
como uma criação de Deus, e sim como uma união política consensual e realizada a
partir de homens livres e iguais. O “Segundo Tratado”, como o próprio subtítulo indica,
versa sobre a “verdadeira origem, a extensão e o fim do governo civil”, considerado
como uma resposta às posições absolutistas de Hobbes e dos monárquicos. A teoria
política proposta por Locke representaria a primeira e a mais completa formulação do
Estado liberal, tornando-se, na opinião de Bobbio, uma pedra angular na construção da
ideia de democracia moderna (BOBBIO, 1997b). Na opinião de Merquior, enquanto
Hobbes se preocupava com a ordem e estabilidade, Locke foi o primeiro que teorizou o
estabelecimento das condições de liberdade que nunca mais foram abandonadas pelas
tradições liberais subsequentes. A grande contribuição de Locke ao pensamento liberal
foi o conceito do consentimento num espírito individualista, transformando a questão da
legitimidade em periódica e condicional, encarando os governantes como curadores da
cidadania, imaginando o direito à resistência e mesmo à revolução, tornando o
consentimento a base do controle do governo (MERQUIOR, 1991:45)
A ideia de que o homem enquanto tal tem direitos por natureza, que
ninguém (nem mesmo o Estado) pode lhe subtrair, e que ele mesmo não
pode alienar (mesmo que, em caso de necessidade, ele os aliene, a
transferência não é valida), essa ideia foi elaborada pelo jusnaturalismo
moderno. Seu pai é John Locke (BOBBIO, 1992a:28-29).
Na perspectiva liberal, Locke tem o grande mérito de introduzir o princípio da
legitimação do poder fundamentada no consentimento da maioria, conferindo aos
homens direitos naturais inalienáveis que surgiram de forma independente do Estado,
sendo preexistentes ao Estado e que devem, consequentemente, ser assegurados e
garantidos pelo Estado. Foi o consentimento popular que determinou a passagem do
estado natural ao estado moderno, garantindo o uso e o gozo dos direitos naturais,
impondo leis racionais e uma estrutura de segurança. Locke desenvolveu uma teoria do
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consentimento, centrada na legitimidade do governo, e uma teoria da confiança que
mostrava como os governantes e os súditos seriam parte da mesma sociedade
(BOBBIO, 2000).
O ato pelo qual o povo constitui-se como Estado – ainda que, propriamente
falando, somente a ideia deste, que é a única por meio da qual pode-se
pensar sua legalidade – é o contrato originário, segundo o qual todos (omnes
et singuli) renunciam a sua liberdade exterior, para recobrá-la em seguida
como membros de uma comunidade, isto é, como membros do povo
considerado como Estado (universi); e não se pode dizer que o Estado, o
homem no Estado, haja sacrificado para um fim uma parte de sua liberdade
exterior inata, senão que abandonou por completo a liberdade selvagem e
sem lei, para encontrar de novo sua liberdade em geral, íntegra, na
dependência da lei, isto é, em um estado jurídico; porque esta dependência
brota de sua própria vontade legisladora (LOCKE, 1974:145)
Locke apresenta a sociedade moderna como um instrumento para assegurar os
direitos naturais na base de um contrato, que segundo Bobbio, representaria o ponto
essencial do relacionamento entre liberalismo e democracia. Se em Hobbes, os
membros do pacto social abandonaram todos os seus direitos exceto o direito à vida, em
Locke, os indivíduos abandonaram exclusivamente o direito a fazer justiça com as
próprias mãos. Locke ampliou o princípio individualista de vontade e consentimento,
sacralizando os direitos naturais anteriores à associação civil e política, elevando o
consentimento individual como principal característica da política liberal. (BOBBIO,
1983a).
Partindo dos princípios do direito natural, Locke colocou as bases teóricas para a
formação do Estado liberal, centrado na subordinação do poder executivo ao legislativo,
limitando o poder estatal com a afirmação dos direitos naturais e com o direito à
resistência (BOBBIO, 1997b) Na mesma linha, Bonavides apresenta Locke como o
primeiro pensador democrático, interessado no governo da lei, no tema do
consentimento e do controle periódico por parte do povo, no assunto jurídico do
constitucionalismo e no conceito da limitação do poder . Locke teria o mérito de acordar
o povo para a consciência de suas liberdades políticas, apresentando, segundo
Bonavides, “o direito como garantia de autonomia do indivíduo frente ao poder estatal”,
substituindo a coerção pelo livre consentimento, introduzindo e defendendo os direitos
individuais (BONAVIDES, 1980:6). Na perspectiva liberal, a contribuição de Locke foi
fundamental na defesa do indivíduo, tutelando as partes em relação ao todo políticosocial, estabelecendo um contrato social para garantir normas necessárias para o
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convívio social, defendendo a garantia dos direitos individuais, invocando o direito
natural, a inviolabilidade do contrato social, o imperativo categórico (BERLIN, 1981).
Segundo De Ruggiero, a partir de Locke, o liberalismo garantiu as condições
para a formação da democracia moderna, reconhecendo que “os direitos naturais seriam
comuns a todos os indivíduos, enquanto seres humanos” defendendo o individualismo,
como elemento necessário do desenvolvimento da personalidade humana em toda a sua
riqueza e variedade de atitudes. Prova disso seriam o “Bills of Rights” de 1776, nos
Estados Unidos, e a “Declaração dos direitos” de 1789, na França, “garantindo na
tradição liberal, direitos universalmente válidos para todos os seres humanos” (DE
RUGGIERO, 1925:54-73). Frente ao processo de uniformização da vida social, o
liberalismo clássico defendeu o tema do individualismo41, como característica central da
democracia moderna. Segundo Tocqueville, o tipo de opressão que ameaçaria os povos
democráticos não se pareceria com qualquer daqueles que o precederam, ultrapassando
todos os poderes que já se conheciam na Europa, não dependendo tanto da violência
exterior, mas de sua capacidade de pressão interna, envolvendo a consciência dos
indivíduos e escravizando os espíritos. É, em todos os aspectos, um despotismo
inteiramente novo e mais extenso, incompativél à salvaguarda da esfera individual da
tradição liberal. Diferenciando-se do egoísmo, que seria um perigo para a democracia,
incentivando os cidadãos a dedicar-se cada vez mais aos seus assuntos privados,
abandonando o interesse pelos negócios públicos, o individualismo liberal defende a
salvaguarda dos interesses privados (MERQUIOR, 1991).
Da mesma forma que Tocqueville, Stuart Mill busca combater os efeitos
desumanizadores da democracia de massa e do “excessivo” poder popular,
salvaguardando o valor do individualismo.
Por isso não basta a proteção contra a tirania do magistrado. Necessita-se
também proteção contra a tirania da opinião e sentimento prevalecentes;
contra a tendência da sociedade a impor, por meios diferentes das penas
civis, suas próprias ideias e práticas como regras de conduta para aqueles
que discordam delas; a afogar o desenvolvimento e, se possível for, a
41

A palavra individualismo fez seu primeiro aparecimento em língua inglesa na tradução, por Henry
Reeves, de “A democracia na América”.
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impedir a formação de individualidades originais e a obrigar a todos
caracteres a moldar-se sobre o seu próprio (MILL, 1963:59-60)
Segundo Sartori (1994), o que preocupou antes Tocqueville e, mais tarde, Mill
foi o perigo de uma “tirania espiritual”, que incentivaria uma conformidade social
extrema e sufocante, oprimindo o indivíduo e consequentemente o liberalismo. De
acordo com Bobbio, Stuart Mill foi o pensador liberal que melhor percebeu os perigos
da massificação da vida social, que substituía a originalidade e a criatividade individual
com a “mediocridade coletiva”. Mill defendeu a importância da individualidade como
espaço “sagrado” e a inviolável de cada indivíduo frente ao inevitável processo de
massificação da vida política (BOBBIO, 2005a:72). Segundo De Ruggiero, Mill alertou
sobre o perigo do espírito de nivelamento que predomina na democracia, tornando todos
os homens igualmente medíocres. Uma espécie de tirania anônima e coletiva, que
cancela qualquer individualidade. É este o perigo maior pelo gênero humano, devendose reclamar o direito da personalidade, o “direito a uma esfera intangível do eu” (DE
RUGGIERO, 1925:157).
Segundo Bobbio, os pensadores liberais clássicos tiveram o mérito de
salvaguardar o indivíduo, representando uma pedra angular na formação da democracia
moderna, aparecendo como parte integrante das diversas Cartas Magnas adotadas para
regular os Estados modernos, “cuja atividade seria material e formalmente limitada
através de alguns instrumentos jurídicos e políticos” (BOBBIO, 2000:74). Protegendo a
liberdade, a dignidade humana, os direitos naturais, a soberania popular, o liberalismo
clássico rompeu com as tradições absolutistas, abrindo o caminho para a construção da
democracia moderna, “herdeira do liberalismo, em virtude dos princípios deste mesmo
liberalismo”, atribuindo aos direitos individuais um caráter pré-estatal, de natureza
puramente privativa, subordinando os poderes públicos, em quaisquer de seus níveis,
aos interesses dos indivíduos. (GALVÃO DE SOUSA, 1954:14). O liberalismo clássico
garantiu a proteção do indivíduo desteologizando e despersonalizando o poder,
impedindo o poder ilegal e ilegítimo, controlando aquele legal, representado nas
palavras de Hayek pela “luta contra todas as discriminações baseadas na origem social,
na nacionalidade, na raça, na crença, no sexo etc.” (HAYEK, 1988:158). A organização
estatal liberal garantiu 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
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liberdade, à segurança, à felicidade” (BOBBIO, 2005a:12). Portanto, segundo Bobbio, a
democracia moderna seria uma herança liberal, repousando sobre uma concepção
individualista de sociedade, incentivando a extensão do mecanismo de sanção, da base
para o vértice da pirâmide jurídica, ou seja, dos cidadãos para os governantes, como
salvaguarda dos interesses individuais (BOBBIO, 2005a).
Em suma, percebemos que na proposta política dominante, a democracia
moderna seria o resultado da luta revolucionária do liberalismo pela afirmação do
indivíduo, rompendo com a tradição transcendente, provocando uma mudança radical
na representação do social, colocando o indivíduo como centro e ponto de partida
(BOBBIO, 2000). O fundamento da democracia moderna seria a convicção liberal de
que cada um de nós é único, pois “somos cidadãos iguais e podemos pensar em modo
geral e ir além da nossa biografia e nossa classe social”, substituindo o poder ex parte
principis com ex parte populi, passando do poder despótico ao poder popular,
defendendo o indivíduo, conjuntamente com seus direitos (BOBBIO, 1993:210).

2. 4. A liberdade moderna
No “Dicionário da Política”, o liberalismo clássico é apresentado como uma
doutrina em defesa da liberdade do indivíduo de realizar seus desejos, admitindo como
única restrição legítima aquela decorrente do princípio de que todos devem ser
igualmente livres. A liberdade de um indivíduo só pode ser restringida, portanto,
quando sua não restrição implique a limitação da liberdade alheia (BOBBIO et al,
2004). A liberdade liberal é apresentada por Bobbio como “a mais poderosa afirmação
que foi feita sobre o homem como pessoa”, defendendo a liberdade de pensamento,
expressão, religião, garantindo um espaço de arbítrio de cada indivíduo (BOBBIO,
2005b:30).
Isaiah Berlin define a liberdade negativa como aquela liberdade livre de coerção
e interferências de alguém, apresentada como uma herança do pensamento liberal
clássico, que apesar de algumas diferentes nuances entre seus pensadores, defendeu a
autonomia do indivíduo frente ao poder estatal, garantindo uma esfera de não
impedimento na vida privada, respondendo às perguntas, “Quanto sou governado?” e
“Como interfere o Estado na minha vida?”. A liberdade liberal se apresenta como
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ausência de coerção, definida por Berlin, como “estar livre de”, gozar da liberdade na
esfera privada, sendo o Estado uma espécie de árbitro. Quanto maior é a esfera livre de
interferência estatal, maior é a liberdade de que o indivíduo pode desfrutar, limitando a
função do Estado a impedir que os cidadãos interfiram excessivamente uns na vida de
outros (BERLIN, 1981). Na mesma linha teórica, Kelsen atribui ao liberalismo clássico
o mérito de defender as liberdades negativas, identificadas como o corolário igualitário
da democracia, garantindo que “certas esferas de interesses do indivíduo” sejam
“protegidas por lei como direitos ou liberdades humanas fundamentais” salvaguardando
“as minorias contra o domínio arbitrário das maiorias” (KELSEN, 1998:243).
Antes do liberalismo, o conceito de liberdade se refazia ao ideal da polis grega,
caracterizado pelo sentimento igualitário e coletivista de liberdade, submetendo o
indivíduo aos interesses públicos “até se converter na versão extrema e contemporânea
da liberdade totalitária” (MERQUIOR, 1991:150). A liberdade antiga é identificada por
Berlin (1981) como “ser livre para” participar dos assuntos públicos, devendo
obediência às decisões tomadas na praça pública. O que Kant chama de “liberdade
legal”, devendo obediência à lei exterior, representando a liberdade do cidadão e não a
liberdade do homem enquanto indivíduo (LAFER, 1980:17). Segundo De Ruggiero, o
liberalismo clássico teve o mérito de limitar a liberdade clássica, que comportava “a
sujeição do indivíduo ao poder da coletividade”, introduzindo uma nova liberdade,
aquela liberal, garantindo a independência do indivíduo na esfera privada, protegendo a
liberdade “de expressar a própria opinião, de ir e vir, de associar-se com outros” (DE
RUGGIERO, 1925:181). O liberalismo teve o mérito de reformular o tema da liberdade,
buscando “pôr fim à Revolução, sem acabar com ela – isto é, sem prejudicar suas
conquistas

sociais”,

afirmando-se

com

Locke,

Kant,

Constante

Tocqueville

(MERQUIOR, 1991:94).
Segundo Bobbio, a liberdade liberal, que chama “liberdade dos modernos”,
tomou forma na Inglaterra com Locke, uma geração depois de Hobbes, com o florescer
da esfera cívica, da limitação da autoridade e da afirmação dos direitos naturais. Na
“Carta acerca da Tolerância”, escrita em 1689, Locke defendeu a libertação do
indivíduo dos laços religiosos, apoiando a liberdade de consciência de Lutero e Calvino,
sacralizando o indivíduo acima do Estado, abrindo o caminho para a defesa do
indivíduo nas suas diferentes áreas de ação, assegurando um espaço de autonomia onde
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as leis não intervêm com mandamentos e proibições. Locke buscou regular e limitar a
ação do Estado em defesa da liberdade do indivíduo, entendendo a liberdade como
ausência de vínculos, agindo “como se acredita ser o melhor (...) sem depender da
vontade de ninguém mais” (BOBBIO, 2000:102). O Estado, na proposta de Locke, tem
como sua principal função a defesa da liberdade individual, assegurando e preservando
a liberdade natural, propiciando as condições necessárias para o estabelecimento de uma
convivência pacífica e garantindo a livre circulação das ideias, de maneira que todo
cidadão possa apresentar seus projetos e pretensões à comunidade.
O conceito liberal de liberdade é retomado por Kant na Alemanha, como
liberdade individual desimpedida de empecilhos exteriores. Nos textos “A Paz
Perpétua” e “Metafísica dos Costumes”, Kant entende a liberdade como “não
impedimento”, gozando do direito de não obedecer a nenhuma lei exterior a não ser
àquelas a que se deu assentimento. Na “Crítica da razão pura”, Kant menciona a
liberdade como uma das ideias puras da razão, juntamente com as de Deus e da
imortalidade da alma, representando o elemento constitutivo de todo ser racional,
elemento necessário para o seu desenvolvimento. Em Kant, a liberdade seria aquilo que
constitui a característica própria do ser humano, possibilitando diferenciar-se dos outros
seres humanos, responsabilizando a política de regular as ações externas do homem,
impedindo que o uso da liberdade de um interfira na do outro (BOBBIO, 1997b; 2000).
Na França, Benjamin Constant, ao polemizar com Rousseau, desenvolveu
plenamente o conceito liberal de liberdade, questionando os “excessos” da Revolução
Francesa e alertando sobre os perigos que a “tirania da maioria” poderia representar à
autonomia do indivíduo (BOBBIO, 2000). Na proposta política dominante, Benjamin
Constant contrapõe à “liberdade dos antigos”, entendida como liberdade coletiva, a
“liberdade dos modernos”, apresentando como direito ao gozo privado e como o
começo da democracia moderna (SIEDENTOP, 1979; HOLMES, 1975). O liberalismo
clássico defendeu uma “outra dimensão da liberdade, que Benjamin Constant chamou
de liberdade moderna, concebida no curso da luta contra a monarquia absoluta como
liberdade individual”, garantida a todos os seres humanos, limitando a avassaladora
interferência do Estado na vida dos indivíduos (LAFER, 1980:18). Benjamin Constant
percebeu a importância da liberdade moderna nas contradições e limitações da
Revolução Francesa, com o seu desfecho em terror, consulado e ditadura. A “liberdade
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dos modernos” teria uma natureza totalmente diferente da liberdade dos antigos,
implicando uma distinção entre a esfera pública e a esfera privada, desconhecida na
democracia clássica, estranha a qualquer noção de liberdade pessoal, entendida no
liberalismo como aquela esfera protegida de qualquer tipo de interferência de
autoridades políticas e religiosas (BOBBIO, 2000).
No célebre discurso sobre “De la Liberte dês Anciens comparée à celle dês
Modernes” proferido no “Athénée Royal” de Paris, em 1819, Benjamin Constant definia
a liberdade liberal como o direito de não se submeter senão às leis, sendo de “cada um o
direito de dizer sua opinião, de escolher seu trabalho e de exercê-lo; de dispor de sua
propriedade, até de abusar dela, de ir e vir, sem necessitar de permissão e sem ter que
prestar conta de seus motivos ou de seus passos” (CONSTANT, 1985:10). A liberdade
antiga simbolizava a liberdade coletiva, entendida como submissão completa do
indivíduo ao todo, “sendo o indivíduo quase sempre soberano nas questões públicas, e
escravo em todos seus assuntos privados”. Como cidadão, “ele decide sobre a paz e a
guerra; como particular, permanece limitado, observado, reprimido em todos seus
movimentos” (CONSTANT, 1985:10). De acordo com Constant, a liberdade dos
antigos era relativa à vida pública, enquanto a liberdade dos modernos representaria o
direito dos cidadãos a um amplo espaço privado onde pudessem praticar suas religiões,
desenvolver seus pensamentos, cuidar de seus negócios (HIRSCHMAN, 1992).
Na opinião de Holmes, Constant foi o grande pensador da democracia liberal,
estabelecendo uma igualdade, no mínimo, jurídico-constitucional entre os indivíduos,
emancipando e defendendo a liberdade civil, destroçada pelos jacobinos na Revolução
Francesa (HOLMES, 1975). Constant, em 1829, afirmava no prefácio de “Mélanges de
littérature et de politique”,
(...) eu defendi durante quarenta anos o mesmo princípio; a liberdade em
tudo: religião, filosofia, literatura, comércio, política. Por liberdade entendo
o triunfo da individualidade, agora sobre a autoridade despótica, agora sobre
o despotismo das massas, que exige o direito de escravizar a minoria, em
nome da maioria (VARELA SUANZES, 1991:130).
Na opinião de Pellicani, Constant não se limitou a distinguir a liberdade liberal
daquela dos antigos, buscando uma explicação sociológica sobre a gênese das duas
liberdades. A liberdade dos antigos seria estreitamente associada a uma específica
situação histórica, marcada pela guerra permanente entre as polis. Por isso, “os cidadãos
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se identificavam com o soldado, causando a militarização dos espíritos, a disciplina
draconiana, absorção do indivíduo no grupo, etc. Em suma, as cidades clássicas eram
organizadas como grandes quarteis militares”. Diferente seria o contexto social que
determinou a formação da liberdade dos modernos. O comércio pacífico dos tempos
modernos substituiu a guerra dos tempos antigos, mudando gradualmente a cultura dos
povos, “inspirando nos homens um intenso amor pela liberdade, podendo-se através do
comércio satisfazer os desejos, sem a intervenção da força". Assim, a liberdade dos
modernos de Constant simbolizava um ser humano antropologicamente diferente do
cidadão-soldado da antiguidade, voltado para o gozo pacífico dos frutos de seu
empreendimento, não tolerando qualquer interferência em seus assuntos do Estado.
(PELLICANI, 1999:42-51).
Segundo Bobbio, a liberdade de Constant é retomada por Tocqueville,
atribuindo “um valor altamente positivo à liberdade negativa, definida por ele como a
alegria de poder falar, agir, respirar sem constrangimentos, sob o freio apenas de Deus e
da lei” representando um limite contra o advento da tirania da maioria (BOBBIO,
2002:65). Para Tocqueville, o conceito de liberdade estaria presente na consciência
interior de cada indivíduo, uma liberdade da alma que deve ser protegida do inevitável
processo de democratização das sociedades modernas, “correndo-se o perigo de
infantilizar os indivíduos, pois, o processo de democratização apesar de ter por objeto
preparar os homens para a idade viril, ao contrário, só procura fixá-los irrevogavelmente
na infância” (TOCQUEVILLE, 2005:531). Para Tocqueville seria necessário proteger a
liberdade liberal contra o perigo do despotismo da maioria, que oprimiria seus cidadãos,
diminuindo seus espaços de atuação, comprimindo suas vontades, até exercer um
domínio completo (MERQUIOR, 1991).
Na Inglaterra, o conceito liberal de liberdade é enriquecido por John Stuart Mill,
que segundo Bobbio, representaria

um fecundo encontro com as vertentes do

pensamento democrático, defendendo aquelas liberdades individuais que representam a
estrutura da democracia moderna (BOBBIO, 2005a)
Em primeiro lugar, o domínio interior da consciência, a liberdade de
pensamento e de sentimento, a liberdade absoluta de opinião e de
sentimento em todos os assuntos práticos ou especulativos, científicos,
morais ou teológicos. Em segundo lugar, a liberdade de gostos e de
ocupações, a de formular um plano de vida que esteja de acordo com o
caráter do indivíduo, a de fazer o que se deseja, sujeitando-se às
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consequências que vierem a resultar, sem qualquer impedimento de
terceiros, enquanto o que fizermos não lhes cause prejuízo, mesmo no caso
em que nos julguem a conduta insensata, perversa ou errônea. Em terceiro
lugar, a liberdade de cada indivíduo resulta da liberdade, dentro de certos
limites, da combinação entre indivíduos; a liberdade de se unirem para
qualquer fim que não envolva dano a terceiros supondo-se que as pessoas
assim combinadas são de maior idade e não foram nem forçadas nem
iludidas (MILL, 1963:15)
Na opinião de De Ruggiero, a liberdade liberal não deveria ser entendida como
um direito do indivíduo, mas como uma necessidade social, “não repousando sobre o
direito de A de não ser perturbado por B, mas no dever de B de tratar A como um ser
racional” (DE RUGGIERO, 1925:168). Hayek atribui o apoio do liberalismo clássico
às “reivindicações de liberdade do ser humano”, garantindo e defendendo a autonomia
do indivíduo, revolucionando de maneira profunda o pensamento político (HAYEK,
1988:163). O liberalismo clássico deixou como seu grande legado a proteção do
"círculo mágico", dentro do qual o indivíduo é livre do poder político, “podendo exercer
a própria liberdade quando e como quiser”. Uma vez que estão definidos e
reconhecidos, os limites do "círculo mágico”, a liberdade liberal “se apresenta como
exclusão e, portanto negação, de cada restrição, coerção, comando, proibição, obrigação
que possa invadir a esfera privada”, devendo a lei reconhecer e defender as fronteiras do
"círculo mágico", garantindo a coexistência de liberdade de cada um (PELLICANI,
1999:37).
Bobbio ressalta a novidade da liberdade liberal, apresentando-se como uma
alternativa à liberdade dos antigos, substituindo a predominância da vontade pública
sobre as vontades individuais com “o não impedimento”, significando a não
interferência do político em relação ao indivíduo, livre para agir sem coação. A
liberdade liberal, que pode ser chamada de “liberdade moderna” ou “liberdade
negativa”, garante a autodeterminação do indivíduo, sendo um dos princípios do
liberalismo clássico que continuam vivos na democracia moderna. De fato, toda a
tradição do pensamento político liberal move-se no que concerne à relação entre Estado
e liberdade, sendo a principal tarefa da democracia moderna garantir a liberdade liberal
(BOBBIO, 2000:290).

2. 5. A limitação do poder
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Segundo Bobbio, a luta do liberalismo para limitar, dividir e refrear o poder do
Estado possibilitou um processo de “constitucionalização do direito de resistência e de
revolução”, acolhendo na sua estrutura os conceitos de legalidade e de legitimidade para
combater o abuso no exercício do poder e sua ausência de legitimação, “dando lugar ao
Estado liberal e democrático” (BOBBIO, 2000:256). O liberalismo revolucionou uma
tradição política fundada na ausência de limites do poder estatal, justificada pela origem
divina do monarca, que obrigava a submissão inquestionável do súdito às decisões
adotadas. O liberalismo representaria a cultura do limite e a arte de estabelecer limites
ao poder dos outros e ao próprio, sendo “uma determinada concepção do Estado, na
qual o Estado tem poderes e funções limitados, contrapondo-se, portanto, ao poder
absoluto”, garantindo a liberdade do indivíduo em um processo de centralização do
Estado moderno e afirmação das grandes burocracias e dos exércitos poderosos
(BOBBIO, 2005a:7-14.).
O liberalismo defendeu a criação de limites ao poder político, requerendo
instituições disciplinadas pelo princípio da legalidade, amparando os direitos naturais do
ser humano, triunfando definitivamente contra os poderes da Coroa, destruindo os
privilégios do feudalismo.
O liberalismo tinha como inimigo principal o Estado despótico, buscando
limitar suas funções e colocar um freio aos seus poderes para proteger o
máximo de liberdade compatível com a vida em sociedade, reconhecendo,
ao mesmo tempo, a legitimidade de um mínimo de intervenção estatal para
garantir esta liberdade (DE RUGGIERO, 1925:114).
Nessa perspectiva, segundo Bobbio “a teoria dos limites do poder do Estado é
aquela teoria que diferencia até hoje uma doutrina liberal de outra que não é liberal”,
simbolizando a luta histórica do liberalismo contra o poder absoluto em defesa de um
Estado de direito democrático (BOBBIO, 2005b:170-246). Ao construir uma teoria do
Estado limitado, “tanto com respeito a seus poderes quanto às suas funções”, o
liberalismo libertou o ser humano do temor do Príncipe, refreando o poder absoluto e
arbitrário, levando a sério o principal questionamento na história da teoria política,
“quem controla os controladores?”. O liberalismo não se interessaria tanto em “quem
governa”, mas em “como controlar quem governa”, sendo a eterna vigilância, o preço
da liberdade (SARTORI, 1994:452).
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Lutando contra o Estado absolutista42, os pensadores liberais teorizaram o
Estado limitado, fixando “limites que lhe devem ser atribuídos e meios que devem ser
escolhidos para impedir o abuso de poder", relegando o poder político a uma armadura
de defesa e proteção da liberdade. (BOBBIO, 2000:284). A expressão de Lord Action,
“o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente”, se tornou a principal
preocupação do liberalismo clássico, entendido como um conjunto de “teoria e prática
da defesa, por meio do Estado constitucional, da liberdade política individual” criando
mecanismos que dividem e controlam o poder político. Locke, Montesquieu, os
Federalistas e muitos outros liberais clássicos defendiam a divisão dos poderes estatais,
“decompondo a soberania na pluralidade dos poderes” e deixando “um marco e uma
inspiração futura para tradição democrático-liberal”. (BONAVIDES, 1980:9). Um
legado liberal definido pela necessidade do “poder deter o poder”, separando e
controlando os três poderes – executivo, legislativo, judiciário – com uma série de
contrapesos mecânicos cujo fim é a garantia da liberdade individual (SARTORI, 1997).
Na história da teoria política, a separação dos poderes pode ser considerada uma
evolução da teoria do “governo misto”, caracterizada pela distribuição das funções de
governo entre diferentes grupos sociais, defendendo o exercício do poder não como uma
prerrogativa exclusiva de qualquer um dos grupos, mas como o resultado de sua
colaboração43. A teoria do governo misto foi evocada ao longo da Revolução Gloriosa
inglesa, mas desta vez com outras vestimentas. Locke, no “Segundo Tratado sobre o
Governo Civil”, defendeu o “princípio de limitação do poder pelo consentimento, pelo
direito natural, pela virtude dos governantes”. O elemento central da teoria lockeana
sobre a separação de poderes foi a tentativa de decompor e enfraquecer o poder
monárquico, depositando em mãos distintas a elaboração e execução das leis,
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Segundo Perry Anderson, a definição "absolutista" seria incorreta para as Monarquias da Época
Moderna, pois "nenhuma monarquia ocidental gozara jamais de poder absoluto sobre seus súditos, no
sentido de um despotismo sem entraves. Todas elas eram limitadas, mesmo no máximo de suas
prerrogativas, pelo complexo de concepções denominado direito ‘divino’ ou ‘natural’ (ANDERSON,
1985:48).
43

A ideia de governo misto nasceu com Heródoto, contrapondo, no III livro de “Historiae”, a ideia de um
governo misto a três formas de governo, todas imperfeitas, sendo retomada por Aristóteles no II livro da
“Política”, como uma estratégia para construir e preservar a paz social, evitando conflitos entre ricos e
pobres.Com Políbio começou uma verdadeira “ideologia do governo misto”, apreciada pelos teóricos
políticos como uma garantia de estabilidade governamental e equilíbrio entre as diferentes forças sociais,
aparecendo na sua formulação mais completa no Renascimento Italiano com Maquiavel e, sobretudo, nas
guerras de religião na França da segunda metade do 1500, com Bodin (CEDRONI, 2011)
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subordinando o poder executivo ao poder legislativo. O poder monárquico que antes
concentrava as funções executiva, legislativa e jurisdicional, foi restrito ao poder
executivo (BONAVIDES, 1980:10)44. Segundo Locke devia existir uma separação entre
o poder executivo e legislativo, pois o fato de “que as mesmas pessoas que têm o poder
de fazer as leis também tenham o de executá-las” significa sempre uma forte tentação
(LOCKE, 1974 II, 143; 150). É o legislativo quem decide as políticas, já que “o poder
supremo da sociedade política” é orientado a determinar as condições de uso legal da
força comunitária em função da defesa da sociedade civil e de seus membros. O
executivo, encarregado das leis formuladas pelo legislativo, deve estar-lhe
“subordinado” e “prestar contas” (LOCKE, 1974 II:134; 153). Dessa forma, em Locke,
o poder de elaborar as leis e o poder de executá-las se encontram em mãos distintas,
adicionando aos poderes legislativo e executivo aquele federativo, entendido como o
poder de fazer guerra e paz (BOBBIO, 1997a)45.
A partir de Locke, o constitucionalismo liberal representou o melhor instrumento
contra o totalitarismo, enfrentando desafios, tensões e armadilhas, com o fim de “fixar
os límites do poder”, respondendo a um critério de funcionalidade justificada pela
fraqueza dos seres humanos, sempre prontos a abusar do poder, sendo necessário dividilo e limitá-lo (ARENDOT, 1983:116). No pensamento liberal, a separação dos poderes
teorizada por Locke na Inglaterra foi elaborada com maior cuidado e refinamento por
Montesquieu, na França, não se limitando ao cerceamento mitigado proposto por Locke,
indo além, elaborando a proposta das “contra-forças”, com a qual um poder tem
legitimidade de barrar os outros dois poderes46. Montesquieu buscou uma distribuição
efetiva do poder entre diferentes titulares, assim o Legislativo, representante da vontade
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Na verdade, o cerceamento do poder monárquico não seria tão efetivo em Locke, pois além do poder
executivo, lhe caberiam outros poderes, como o poder federativo relativo às questões externas e o poder
da prerrogativa, garantindo o interesse público e o bem comum na ausência da lei, pois escreve Locke
“muitas coisas há para as quais a lei não prevê meios e que necessariamente devem ficar a cargo daqueles
que detém em suas mãos o poder executivo, na medida em que a conveniência e o bem público o
determinarem” (LOCKE, 1974:108).
45

Quanto ao judiciário, este não se configura como um poder autônomo do legislativo, apresentando-se
como duas partes constitutivas de um único poder definido por Locke como legislativo.
46

O Legislativo podia punir os membros do Executivo que, por sua vez, vetavam as propostas do
Legislativo. O Judiciário, considerado o poder mais fraco, estava protegido legalmente, operando livre
dos condicionamentos dos outros dois poderes. É bom ressaltar que na mesma linha de Locke, a
separação dos poderes em Montesquieu se justificaria pela falta de confiança na natureza humana, sempre
pronta a abusar do poder (MONTESQUIEU, 1973).
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geral do Estado, se encontra nas mãos dos representantes do povo, o Executivo,
executor desta vontade geral, é controlado pela monarquia e o Judiciário está composto
por tribunais populares. Além da distinção entre legislativo, executivo e judiciário,
Montesquieu divide o corpo legislativo, considerado excessivamente poderoso, em três
partes: rei47, lordes e comuns, independentes entre eles, podendo cada um controlar os
outros dois.

(DE RUGGIERO, 1925:174). Montesquieu desenvolve a teoria da

separação dos poderes a partir da realidade concreta francesa, estudando a história, o
caráter nacional e os costumes sociais, distanciando-se do jusnaturalismo inglês. Na
opinião de Benevides, a separação dos poderes proposta por Montesquieu foi o
resultado da luta liberal em defesa da liberdade individual, teorizando uma "cooperação
harmônica" entre os poderes para garantir uma eficácia mínima de governo e uma
legitimidade democrática. Montesquieu seria “o que há de mais alto na doutrina da
separação dos poderes”, barrando o “despotismo monárquico” e o “radicalismo
democrático”, garantindo a proteção da liberdade e a defesa da ideia de soberania
indivisível, inalienável e imprescritível, que pertence à nação e não a uma parte do
povo, nem a nenhum indivíduo, criando as bases da democracia moderna
(BONAVIDES, 1980:43).
A tripartição proposta por Montesquieu no “Espírito das leis” apareceu na vida
política real, pela primeira vez, nos Estados Unidos com os federalistas, que buscaram
uma nova forma de governo que equilibrasse interesses, facções, liberdade e justiça.
Além de restringir e limitar os poderes segundo suas características, os federalistas
equilibraram os poderes entre a União e os Estados na construção de um novo
ordenamento político, nacional e federal que introduzisse uma relação de coordenação
entre os poderes independentes (EPSTEIN, 1984; BOBBIO, 2003a).
Em “O Federalista” número 51, ressalta-se que o homem estaria movido por
interesses “ambiciosos, vingativos e predatórios”48, apresentando como necessária a
formação de um governo.

47

Montesquieu garante uma dupla posição ao rei, como chefe do executivo e do legislativo
(MONTESQUIEU, 1973).
48

Em “O Federalista” número 6, pensar de modo diferentesignificaria “ignorar o curso uniforme dos
acontecimentos humanos e desafiar a experiência acumulada ao longo dos séculos” (HAMILTON;
MADISON; JAY, 1980:13).
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Se homens fossem anjos não haveria necessidade dos governos; e se anjos
governassem os homens não haveria necessidade de meio algum externo ou
interno para regular a marcha do governo: mas, quando o governo é feito
por homens e administrado por homens, o primeiro problema é pôr o
governo em estado de poder dirigir o procedimento dos governados e
segundo obrigá-lo a cumprir as suas obrigações (HAMILTON; MADISON;
JAY, 1979:131)
Segundo Bobbio, os federalistas buscaram elaborar um quadro institucional que
funcionasse como defesa contra a tendência natural do poder de tornar-se arbitrário e
tirânico, garantindo a atuação separada e distinta dos diferentes poderes do governo. As
medidas constitucionais dos federalistas garantiram a autonomia dos diferentes ramos
de poder, que se controlariam e freariam mutuamente, sendo dotados de força suficiente
para resistir às ameaças uns dos outros, garantindo que cada um se mantenha dentro dos
limites fixados constitucionalmente (BOBBIO, 2003a). Na opinião de Gargarella, o
sistema de “freios e contrapesos” foi um reflexo daquela urgente preocupação por
remediar os males que até então não havia sido possível evitar, dotando a Constituição
de 1787, de diferentes esferas do poder para garantir aqueles “mútuos controles”. O
sistema de “freios e contrapesos” garantiu a presença de múltiplos filtros dentro do
processo de tomada de decisões políticas.
Todo este intrincado esquema de controles mútuos entre os diferentes
poderes – este esquema de “freios e contrapesos”– constitui uma grande
inovação institucional aportada pelos federalistas à teoria constitucional
moderna. Desde então, instituições tais como o veto do Executivo, o
bicameralismo com o seu esquema de idas e voltas ou “ping-pong” prévio à
aprovação de qualquer lei, e o impeachment, fazem parte do menu próprio
de qualquer Constituição moderna. O mesmo pode ser dito do sistema de
controle judicial de constitucionalidade – isto é, da capacidade dos juízes
para declarar inválida qualquer decisão legal caso a mesma contradisser a
Constituição (GARGARELLA, 2006:177-178).
Os federalistas introduziram o sistema das duas câmaras. Daí a necessidade da
instituição do Senado, entendida como segunda câmara legislativa composta a partir de
princípios diversos daqueles presentes na formação da Câmara dos Deputados. A
Câmara dos Representantes seria representativa do povo e o Senado representaria os
estados, de tal modo que o voto de um pequeno Estado possa ter a mesma eficácia de
um grande Estado (LIMONGI, 1991).
Benjamin Constant retoma na França o debate de Montesquieu sobre a separação
dos poderes. Como leitor e admirador de Montesquieu, que por sua vez era também
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encantado com o sistema inglês, Constant teve sempre como ponto de partida os
acontecimentos na França, mas, como inspiração a Inglaterra, referindo-se, na maioria
dos seus textos, sempre positivamente ao sistema político inglês. Ele procurava novas
soluções que pudessem ter uma validade republicana, tanto quanto elas teriam em uma
monarquia constitucional à semelhança da inglesa. Segundo Holmes (1975), Constant
seria o primeiro grande pensador da democracia liberal, expressando a necessidade de
separar o poder real do poder executivo, sendo “irresponsável o primeiro e cheio de
responsabilidades o segundo”, apresentando a monarquia como uma força
regulamentadora. O liberalismo de Constant limitava a soberania com os direitos civis.
Para limitar o poder, não era suficiente dividir os poderes, como propunha Montesquieu,
pois, para limitar efetivamente o poder seria necessário um papel ativo da opinião
pública, que deveria participar ativamente na vida política defendendo os direitos
individuais como limite efetivo da ação política, pois
(...) de nada adianta dividir os poderes. Se a soma total do poder é ilimitada,
os poderes divididos só necessitam forma ruma coalizão, e o despotismo é
irremediável. O que nos importa não é que nossos direitos não possam ser
violados por certo poder, sem aprovação de outro, mas que esta violação
seja vedada a todos os poderes (CONSTANT, 2005:1)
Em primeiro lugar, do ponto de vista institucional, era preciso criar um quarto
poder, ou como quer Constant, quinto, uma vez que o legislativo é dividido em duas
câmaras, sendo denominado por ele como poder neutro ou poder real, com todas as
características que lhe são próprias. Para Constant, só esse poder poderia impedir uma
junção dos outros poderes. O poder executivo seria confiado aos ministros, o poder
representativo duradouro o seria nas mãos dos senadores vitalícios, o poder
representativo de opinião, nas mãos dos representantes eleitos pelos cidadãos, e, enfim,
o poder judiciário, nas mãos dos juízes. Uma novidade importante foi o poder neutro,
que por sua natureza poderia ser identificado com rei, imperador, presidente, desde que
não participe de nenhum dos outros poderes e não seja ou esteja em nenhum deles. Para
Constant o poder neutro representaria o poder judiciário dos outros poderes, tendo como
função manter o equilíbrio e a concórdia entre os poderes, sendo um poder moderador e
pacificador que deveria ser imparcial diante dos conflitos políticos. O poder moderador
deveria garantir as liberdades e os direitos dos indivíduos, não agindo como autoridade
soberana sobre os homens, mas somente sobre as pessoas (GALVÃO QUIRINO, 2005).
O poder neutro foi uma das contribuições mais relevantes de Benjamin Constantpara o
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constitucionalismo ocidental. Nas “Réflexions sur les Constitutions”, Constant
reconheceu que a inspiração de suas reflexões sobre o poder neutro se encontrava nos
escritos do Conde de Clermont-Tonnerre, figura relevante na Assembleia de 1789,
defendendo a separação do poder executivo, entre poder régio e poder ministerial. Tema
que fora retomado nos mesmos anos por Sieyès, buscando conciliar a doutrina da
soberania com a divisão de poderes, distinguindo entre titularidade e exercício da
soberania, entre o poder constituinte e os poderes constituídos. Enquanto o poder
constituinte garantiria a unidade e permanência do Estado, os poderes constituídos,
especialmente o legislativo, se ocupariam da direção política estatal (VARELA
SUANZES, 1991).
Segundo Bobbio, a histórica desconfiança dos autores liberais com o poder
possibilitou a introdução do tema da limitação e do controle sobre a atuação do
governante, apresentando uma concepção antropocêntrica e ascendente, em que o poder
se origina no indivíduo e este o transfere para o Estado, invertendo, assim, o sentido
descendente dos regimes políticos que precederam o Estado liberal. Uma máxima do
liberalismo clássico sobre o poder estatal evidencia que onde tudo se centra, tudo se
torna dependente e precário, sendo necessário dividir e controlar os poderes por parte
dos governados, propondo o sistema de checks and balances, freios e contrapesos, a
partir de um ideal de liberdade (BOBBIO, 2000; 1976).

2. 6. Liberalismo e a representação política
Segundo Bobbio (2000), na época moderna a democracia continuava um tema
marginalizado, entendida, tanto no vocabulário de seus defensores quanto no dos
opositores, no seu significado substancial, teorizando a “comunidade em seu conjunto,
mesmo ao custo de diminuir a esfera de liberdade dos indivíduos”, sendo incompatível
com o ideal de liberdade moderna defendida pelo liberalismo. Era insanável a fratura
entre os teóricos igualitaristas, para quem todos os homens devem ser iguais em todos
os aspectos, e os autores liberais, que defendiam a igualdade na liberdade (BOBBIO,
2000; 2002:42).
Um dos grandes contrastes que percorrem a história do pensamento político
é o que coloca frente a frente os que pensam que os homens nascem iguais –
e, em consequência, a melhor forma de governo é a que restabelece a
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igualdade de condições – e os que consideram que os homens nascem
desiguais, de modo que a pretensão de fazê-los semelhantes é absurda e
perniciosa. (BOBBIO, 2003a:236).
Consequentemente, na opinião de Bobbio, o liberalismo se preocuparia com a
liberdade, limitando o poder estatal e incentivando o natural desenvolvimento da
individualidade humana, enquanto a democracia significaria igualitarismo em prol de
uma igualdade substancial ou material (BOBBIO, 2005)49. Na opinião de Sartori,
“liberalismo exige liberdade e igualdade exige democracia”, sendo dever da
“experiência liberal-democrática” confrontar-se com esta questão: “como harmonizar a
liberdade com a igualdade?” (SARTORI, 1966:237-38). É uma velha disputa que opõe
democracia e liberalismo, nada menos que a disputa entre igualdade e liberdade, onde a
igualdade, inimiga da liberdade, deve ser procurada na democracia não liberal, ao passo
que a igualdade em harmonia com a liberdade se encontra na democracia liberal 50
(SARTORI, 1966). De fato, continua Sartori, no processo de aproximação entre as duas
ideologias, o liberalismo não aceitou a ideia de democracia até que não fosse despojada
do sentido de igualdade e identificada com a liberdade, “abandonando seu significado
clássico – pré-liberal – e adquirindo o significado moderno – liberal -, defendendo a
igualdade por meio da liberdade”, ressuscitando “como uma boa instituição (depois de
milenios de condenações) na esteira do liberalismo” (SARTORI, 1994:170; 173). O
liberalismo aceitou a ideia de igualdade formal, como pressuposto de igualdade de
oportunidades entre os homens, descartando a igualdade substantiva ou igualitarismo.
(LASKI, 2002). Efetivamente, ressalta o liberal italiano Valerio Zanone (1999), na
história do pensamento político a democracia foi “uma palavra quase infame”, até não
ser qualificada com o adjetivo liberal, depurada consequentemente de seus fins
igualitaristas. Uma democracia liberal que não desistiu da ideia de igualdade, que, de
fato, é a base da história ocidental a partir de Cristo; mas esta entendida em seu sentido
moral, garantindo igual dignidade e respeito a cada indivíduo, verdadeiro fim do
liberalismo.

49

Segundo De Ruggiero, “a tradicional relação entre os dois termos” se expressava pelo modo “com o
qual os ingleses de velhas gerações amavam distinguir-se dos franceses, amantes da igualdade mais que
da liberdade” (DE RUGGIERO, 1925:170).
50

Segundo Sartori, a liberdade e a igualdade se combinaram na democracia liberal, apesar de haver
“liberdades que vão além da sensibilidade da democracia, tal como existem igualdades que não são
apreciadas pelo liberalismo" (SARTORI, 1966:238)
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Na proposta política dominante, as primeiras experiências de aproximação entre
democracia e liberalismo se darão na Inglaterra com Locke com a defesa dos direitos
naturais e, sucessivamente, passando de um mundo de ficções para um mundo de fatos,
o utilitarismo liberal de Bentham substituiu a teoria do direito natural de Locke,
defendendo o princípio da maior felicidade pelo maior número de indivíduos51. O
liberalismo se aproximou da democracia com o utilitarismo (MACPHERSON,
1978:30). Somente a experiência poderia provar se uma ação ou intuição é útil ou não,
sendo, consequentemente, o direito de livre discussão e crítica das ações e intuições o
elemento de maior importância, ressaltando, portanto, a ligação entre o utilitarismo
liberal e a democracia (MERQUIOR, 1991:80)52. Cada homem é o melhor juiz de si
mesmo, sendo ao mesmo tempo, o melhor no buscar o próprio interesse. A coexistência
de diferentes homens em uma sociedade coloca o problema de encontrar um acordo
entre os diferentes interesses. O problema é resolvido pela lógica do interesse comum,
que representa a soma das utilidades particulares que cada indivíduo busca satisfazer.
Porém, quando o indivíduo não perseguir seu real interesse, procurando uma utilidade
“mal entendida”, se há um contrastante com a utilidade dos outros, deve intervir a lei
(BENTHAM, 1970a). É sobre este princípio que se encaixa o programa democrático de
Bentham, entendendo a intervenção do Estado para complementar as necessidades do
indivíduo, apresentando a democracia como um instrumento para defender os seus
membros de qualquer forma de opressão através de boas leis, as quais devem responder
a dois requisitos fundamentais: liberdade53 e igualdade. Estando os dois requisitos
frequentemente em conflito, é necessário escolher o mal menor, sacrificando o segundo
em nome do primeiro (BENTHAM, 1970c). James Mill, “o discípulo mais completo de
Bentham”, é um dos fundadores da WestMinster Review, usado como instrumento de
difusão das propostas políticas do utilitarismo. Em seu artigo “Governo”, apresenta a
sociedade como um conjunto de indivíduos que incessantemente procuram prazeres
sobre os outros, sendo necessária uma estrutura legal para impedir o aniquilamento,

51

Antes de Bentham, Cesare Beccaria (1738-1794) defendeu o "princípio da maior felicidade possível"
para o maior número possível de pessoas como o objetivo último de toda legislação.
52

Em nome da democracia, os utilitaristas patrocinaram varias reformas, “por exemplo, nas escolas,
fábricas e no saneamento”, sendo os primeiros reformadores na Inglaterra, principais provedores de
mudanças democráticas numa sociedade que se modernizava. (MERQUIOR, 1991:81)
53

No texto “Principles of Judicial Procedure, with the outlines of a Procedural Code”, Bentham usa
segurança como sinônimo de liberdade (BENTHAM, 1970b).
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defendendo como Bentham um governo democrático que fomentasse uma sociedade
livre, garantindo o voto secreto, eleições periódicas e frequentes e liberdade de imprensa
para facilitar a alternância dos governantes (MACPHERSON, 1978).
Uma das grandes contribuições do liberalismo para a ordem democrática foi a
introdução da representação política, rompendo com a autoridade do ancien regime, e
criando as condições para a afirmação da democracia nas sociedades modernas
(BONAVIDES, 1980). Montesquieu buscou conjugar separação dos poderes e
representação, relacionando a unidade da soberania estatal com a pluralidade de uma
sociedade civil autônoma do Estado. Sucessivamente Burke defendeu o “mandato
livre”, justificando a necessária separação entre o representado e o representante para
preservar “o interesse geral”, estabelecendo entre as duas figuras, uma relação de
confiança que repousaria sobre as capacidades morais e cívicas dos representantes
(URBINATI, 2010). Kant defendeu a legitimidade democrática da representação
política. Apesar de sua adesão ao positivismo estatal de Hobbes e suas críticas à
democracia , Kant apresentou considerações importantes sobre a representação política,
entendida como estado de noumeno, não sendo apenas um expediente prático de modelo
ideal da participação direta, mas sua única forma possível, diferenciando a vontade geral
e a vontade arbitrária. É a autonomia de juízo do representante que tornaria legitimo o
método indireto. O governante e o governado podem formular um juízo fundamentado
sobre o critério do “como si”, imaginando-se no lugar do outro. Os representantes têm o
poder de decidir julgando do ponto de vista da opinião pública geral (e não apenas do
interesse de qualquer indivíduo ou de parte), apresentando a representação como uma
"nova esfera pública" que se situa “entre o eu moral e as ações regidas pela lei civil" "esfera pública de conversação comum" (URBINATI, 2010:83). O representante faz uso
da faculdade da imaginação como mediação entre o intelecto e as sensibilidades,
representando a totalidade dos representados. A imaginação, em Kant, é a condição que
possibilita o "contrato social" como "experimento do pensamento hipotético que o
legislador pode executar, e de fato deve executar, para verificar que um projeto de lei
seja justo". Kant entende a soberania não como uma voz de um ser físico ou uma
vontade imediata, mas como um guia para “reflexão nos órgãos legislativos”
(URBINATI, 2010:92).
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Segundo Sartori, “o liberalismo de Locke produz, em seu transplante e
desenvolvimento no Novo Mundo, a primeira democracia moderna” (SARTORI,
1958:229). Nos Estados Unidos, o tema da representação se afirma através dos
federalistas, possibilitando o ressurgimento da democracia, pois antes da reinterpretação
em chave liberal, a democracia era considerada um regime político aplicável
exclusivamente nas cidades-estados do passado (LIMONGI, 1991). Bobbio atribui aos
federalistas a formação de uma nova forma de democracia que funcione nos grandes
Estados modernos, entendida como “aquela forma de governo em que o povo não toma
ele mesmo as decisões que lhe dizem respeito, mas elege seus próprio representantes”
para cuidar dos interesses gerais melhor do que os próprios representados, sensíveis
exclusivamente aos próprios interesses particulares (BOBBIO, 2005a:33-34). Ao
introduzir a questão da representação política, os federalistas revolucionaram o conceito
de democracia, opondo à democracia direta ou dos antigos a democracia representativa
liberal, ou dos modernos, deslocado o debate político das aldeias para o parlamento,
onde o dissenso seria constitucionalizado e, portanto, legitimado (BOBBIO, 2000,
2005a). Os federalistas tiveram o mérito de perceber “que existe um nexo entre estado
representativo e dimensão do território e que, portanto, a única forma não autocrática de
governo possível num grande estado é o governo por representação”, podendo “abarcar
um maior número de cidadãos e um mais amplo território em comparação com o
governo democrático clássico” (BOBBIO, 2003a:151).
Depois da guerra de Independência, o governo dos Estados Unidos era
regulamentado pelos Artigos de Confederação, único vinculo que unia os treze
Estados54. Os federalistas acusavam o congresso da Confederação de não ter alguma
autoridade direta sobre os indivíduos, não tendo meios para impor suas decisões aos
estados, criticando sua fraqueza. A nova Constituição foi apresentada pelos federalistas
como a única possibilidade para escapar da “tirania da maioria”, pois, na ausência de
um governo central poderoso, as enormes tensões sociais após a ruptura com a
Inglaterra desestabilizariam o país, trazendo a anarquia. A falta de garantias
institucionais caracterizava a principal ameaça apontada pelos federalistas, deixando o
país à mercê das ambições de qualquer grupo majoritário capaz de chegar ao poder,
54

Todas as decisões importantes requeriam o apoio de sete delegados estatais, e as resoluções acerca da
guerra e da paz, juntamente com os tratados exteriores e a impressão de moeda, deveriam contar com
nove votos.
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instaurando a “tirania da maioria” (GARGARELLA, 2006). Como afirma Hamilton, em
“O Federalista” número 15,
(...) governar subtende o poder de baixar as leis. É essencial à ideia de uma
lei que ela seja respaldada por uma sanção ou, em outras palavras, uma
penalidade ou punição pela desobediência. Se não houver penalidade
associada à desobediência, as resoluções ou ordens que pretendem ter força
de lei serão, na realidade, nada mais que conselhos ou recomendações
(HAMILTON; MADISON; JAY, 1980:32).
Os federalistas buscam uma nova forma de governo até então não
experimentada, conforme a define Madison no Federalista n. 38, propondo uma
composição “nacional e federal”, que tornasse os Estados Unidos uma república
federativa, transferindo a soberania para a união federal, presidencialista e
representativa, colocando, na opinião de Leonel, o poder nas mãos dos governantes,
escolhidos democraticamente, com o papel de controlar e regulamentar as ambições,
interesses e desejos dos governados (LEONEL, 2007). Os federalistas se despediram do
republicanismo clássico, criando a república representativa que tinha o mérito de
funcionar em territórios grandes e heterogêneos, enfraquecendo as facções, estimulando
a paixão política na vida pública, protegendo os temas lockianos e criando as bases do
liberalismo democrático. (MERQUIOR, 1991:75). John Jay ressaltava no “Federalista”
número 4, que é
(...) impossível ler sobre as pequenas repúblicas da Grécia e da Itália sem
experimentar sentimentos de desgosto pelas agitações das quais elas eram
presa contínua e pelo rápido suceder-se de revoluções que as mantinham em
estado de perpétua incerteza entre os estados extremos da tirania e da
anarquia (HAMILTON; MADISON; JAY, 1980:16).
Como salvaguarda democrática, os federalistas promoveram uma nova espécie
de governo popular, uma república representativa, onde as funções do governo fossem
delegadas a um corpo escolhido de representantes. Em “O Federalista” número 52
associa-se o critério da representação política aos grandes territórios, assim “se a Europa
pode reivindicar o mérito de ter inventando este grande mecanismo político (...) a
América pode vangloriar-se de ter usado esta descoberta como estrutura das grandes e
homogêneas repúblicas” (HAMILTON; MADISON; JAY, 1980:72). Em “O
Federalista” número 10, ressalta-se que a república se aparta 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
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escolhe. O efeito desta segunda diferença é de depurar e de aumentar o espírito público,
fazendo-o passar para um corpo escolhido de cidadãos, “cuja prudência saberá
distinguir o verdadeiro interesse da sua pátria e, pelo seu patriotismo e amor da justiça,
estarão mais longe de sacrificar as considerações momentâneas ou parciais”
(HAMILTON; MADISON; JAY, 1979:98).
Segundo Sartori, o grande legado dos federalistas foi a preocupação com a
“tirania da maioria”, quando “a oposição é tolhida, hostilizada ou reprimida, podemos
então falar de tirania da maioria, no sentido constitucional da expressão, buscando
salvaguardar o direito da minoria, contendo a ação dos “grupos facciosos”, entendidos
como aquela parte da população que, movida por interesses ou paixões comuns, atuava
contrariamente aos interesses do país” (SARTORI, 1994:184). Aderindo ao mesmo
realismo que marcou boa parte dos liberais clássicos, Madison não via nenhuma
possibilidade de dissolver o problema das facções sem regras claras e definidas. A causa
originária das facções encontrava-se na própria natureza do homem e, portanto, era
impossível erradicá-la. A única coisa que se podia fazer contra elas, dizia Madison, era
trabalhar

sobre

seus

efeitos

para

minimizá-los

o

quanto

fosse

possível

(GARGARELLA, 2006). Em “O Federalista” n. 10, Madison evidencia que para “evitar
as desgraças da facção: ou de prevenir-lhe as causas, ou corrigir-lhe os efeitos”, não
sendo “possível prever todas as causas de facções, não resta outro remédio que corrigir
lhe os efeitos” (HAMILTON; MADISON; JAY, 1979:95-96). Se as facções são
inevitáveis, a questão central no pensamento liberal é controlar o poder da maioria que
tendencialmente abusa do poder quando este não encontra freios diante de si,
representando uma ameaça aos direitos das facções minoritárias, promovendo “a
instabilidade, a injustiça e a confusão nos conselhos públicos [que] são as moléstias
mortais que por toda parte têm feito perecer os governos populares” (HAMILTON;
MADISON; JAY, 1979:94). Os federalistas defenderam a representação como a
realização da promessa do republicanismo clássico, mas “sem os seus inconvenientes”,
garantindo os interesses da nação e possibilitando aos cidadãos serem governados pelos
indivíduos “mais competentes deles”. Na opinião de Urbinati, a representação se
prefigurava no que os federalistas chamavam de “aristocracia natural”, afirmando-se
como um meio para eliminar os efeitos deletérios da ignorância, da demagogia e dos
interesses corporativos que envolvem o conceito clássico de democracia. A preocupação
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central a partir dos federalistas foi aquela de possibilitar a democracia em um grande
país, sem perder a liberdade (URBINATI, 2010).
O tema da representação é retomado ao longo da Revolução francesa. Jacques
Pierre Brissot (1754-1793) defendia em 1789 um sistema democrático representativo
com o objetivo de selecionar os melhores em termos de talentos e virtudes. A
representação possibilitaria selecionar os cidadãos mais competentes. Na mesma linha,
padre Sieyès (1748 – 1836), defendia a representação contra a democracia direta de
Rousseau, considerada nada mais que um anacronismo em uma sociedade moderna,
marcada pela divisão do trabalho. “Admirador da liberdade moderna”, Sieyès acreditava
na representação eleitoral para libertar o povo do pesado fardo da política, que “não é
um dever, é um oficio, uma função confiada por muitos a poucos governantes”
(MERQUIOR, 1991:84). O governo representativo incrementaria a possibilidade dos
indivíduos de gozar de sua liberdade privada, ao contrário a democracia reduziria seu
gozo. “A democracia”, nas palavras de Sieyès, “garante um mínimo de liberdade
individual. Esta constitui, de fato, o completo sacrifício do bem individual ao bem
público” (URBINATI, 2010:155). Sieyès, como o Federalista n. 63, elogiava a
modernidade da representação, possibilitando a formação de um governo democrático
em um território vasto. A democracia direta não podia ser um modelo para os
modernos, impondo-se a necessidade da representação, como condição imprescindível
para que o governo popular fosse realizável. As formas de deliberação coletivas são
“absurdas”, constituindo uma ameaça para unidade da autoridade soberana. O governo
direto não consegue produzir decisões que reflitam as ideias dos cidadãos in fieri, sendo
incapaz de expressar a especificidade e unicidade dos indivíduos (SIEYÈS, 1993).
Na opinião de Urbinati (2010), em Sieyès a soberania passa pelo parlamento,
juntando a vontade unificada da nação de Rousseau com o mandato livre de Burke,
defendendo a aplicação da representação em todas as relações humanas, privadas ou
públicas, sendo todas “relações de representação", entendidas como serviços prestados
em troca de uma recompensa. Sieyès elaborou a primeira e mais sofisticada teoria
filosófica da representação, concebida como uma fenomenologia de todas as relações
humanas, uma forma de processo decisional que excluía o método direto e as formas
patrimoniais do poder. Se inspirando “na filosofia de Locke, na republica comercial
representativa de Montesquieu e na teoria socioeconômica de Smith e, em especial
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modo, na teoria da divisão do trabalho”, a teoria de Sieyès defendia que “tudo é
representação na ordem social”, significando que todos os relacionamentos humanos,
privados e públicos, são fundamentalmente contratuais. Essa lógica, que tem suas raízes
no livre mercado, é aplicada também na esfera política, entendendo os representantes
políticos como profissionais atuantes e competentes que gozam da confiança dos
cidadãos, operando para o bem da nação. Dar confiança significaria reconhecer que os
eleitos têm responsabilidade, uma vez que têm competência, de decidir qual seja o
melhor interesse dos cidadãos sem que eles se expressem, sendo os representantes “os
únicos depositários da vontade geral, não precisam consultar os próprios comitentes
sobre um dissenso inexistente” (SIEYÈS, 1993:275). A representação em Sieyès não é
um instrumento pragmático para substituir da participação direta nos grandes Estados,
mas a criação de um novo setor de competência para o benefício de todos (URBINATI,
2010:115).
Alguns anos depois, ao estudar a realidade política dos Estados Unidos,
Tocqueville estaria divido “entre a admiração-inquietude pela democracia e a devoçãosolicitude pela liberdade individual, trazendo dentro de si o dissídio entre liberdade e
igualdade”. Tocqueville problematizou as vicissitudes da democracia moderna à luz de
sua experiência concreta, observando empiricamente, o funcionamento das instituições
democráticas nos Estados Unidos (BOBBIO, 2000:271). Foi de Alexis de Tocqueville
“o reconhecimento, quase a consagração, do novo Estado no novo Mundo como forma
autêntica da democracia dos modernos contraposta à democracia dos antigos”,
garantindo, com a representação, a liberdade democrática, tornando-se fonte de
inspiração pela Europa. Tocqueville se descrevia como “um liberal de nova espécie”,
apaixonado pela liberdade, como qualquer liberal, mas consciente sobre o inevitável
advento da democracia, sendo necessário neutralizar seus venenos com o instituto da
representação, evitando a “tirania da maioria” onde os hábitos e os costumes de uma
maioria destroem as vontades de minorias ou de indivíduos isolados. (BOBBIO,
2003a:151).
(...) todas as paixões fatais às repúblicas crescem com a extensão do
território, enquanto que, de modo algum, as virtudes que lhe servem de
apoio crescem na mesma medida. A ambição dos particulares aumenta com
o poder do Estado; a força dos partidos com a importância da finalidade que
se propõem; mas o amor da pátria, que deve lutar contra essas paixões
destruidoras, não é mais forte numa vasta república que numa pequena.
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Seria mesmo fácil provar que é menos desenvolvido e menos poderoso. As
grandes riquezas, as profundas misérias, as metrópoles, a depravação dos
costumes, o egoísmo individual, a complicação dos interesses, são outros
tantos perigos que nascem quase sempre da grandeza do Estado
(TOCQUEVILLE, 1977:125).

Segundo Merquior, o que preocupava o liberalismo europeu, antes Tocqueville,
era o despotismo do Estado, “Constant pouco diferia de Locke, Montesquieu”, enquanto
Tocqueville teve o mérito de resgatar a reflexão dos federalistas sobre o perigo da
“tirania da maioria”, percebendo dramaticamente as tendências negativas da sociedade
democrática moderna e suas reais ameças à liberdade através do conformismo de
opiniões e o nivelamento dos espíritos (MERQUIOR, 1991:92). Tocqueville indica na
representação um meio para limitar o perigo da “tirania da maioria”, chamando a
atenção para o poder irresistível da maioria, a “própria essência dos governos
democráticos” onde “o império da maioria [é] absoluto, pois fora da maioria, nas
democracias, não existe coisa alguma que subsista” (TOCQUEVILLE, 1977: 190).
Quando um homem sofre uma injustiça nos Estados Unidos, a quem poderia
dirigir-se? À opinião pública? É quem forma a maioria; ao corpo
legislativo? Representa a maioria e lhe obedece cegamente; ao poder
executivo? É nomeado pela maioria e lhe serve de instrumento passivo (...)
os próprios juízes, em alguns Estados, são eleitos pela maioria
(TOCQUEVILLE, 1977:244).
No famoso capítulo VII de “A democracia na América”, Tocqueville discute as
ameaças do “pensamento único” que menospreza os interesses particulares, opondo
obstáculos às minorias. Sem garantias contra a “tirania da maioria”, o espírito da
liberdade corre o perigo de desaparecer progressivamente na coletividade, caindo em
uma servidão sem donos, mais suave e mais degradante que a antiga (MERQUIOR,
1991). Sobretudo depois dos acontecimentos de 1848, Tocqueville estaria convencido
sobre a necessidade de combater “o perigo da democracia socialista”, sinônimo de
“despotismo democrático”, associando “sua parte não despótica com o liberalismo” que
assumiu historicamente, o papel de resistir à opressão das massas em prol da liberdade
(SARTORI, 1966:374). Na opinião de De Ruggiero, a obra de Tocqueville foi
fundamental, pois demonstrou ao liberalismo francês que a democracia podia não ser
uma aberração. Tanto é verdade que “o programa de uma democracia liberal apareceu
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logo depois com Lamartine, na Politique Rationellee e com o filósofo Vacherot na De
La Démocrati” (DE RUGGIERO, 1925:207).
Na Inglaterra, Stuart Mill compartilhava com Tocqueville o mesmo interesse
sobre o tema da democracia, “coroando o liberalismo clássico, como uma continuação
feliz do francês Tocqueville, defendendo o valor da liberdade na democracia de massa”
(MERQUIOR, 1991:119). A dimensão do território constituía a justificativa de Mill
para defender a introdução da representação na ordem democrática.
Além dos obstáculos morais, as dificuldades materiais são frequentemente
um impedimento insuperável para as formas de governo. No mundo antigo,
embora possa ter e realmente tenha havido uma grande independência
individual e local, não poderia nunca existir um governo popular regular
fora dos muros da cidade; porque não havia condições físicas para a
formação e propagação de uma opinião pública em uma mesma ágora.
Acredita-se geralmente que esse obstáculo desapareceu depois da adoção do
sistema representativo (MILL, 1981:8).
Stuart Mill é considerado o teórico da liberdade democrática em oposição ao
despotismo da maioria, descrevendo os perigos da “tirania de opinião” em “Da
liberdade” (1963) e em “Thoughts on Parliamentary Reform” (1972), e as ameaças da
“tirania da maioria” em “Considerações sobre o Governo Representativo” (1981),
defendendo o sistema representativo como antidoto democrático. Stuart Mill apresentou
reflexões importantes sobre a chamada “tirania da maioria”, que se apresenta como
“uma democracia pura e desrespeitadora dos princípios clássicos do liberalismo”
transformando-se consequentemente “em um regime iliberal e despótico” (BOBBIO,
2000:272).
A vontade do povo significa praticamente a vontade da parte mais numerosa
ou mais ativa do povo – a maioria, ou aqueles que conseguem fazer-se
aceitos como maioria; em conseqüência o povo pode desejar oprimir uma
parte da sua totalidade, tornando-se necessárias precauções contra essa
atitude bem como qualquer outro abuso do poder. (MILL, 1963:6)
A questão era espinhosa: como articular a regra da maioria com a regra da
minoria? Segundo Bobbio, esta representa a grande contribuição de Mill, defendendo o
respeito de manter vivo o princípio do antagonismo na democracia, elogiando a
variedade e os beneficos na vida democrática que a diversidade e os contrastes de ideias
trazem (BOBBIO, 2005a). Sem manter vivo o antagonismo na democracia, "penso que
em vez de montanhas e vales, o domínio do intelecto tornar-se-á uma planície morta,
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nada muito acima do nível geral, nada muito abaixo dele” (MILL, 1971:112). Em uma
carta de 1840, Mill escreve a Alexis de Tocqueville, concordando que "o verdadeiro
perigo para a democracia (...) não é anarquia nem o amor à mudança, mas a estagnação
e imobilidade" (ROBSON, 1972:434-435). O interesse de Mill era, sobretudo, orientado
ao tema da “tirania social”, buscando regras para demarcar a esfera pública, lugar da
política, e esfera privada, espaço de liberdade, onde o cidadão possa fazer livremente
suas escolhas sobre a própria vida (BOBBIO, 2006:115). Segundo Merquior, o que Mill
entende por “tirania de opinião” é “a perspectiva da uniformidade chinesa”, defendendo
a liberdade de opinião e dos conflitos de ideias, limitando a interferência do Estado na
esfera individual, exaltando a liberdade como elemento central do autodesenvolvimento
da humanidade (MERQUIOR, 1991:96).
Na opinião de Bobbio, mesmo considerando as óbvias diferenças, as obras dos
Federalistas, Tocqueville e Stuart Mill bem compreenderam o legado liberal, alertando
sobre “os perigos que a democracia corre como progressiva realização do ideal
igualitário”, defendendo a representação política para garantir a independência da
pessoa contra o ideal igualitário, desejando uma sociedade composta de indivíduos com
mesmas aspirações, gostos, necessidades, condições, cujo efeito final seria o despotismo
(BOBBIO, 2005a). Se em Locke e Montesquieu, o espectro que assombrava a liberdade
era o despotismo do poder monárquico, nos Federalistas, em Sieyès, em Tocqueville e
em Stuart Mill é o terror da “tirania da maioria”, expressando uma clara preocupação
com o poder majoritário sem limites, retomando o elemento de crítica de Benjamin
Constant contra a democracia teorizada por Rousseau, enquanto não bastaria transferir o
poder às mãos do povo, sendo preciso também limitá-lo (BOBBIO, 1986b:161). Na
mesma linha de pensamento, segundo Sartori, o que inspirou os teóricos liberais do final
de século XIX foi a preocupação legitima com a tirania da maioria, mais que com a
tirania da minoria, pois a história mostrava que “a democracia substitui a tirania de uma
minoria, e como seu princípio é que a maioria tem sempre razão, é prova de largueza de
vistas que suas atenções tenham se voltado para o perigo oposto, para o perigo inerente
ao princípio” (SARTORI, 1994:188).
De Ruggiero acrescenta que foi responsabilidade e mérito do liberalismo
clássico ter limitado o imenso poder da maioria e sua potencialidade tirânica, “não
sendo um acaso que, antes do liberalismo, democracia e despotismo eram colocados no
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mesmo patamar” (DE RUGGIERO, 1925:410). Já Aristóteles, enfatiza De Ruggiero,
alertava sobre a possibilidade de degeneração da verdadeira democracia para a ditadura
popular, carregando consigo o perigo da tirania da maioria que somente o liberalismo
soube contrastar eficazmente, freando a participação popular com o sistema
representativo. O liberalismo exercitou uma função de limite e controle sobre a
democracia, tendo a obrigação de controlar a “tendência da democracia de tornar-se o
despotismo mais brutal”, garantindo a liberdade individual e limitando o poder do
Estado. Fora do liberalismo, a democracia pode oferecer duas diferentes tiranias, “a
tirania da massa, ou seja, a tirania do Estado (...), ou a tirania de um ditador” (DE
RUGGIERO, 1925:228).
A defesa do sistema representativo pelo liberalismo clássico significou
reivindicar a ideia de que fossem os próprios cidadãos, através dos representantes
eleitos, os protagonistas dos assuntos públicos. Tal reivindicação foi revolucionária,
defendendo a representação como mecanismo de síntese, dosando as diferentes opiniões
para obter uma solução mediana. Isto é o significado da representação liberal, tornando
a sociedade segura, não fragmentada ou polarizada (URBINATI, 2010:120). A
representação liberal se centrou no livre mandato, pois, sendo as leis aprovadas pelos
representantes, obedecidas por todos os cidadãos, o mandato eleitoral não representa
somente alguns eleitores, mas toda a nação. O livre mandato possibilita aos
representantes tomar decisões que envolvam todos os cidadãos, não devendo responder
aos seus eleitores, não sendo responsável juridicamente, nem vinculado por
relacionamentos pessoais. A representação não significa agir em nome dos
representados, mas “a concretização de relação política de afinidade simpática entre
representantes e representados”. Na concepção liberal, segundo Nadia Urbinati, o
representante tem a função de representar não somente seus eleitores, mas todos os
cidadãos. A representação liberal não é uma simples delegação de poder, mas um ato de
comunhão ideal entre o representado e o representante, ao longo do mandato. Entre
representantes e representados, não há nenhuma relação de obrigação jurídica (como no
caso do mandato imperativo), mas de obrigação política. O eleitor está ligado ao eleito
por uma relação "invisível" de confiança nas suas decisões, baseado em suas virtudes
cívicas

O

julgamento

político

dos

representantes

reivindica

uma

pretensa

imparcialidade. É livre, uma vez que não está vinculado ao mandato imperativo e, ao
mesmo tempo, depende politicamente dos representados, dos quais recebe um "mandato
95

político". É universal no sentido de que quem exercita o mandato representa toda a
nação (URBINATI, 2010:106). .
A democracia representativa liberal é a antítese da democracia plebiscitária e
populista, significando um processo de unificação e não um ato de unidade. É uma
expressão de um soberano, não é entendida como "entidade coletiva" já dada, mas
percebida como "processo de unificação intrinsicamente pluralista". Soberania não é
apenas um ato de vontade, mas um processo dialético em que a maioria e minoria sabem
que podem sempre trocar as peças. A democracia representativa liberal é uma forma de
governo diferente daquela clássica, não se resumindo apenas a uma delegação de poder
ao representante por parte do representado, mas “uma método para governar
conjuntamente, embora com diferentes competências e funções”. É necessário defender
a riqueza da representação liberal para garantir o funcionamento da democracia. A
representação liberal é percebida como um antídoto aos perigos do despotismo dos
tiranos, mas também das massas, pois as assembleias representativas podem tornar-se
despóticas quando deixam de representar os cidadãos como um todo (URBINATI,
2010:107). Na opinião de Pitkin, a representação liberal é “objetiva” e “independente”,
pois os interesses do povo são objetivos no sentido que existem ainda que os indivíduos
não sejam realmente conscientes (PITKIN, 1967:158). A democracia representativa
liberal pode ser entendida pelo “como se”, apresentando uma essência ideológica
imaginativa, não existencial ou ontológica. É uma ideia da razão que junta ideias gerais
como liberdade e igualdade, tornando-as aplicáveis aos fatos específicos e concretos
(URBINATI, 2010).
Na opinião de Merquior, a democracia teria “a mais justa e irresgatável dívida de
gratidão com a tradição liberal”, que possibilitou através do instituto da representação,
uma forma política que dependesse do consentimento dos governados, garantindo
liberdade aos indivíduos nas questões privadas e igualdade perante a lei e igualdade de
direitos (MERQUIOR, 1991:36). Não deve assim surpreender, afirma Roque Spencer
de Barros, que, ao refletir sobre a expressão ''democracia liberal'', ''a questão realmente
substantiva não está no substantivo democracia, mas no adjetivo liberal'' (BARROS,
1971).
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3. O liberalismo clássico e a democracia da minoria.
Acreditamos que a proximidade ideológica da ciência política contemporânea
com o pensamento liberal gerou importantes omissões, confundindo a história política
do liberalismo clássico com uma hagiografia do liberalismo. A tese bobbiana, segundo a
qual o liberalismo clássico ter-se-ia gradualmente transformado na democracia
moderna, oculta as sistemáticas discriminações que golpearam as massas despojadas. O
vício de fundo de uma historiografia atenta somente às ideias na sua abstrata pureza está
no distanciamento do real processo histórico, julgando o liberalismo com base na
consciência que ele tem de si mesmo, desconsiderando as numerosas restrições que
legitimaram a construção de uma democracia para a minoria, excluindo a grande
maioria da população. É um fato que os países de tradição liberal mais consolidada,
como a Inglaterra, os Estados Unidos e a França, acumularam um considerável atraso
histórico no terreno da emancipação civil e política, legitimando a escravidão nas
colônias, a repressão das classes trabalhadoras na metrópole e a exclusão das mulheres
da vida política55. Concordando com Ortega y Gasset, “o liberalismo e a democracia são
duas coisas que em princípio não têm nenhuma relação entre si”, existindo uma tensão
de fundo entre os interesses econômicos de uma minoria e a soberania popular
(ORTEGA Y GASSET, 1961: 424). Enquanto a democracia ateniense teve o efeito de
quebrar a oposição ancestral entre governantes e produtores, equiparando camponeses e
cidadãos, a divisão entre proprietários governantes e súditos camponeses foi condição
constitutiva do liberalismo clássico, garantindo os interesses da classe proprietária em
detrimento da grande maioria da população (WOOD, 2003).
Na onda das revoluções liberais, o termo “liberal” se afirmou em antítese à
ignorância e barbárie das massas populares, simbolizando a generosidade, educação e
cultura das classes proprietárias. Tomava forma um novo regime político centrado na
defesa da grande propriedade capitalista, encontrando suas justificativas teóricas no
individualismo possesivo de Locke, no utilitarismo de Bentham, no conservadorismo de
Burke, no constitucionalismo de Montesquieu e Benjamin Constant, nas doutrinas
reacionárias de Sieyès, nas propostas eleitorais dos Federalistas, de Tocqueville e Stuart
Mill. Apesar de suas profundas diferenças, todos convergiam na rejeição da democracia
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É bom ressaltar que quando as mulheres pertenciam às classes superiores, “continuavam fazendo parte,
embora em função subalterna, da comunidade dos livres” (LOSURDO, 2006a: 195).
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no seu significado clássico, defendendo uma reformulação em chave liberal,
legitimando a formação de estruturas legais que garantissem a participação política dos
grandes proprietários e a exclusão dos não-proprietários. O processo de aproximação
entre liberalismo e democracia determinou a supressão e a domesticação das
características radicais que a palavra democracia carregava, legitimando a formulação
de um projeto político chamado de “democracia liberal”.
Não convence a tentativa dos liberais contemporâneos mais refinados, como
certamente é Norberto Bobbio, de distinguir liberalismo político e liberalismo
econômico, desresponsabilizando a política pela dominação e opressão do livre
mercado. Acreditamos que a sociedade capitalista não seja uma soma de elementos,
cada um autônomo em relação aos outros, mas um sistema orgânico de relações e
processos coerentemente ordenados. De fato, no plano histórico e filosófico, esta
divisão não se justifica, percebendo-se o Estado como um importante instrumento de
proteção da propriedade privada e disciplina dos não-proprietários, não existindo
descontinuidades nítidas entre o econômico e o político, sendo a base produtiva
relacionada intrinsecamente às formas políticas, sociais e jurídicas.
Dando continuidade ao debate levantado no segundo capítulo, aqui buscamos
apresentar elementos de interpretação que apoiam a hipótese de que não é possível tratar
o liberalismo político, independentemente do regime econômico, da história, das
relações de poder, do papel do Estado. Entendendo a separação como um simples
recurso metodológico, descartamos uma visão da realidade social apresentada como
uma coleção de “partes” e “fragmentos”, cada um dos quais, independente e
compreensível em si mesmo. Acreditamos que na sociedade capitalista não existam
descontinuidades nítidas, sendo “um conjunto dialético – estruturado, hierarquizado e
em permanente transformação – de fatores causais, apenas alguns são de natureza
política, enquanto muitos outros são de caráter econômico, social, ideológico e cultural”
(BORON, 2006:318). Tratar o liberalismo político sem considerar as relações de
produção, os direitos de propriedade, as relações de apropriação e o poder de organizar
a produção é uma operação digna de uma avestruz, pois tais elementos não são de
ordens diferentes e descontínuas, mas partes de uma mesma totalidade capitalista, “se
determinando e sobredeterminando um ao outro”, sendo a base produtiva relacionada
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intrinsecamente às formas políticas, jurídicas, ideológicas que representam os atributos
de um sistema produtivo particular (WOOD, 2003:35-36).
Neste terceiro capítulo, reconstruímos historicamente o legado político do
liberalismo clássico, buscando superar seus pressupostos gnosiológicos e preservar
aquilo que foi expressão do seu potencial revolucionário. Sem retomar os tons
apologéticos de Bobbio, devemos reconhecer ao liberalismo uma extraordinária
elasticidade, adaptando-se com grande capacidade aos desafios do tempo, defendendo
valores políticas que devem ser conservados, representando uma herança também para
os movimentos democráticos mais radicais. Ainda que os países de tradição liberal
exercessem nas colônias um poder absoluto e ilimitado, foram de grande interesse as
reflexões dos liberais clássicos sobre o poder, defendendo, na metrópole, a limitação
dos poderes, sobretudo antes da burguesia tornar-se dominante politicamente. A partir
do século XIX, o interesse do liberalismo não foi mais limitar o poder do Estado, mas
dividir esse poder entre as diferentes frações da classe burguesa, para que esse Estado
pudesse exprimir um equilíbrio efetivo dos interesses dos diferentes grupos que
compõem a classe dominante 56.

3. 1. O liberalismo clássico, o individuo e a propriedade capitalista.
Segundo Bobbio, o individualismo foi o cerne do pensamento liberal clássico,
rompendo com a concepção organicista e com a fundamentação metafísica da
autoridade no sistema feudal, defendendo a centralidade do indivíduo na organização
social. Em oposição ao poder arbitrário da sociedade feudal e ao absolutismo
monárquico, o liberalismo clássico defendeu a autonomia do indivíduo, percebendo as
estruturas político-jurídicas não como princípios transcendentais, mas como elementos
racionais necessários para garantir os direitos individuais (BOBBIO, 2000, 2005a).
Na opinião do marxista italiano Domenico Losurdo, a proposta bobbiana é
questionável tanto no plano conceitual quanto filosófico.
Ao concentrar nossa atenção no plano filosófico-conceitual, devemos
perguntar-nos o que significa individualismo. Se entendermos,
56

Como Marx percebeu em “O 18 de Brúmario de Luis Bonaparte” (2003).
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individualismo como reconhecimento da dignidade humana a cada ser
humano, independentemente da riqueza, independentemente do sexo,
independentemente da raça, certamente o liberalismo não coincide com
individualismo (...). O pensamento de Bobbio é fraco também no plano
filosófico. Tomamos por exemplo Sieyès que identifica os trabalhadores
assalariados como máquinas bípedes e instrumentos de produção, ou Burke
que se refere ao trabalhador como instrumentum vocale, usando as mesmas
categorias da antiguidade clássica para indicar os escravos, ou ainda
Mandevile, que se exprimia em modo espirituoso ao condenar a instrução
para a massa popular, considerada danosa, nociva e funesta, pois nenhum
cavalheiro gostaria de subir sobre um cavalo que tivesse aprendido a ler e
escrever. Mandevile equipara as massas populares a cavalos (LOSURDO,
2010).
Acreditamos que o vício de fundo da identificação bobbiana entre liberalismo
clássico e indivíduo esteja na sua abstrata pureza. O homos novus de Bobbio vive
separado do mercado, da história, das relações de poder, relegado no Olímpio liberal,
acima do processo histórico-político de separação do produtor direto das condições
naturais de trabalho, possibilitando a afirmação da propriedade privada absoluta. Com o
fim do feudalismo, acentuou-se o processo de apropriação privada e de organização da
produção, incentivando a expropriação completa do produtor direto e o estabelecimento
da propriedade privada capitalista. Transferia-se nas mãos dos poderes privados a
produção e a apropriação, libertados dos deveres e das funções públicas e sociais. O que
antes era responsabilidade do poder público, na modernidade capitalista afirmava-se
como responsabilidade da classe apropriadora privada, privatizando as funções sociais
de produção e distribuição (WOOD, 2003).
Locke foi o primeiro importante intelectual orgânico da modernidade capitalista,
identificando nos valores e nos interesses dos grandes proprietários a essência da
conduta racional, tanto no sentido moral quanto no sentido da conveniência, de todos os
membros da sociedade. Segundo Engels o pensamento político de Locke é “filho da
transação de classes de 1688”, expressando os desejos de um grupo privilegiado de
proprietários vinculados entre si, com específicos interesses de classe (ENGELS, 1890).
Na mesma lógica, Laski apresenta o contrato de Locke como uma expressão das
vontades dos proprietários, identificando o Estado como um “contrato entre um grupo
de negociantes que formam uma companhia de responsabilidade limitada” (LASKI,
1973:104).
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Se para Hobbes a saída do estado de natureza se deu para salvar a humanidade,
para Locke foi necessária para possibilitar o processo de acumulação de capital,
garantindo ao proprietário
(...) a liberdade de dispor e ordenar, conforme lhe apraz a própria pessoa, as
ações, as posses e toda a sua propriedade, dentro da sanção das leis sob as
quais vive, sem ficar sujeito à vontade arbitrária de outrem, mas segundo
livremente a própria vontade (LOCKE, 1974, II:57).
Locke prestou grande atenção ao tema da propriedade57, buscando explicar sua
origem e seu valor, elaborando uma apologia da moral burguesa. Em Locke, o direito de
propriedade adquire um caráter absoluto e irrenunciável, existindo já no estado de
natureza, antes da formação da sociedade política, tornando-se, uma vez constituída a
sociedade política, o fim primário e último do Estado. Segundo Locke, a propriedade é
um direito natural, pois os homens se tornaram proprietários “daquilo que Deus deu em
comum à humanidade, e isso sem nenhum pacto expresso por parte de todos os
membros da comunidade” (LOCKE, 1974, II:25). Consequentemente, se a propriedade
privada existia já no estado de natureza, antes da organização da sociedade, nenhum
poder político “pode tomar de homem algum nenhuma parte de sua propriedade sem o
seu próprio consentimento”, já que os “homens entram em sociedade para preservar sua
propriedade” (LOCKE, 1974, II:193; 222)58.
O motivo que leva os homens a entrarem em sociedade é a preservação da
propriedade; o objetivo para o qual escolhem e autorizam um poder
legislativo é tornar possível a existência de leis e regras estabelecidas como
guarda e proteção às propriedades de todos os membros da sociedade
(LOCKE, 1979, II:222).
O constitucionalismo de Locke representa uma defesa dos direitos de
propriedade, fornecendo uma justificativa moral para a sociedade capitalista em
formação. O desejo de acumulação que era reprimido e criticado na cultura católica
medieval é apresentado por Locke como um desejo natural, enraizado nas formas mais
primitivas de intercâmbio entre produtores e apropriadores, apresentando um ser
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No “Segundo Tratado” a palavra propriedade aparece com dois sentidos. Em sentido amplo e
geral aparece como “vida, liberdade e terra” (LOCKE, 1974, II:87, 123, 173) e, num sentido mais estrito,
como “bens”, “direito à herança”, e “capacidade de acumular riquezas” (LOCKE, 1974, II: 138, 140,
193).
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Locke proclama também o direito natural à herança, tendo-se o direito às terras que nunca se
trabalharam, e bens que nunca se compraram (LOCKE, 1974, II:182).
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humano utilitarista, calculista, avidamente concentrado nos seus próprios interesses
econômicos, com um irrefreável desejo de acumular além das próprias necessidades.
É evidente que os homens concordaram com a posse desigual e
desproporcionada da terra, tendo descoberto, mediante consentimento tácito
e voluntário, a maneira de um homem possuir licitamente mais terra do que
aquela cujo produto pode utilizar, recebendo em troca, pelo excesso, ouro e
prata que podem guardar sem causar dano a terceiros (LOCKE, 1974:59).
No primeiro estágio do estado de natureza “a razão ordenava a cada homem que
subjugasse e melhorasse alguma terra para seu próprio proveito” apropriando-se “das
matérias que produz o investimento das próprias energias (...) para as melhores
conveniências da vida” (LOCKE, 1974, II:32; 45). Com o passar do tempo, o direito à
pequena propriedade foi substituído pela apropriação de quantidades maiores funcionais
ao processo de acumulação. A “invenção do dinheiro”59 eliminou os limites
anteriormente impostos pela lei natural, possibilitando a aumento das “posses de terra” e
a produção de excedentes (LOCKE, 1974, II:36; 48). Nesta segunda etapa do estado de
natureza, começa um processo de acumulação ilimitada de terras. A produtividade
legitimava moralmente a apropriação ilimitada da terra, modificando o direito natural de
todos os indivíduo de ter uma propriedade limitada para sua subsistência com o direito
natural de apropriação ilimitada. Segundo Locke, “os mais operosos” adquiriram todas
as terras, deixando os outros sem nenhum meio de vida a não ser vender a própria força
de trabalho. Se na primeira etapa havia uma relação direta entre propriedade e trabalho,
na segunda, “o trabalho já não mais implicava em apropriação, mesmo que a
apropriação implicasse em trabalho (de alguém)”. (MACPHERSON, 1979:245)60.
Em Locke, a relação entre acumulação e produtividade se encontra
(...) nas várias nações da América, as quais se mostram ricas em terra e
pobres em todos os confortos da vida; às quais a natureza tendo fornecido
tão liberalmente quanto a qualquer outro povo todos os materiais para a
abundância, isto é, solo fértil, capaz de produzir em quantidade o que pode
59

O “dinheiro” é definido por Locke como “um instrumento durável que o homem podia guardar
sem se estragar e que, por consentimento mútuo, os homens aceitassem em troca dos sustentos da vida”
(LOCKE, 1974, II; 47).
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Bentham ressalta que é justamente o desejo ilimitado e a possibilidade da apropriação
individual ilimitada que incentivam a máxima produtividade de todo o sistema e consequentemente a
maximização da felicidade. Todo o indivíduo por sua própria natureza procuraria maximizar seu prazer
sem limite e em detrimento dos outros, sendo a posse necessária para alcançar a felicidade, pois “o
dinheiro é o instrumento para medir a quantidade de desgosto ou prazer” (BENTHAM, 1970a:117).
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servir de alimento, agasalho e diversão, entretanto por falta de
melhoramento pelo trabalho, não possuem nem um centésimo das
conveniências de que gozamos. E um rei de território grande e fértil lá se
alimenta, mora e veste-se pior que um trabalhador jornaleiro na Inglaterra
(LOCKE, 1974, II:41).
Locke justifica a apropriação de terra por parte dos colonos no continente
americano, ressaltando que o “índio selvagem” ignora o trabalho, a propriedade privada
e o dinheiro, sobrevivendo em “amplos espaços que ficam inutilizados”, habitando “em
territórios que não pertencem a ninguém, sendo alheios à civilização” e “ao resto da
humanidade” (LOCKE, 1974, II:4)61. Usando a mesma lógica, Locke defende o
processo de expropriação dos camponeses na Inglaterra, justificando, em nome da
produtividade, o cercamento das terras comuns, a expulsão dos camponeses que delas
viviam e a transformação da propriedade coletiva em propriedade privada absoluta.
Ao longo da modernização capitalista, a Inglaterra foi o primeiro país que viveu
um gigantesco processo de expropriação das terras comuns, culminando com a
afirmação de uma classe de fazendeiros arrendatários sujeitos aos imperativos do
mercado e, de outro lado, um proletariado camponês obrigado a vender a própria força
de trabalho em troca de salário.
Assim, o movimento histórico, que transforma os produtores em
trabalhadores assalariados, aparece, por um lado, como sua libertação da
servidão e da coação corporativa; e esse aspecto é o único que existe para
nossos escribas burgueses da História. Por outro lado, porém, esses recémlibertados só se tornam vendedores de si mesmos depois que todos os seus
meios de produção e todas as garantias de sua existência, oferecidas pelas
velhas instituições feudais, lhes foram roubados. E a história dessa sua
expropriação está inscrita nos anais da humanidade com traços de sangue e
fogo (MARX, 1996:831).
Foram terríveis os custos humanos no processo de privatização das terras
comuns, comportando o desaparecimento das formas coletivistas de trabalho, excluindo
os pobres do acesso aos recursos florestais e pastorícios. “Os produtores diretos
perderam toda segurança de sua posse”, sendo “devorados pelos foros” e expulsados
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Tema que retorna com Tocqueville que, após sua viajem aos Estados Unidos, defendia a
expropriação da terra por parte do “homem branco”, pois os índios “ocupam [a terra], mas não o
possuíam, uma vez que só com a agricultura o homem se apropriaria do solo”. Tocqueville faz questão de
ressaltar a conduta do homem branco “com os indígenas respira o mais puro amor às formas e à
legalidade (..,) de modo nenhum permitem-se ocupar o seu território sem os ter devidamente adquirido
por meio de um contrato” (TOCQUEVILLE, 1977, II:251; 261).
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violentamente das áreas que tradicionalmente estavam reservadas para sua subsistência
(HILL, 1987:332). A organização social inglesa estava submetida ao interesse do
indivíduo burguês, apresentando o cercamento das terras comuns como um dever
nacional, legitimando o despejo violento dos camponeses das terras comunais,
“expulsando-os de suas cabanas”, sem receber nenhuma compensação, incentivando a
“imposição total e drástica das definições de propriedade capitalista sobre as vilas”
(THOMPSON, 2005, II:45). O processo de privatização das terras comunais, de acordo
com as relações de propriedade capitalistas, significou uma ruptura na estrutura
tradicional dos costumes e dos direitos dos aldeões. Direitos e hábitos que
regulamentavam a vida dos aldeões, como “a respigadura, o uso de lenha e o
confinamento de gado no restolhal”, atividades consideradas irrelevantes pelos
senhores, mantinham “uma importância capital para a sobrevivência dos pobres”
(THOMPSON, 2005, II: 45).
Os senhores concordavam sobre a necessidade de desmatar as florestas e cercar
os campos para “pôr termo à multiplicação dos mendigos que infestam os terrenos
comunais”, evitando que “eles vivam em tal indolência graças ao gado que possuem não
se dobrando a nenhuma espécie de trabalho”. A existência de terrenos comunais de
pastagem perpetua “a indolência e a mendicância dos camponeses pobres”, devendo-se
terminar com “a gentileza com que são tratados os vadios e ladrões de madeira e os que
destroem cercas, sem sofrerem nenhum castigo sério” (THIRSK, 2012:22). A violência
dos senhores se tornou legítima, procedendo, sem qualquer barreira legal, ao
cercamento e remoção das florestas. Os direitos a uso da terra comunal foram perdidos
numa vila após a outra, destruindo uma herança de épocas passadas que garantia aos
camponeses pobres um mínimo de subsistência, abandonando aos desejos dos novos
proprietários e aos dízimos da Igreja, condenados à fome e ao desespero (RUSSELL,
1964). A privatização “legal” das terras comunais significou “a queda do anteparo que
separava o crescente exército de trabalhadores da total proletarização”, sendo, sem
dúvida, “um anteparo delgado e esquálido, mas era real”. Assim privá-los dessa
proteção sem compensação “significava excluir os trabalhadores dos benefícios que
somente o seu trabalho intensivo tornaria possíveis” (THOMPSON, 2005, II:45). Os
homens do campo foram obrigados a procurar trabalho assalariado, que muitos deles
consideravam pouco melhor que a escravidão. No final do século XVII, Adam Moore
relevava com satisfação que “o processo de cercamento” contribuiu para despertar “nos
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pobres, um interesse em trabalhar”, garantindo uma maior produtividade ao país (HILL,
1987:332; 67).
Analisando com cuidado o individualismo liberal, Macpherson adiciona o
adjetivo “possessivo”, um “individualismo possessivo” que se caracteriza pelo respeito
da propriedade privada, âmbito de legalidade, enquanto a violência representaria a
violação da propriedade (MACPHERSON, 1979). Concordando com Losurdo, achamos
ainda não suficiente a relação proposta por Macpherson entre indivíduo e propriedade
para compreender o significado do individualismo liberal. De fato esta relação apresenta
alguns problemas quando refletimos sobre o desinteresse dos liberais clássicos para as
formas de propriedade não capitalistas, legitimando as colossais expropriações contra as
populações coloniais e, mesmo na metrópole, o cercamento das terras comuns e a
expropriação dos camponeses. É exemplar o caso do povo irlandês. Após a Revolução
Gloriosa, a burguesia inglesa se apropriou das terras dos camponeses católicos: em
1688, os católicos eram proprietários de 22% da terra irlandesa; em 1703, de 14%;
enquanto em 1778, de 5% (LOSURDO, 2006a).
No processo de modernização capitalista, os grandes proprietários dependiam
diretamente do apoio do Estado para sustentar o processo de acumulação de terra,
expropriando os pequenos produtores, cancelando os direitos consuetudinários do povo,
redefinindo o direito de propriedade e garantindo a tranquila segurança da propriedade
privada62. Locke reivindica a proteção do Estado contra “alguns irracionais”, que não
guiados pela razão, atentam contra a propriedade dos “laboriosos e sensatos” e contra o
direito natural de propriedade. Existem homens “diligentes e racionais”, aos quais Deus
entregou a propriedade, enquanto há outros, “rixentos e litigiosos”, que desejam se
aproveitar do esforço alheio (LOCKE, 1974, II:34). O indivíduo que transgrede a lei
natural da propriedade revela sua condição de “infrator (...) vivendo segundo outra regra
que não a da razão”, ignorando “por falta de estudo” o direito natural à propriedade
(LOCKE, 1974, II:8). Na Carta sobre a tolerância, Locke justifica a passagem do
estado de natureza para a sociedade política,
(...) sendo a depravação da humanidade tal que os homens preferem roubar
os frutos do trabalho alheio a ter o trabalho de se proverem por si mesmos, a
62

Lorde Aston definia a propriedade privada de “nossas mulheres, nossos filhos, nossos servos, nossos
bens” (LOSURDO, 1996a: 159).
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necessidade de preservar os homens (...) a entrar em sociedade uns com
outros, a fim de assegurar (...) suas propriedades (LOCKE, 1985).
Para sair do estado de natureza, os indivíduos proprietários se reuniram para
construir, através de um contrato, o poder político encarregado de conservar o direito
natural à propriedade frente à ameaça dos inimigos internos e externos. Esse “contrato”
simbolizava a nova relação entre governantes e governados, que Locke denomina trust,
considerado “o remédio adequado para as inconveniências do estado de natureza”
(LOCKE, 1974, II:13)63.
Na Inglaterra, país símbolo da tradição liberal, entre 1688 e 1820, os crimes que
comportavam a pena de morte passaram de 50 a 250, sendo a maioria relacionada a
delitos contra a propriedade, “enquanto até 1803 a tentativa de homicídio é considerada
crime leve, o furto de um shilling ou o corte abusivo de uma cerca ornamental podem
levar à forca”, sendo possível “ser entregue ao carrasco também com onze anos”
(LOSURDO, 2006:88-91). O número de delitos capitais subiu vertiginosamente, puniase com a morte não só o pequeno roubo, mas qualquer forma de rebelião, como a
destruição de teares, a derrubada de cercas, o incêndio de trigo. O sistema de
recompensas proporcionais à gravidade do crime estimulava o aumento do delito.
Quando não se podia provar o crime, as Justiças de Paz enviava “o vagabundo, o
malandro incorrigível ou a mãe solteira para a prisão”. A maior ofensa contra a
propriedade era não ter propriedade (THOMPSON, 2005, I:63). É interessante a
denuncia de Hegel sobre o caráter classista do direito inglês que equipara a defesa da
propriedade com a defesa da vida, assim que “na Inglaterra, todo ladrão é enforcado”,
reservando uma severidade “draconiana” aos camponeses que se envolvem na caça
ilegal, pois “quem faz as leis são os ricos que se reservaram o monopólio do direito de
caça” (LOSURDO, 1998: 181).
Acompanhando o exemplo da Revolução Gloriosa, a Guerra de Independência
dos EUA consagrou o autogoverno de uma sociedade civil constituída de
“proprietários”, que tinha como sua principal referência a teoria política de Locke,
sendo este, na opinião do professor Nathan Tarcov, o “nosso filósofo político”.
(WOOTTON, 1993: 8). Segundo o cientista político Louis Hartz: “o granjeiro
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Em Locke, “a sociedade política” e a “sociedade civil” são apresentadas como dois diferentes
contratos: com o primeiro cria-se a sociedade civil e com o segundo, o governo (LOCKE, 1974, II: 211).
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estadunidense foi (...) um produto do espírito de Locke, implantado num mundo novo e
não feudal”, não sendo um acaso que o texto mais citado pelos protagonistas da
Constituição de 1787 fosse um parágrafo do “Segundo Tratado” de Locke, no qual se
negava a possibilidade do governo de fixar impostos sem o consenso dos proprietários
(HARTZ, 1955: 122)64. O corolário da teoria liberal estadunidense se estruturou na
identificação entre indivíduo e proprietário, constituindo um princípio diretivo, tanto
nas assembleias aristocráticas da Carolina do Sul como nas cidades democráticas da
Nova Inglaterra (ZUCKERMAN, 1968:523-544). Os federalistas norte-americanos
estavam convencidos de que “os interesses permanentes do país não são outros senão os
direitos de propriedade”, sendo responsabilidade principal do governo “proteger a
minoria proprietária contra a maioria” (HAMILTON; MADISON; JAY, 1979:96).
Como em Locke, também nos Federalistas é a racionalidade do ser humano que justifica
a propriedade, assim que “a diversidade de faculdades nos homens, é a origem dos
direitos de propriedade”, sendo “a desigualdade na extensão e na natureza da
propriedade” o sintoma das diferentes racionalidades (HAMILTON; MADISON; JAY,
1979:95). Pergunta Hamilton,
(...) atentem para os ricos e os pobres da comunidade, para os cultos e os
ignorantes. Onde predomina a virtude? A diferença na verdade consiste não
na quantidade, mas no tipo de vícios que incidem sobre as várias classes; e,
neste caso, a vantagem de caráter pertence aos ricos. Seus vícios são
provavelmente mais favoráveis à prosperidade do Estado do que os dos
indigentes, e eles [os ricos] compartilham menos depravação moral
(ELLIOT, 1836, II:257).
Existia nos Estados Unidos uma desconfiança com a condição de nãoproprietários, chegando-se ao extremo em que a condição de pobre em um processo,
mesmo na forma de testemunha, poderia conduzir diretamente à prisão até a conclusão
do processo judiciário, podendo o acusado permanecer em liberdade, pagando a fiança e
quem apresentar a acusação, se pobre, ficar recluso na prisão (MORGAN, 2000). A
repressão draconiana contra as classes populares é denunciada pelo mesmo Tocqueville,
quando escreve que o “vagabundo” é trancado em cárcere sem ter cometido outro crime
que a “vagabundagem”, ressaltando que na Pensilvânia, o numero anual de presos por
dívidas passava de 7000 indivíduos (LOSURDO, 1996a: 205). No final do século XIX,
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“(...) o poder supremo não pode tomar de homem algum nenhuma parte de sua propriedade sem o seu
consentimento” (LOCKE, 1974, II, 138).
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o futuro presidente Theodore Roosevelt incentivava a reprimir em qualquer
oportunidade as agitações populares, pois “os sentimentos que agora animam uma
grande parte do nosso povo devem ser reprimidos tal como foi suprimida a Comuna de
Paris”, golpeando “a multidão, sem muitos escrúpulos” (LOSURDO, 2006:141).
Na França, Montesquieu alertava contra as tentativas iliberais e despóticas da
plebe de igualar-se aos senhores, sendo necessário por parte dos “indivíduos ilustres por
nascimento, riquezas e honras (...) colocar por um tempo um véu sobre a liberdade” com
a introdução do estado de exceção para evitar que a liberdade seja transformada em
escravidão (MONTESQUIEU, 1973, XI:6-16). Constant identifica somente os
proprietários como cidadãos, sendo os únicos signatários do contrato social, excluindo
“aqueles que a indigência retém numa eterna dependência e condena a trabalhos
cotidianos”, não sendo “mais esclarecidos que as crianças sobre os negócios públicos
nem mais interessados que os estrangeiros por uma prosperidade nacional”
(CONSTANT, 2005b: 56), privados da “comodidade indispensável para aquisição da
cultura e de um reto juízo” (CONSTANT, 2007: 209). Diante do aumento da pobreza e
da desigualdade, Tocqueville reivindicava, em 1833, o uso da força por parte do Estado
em defesa da propriedade privada, usando medidas policiais lesivas dos direitos pobres
(TOCQUEVILLE, 1998). Indo contra a corrente liberal da época, Victor Hugo, em “Os
Miseráveis” (2007), denuncia a violência draconiana reservada aos crimes contra a
propriedade, descrevendo a cruel condição dos presos, encarcerados “por terem roubado
uma lebre”.
Eram empurrados para baixo dessa viga, onde cada um tinha à sua espera
uma argola oscilando na escuridão. As correntes, aqueles braços pendentes,
e as argolas aquelas mãos abertas, prendiam esses desgraçados pelo
pescoço. Eram amarrados e deixados ali. Como a corrente era muito curta,
não podiam deitar-se. Ficavam imóveis nesse subterrâneo, nessa escuridão,
sob essa vigia, quase enforcados, fazendo esforços incríveis para alcançarem
o pão ou o cântaro de água; a abóbada sobre a cabeça, a lama até metade das
pernas, seus excrementos escorrendo por elas, esquartejados de cansaço,
dobrados sobre os quadris e os joelhos, agarrando-se à corrente para
repousar, não podendo dormir senão de pé, e despertando a cada instante
estrangulados pela argola no pescoço: alguns não acordavam mais. Para
comer empurravam com o calcanhar, ao longo da tíbia, até chegar às mãos,
o pão que lhes jogavam na lama. Por quanto tempo permaneciam assim?
Um mês, dois meses, seis meses às vezes; um esteve ali um ano. Era a
antecâmara das galés. (HUGO, 2007, II:172).
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A revolução industrial tinha produzido a figura do trabalhador dependente, que,
espoliado dos meios para viver, tornava-se um “mercenário” convertendo o “seu
instrumental de trabalho em capital” (MARX, 1996:831). Como bem tinha descrito por
Locke, o trabalhador podia oferecer “por algum tempo, o serviço que se dispõe a fazer”,
entregando ao comprador o produto deste trabalho “em troca de salários” (LOCKE,
1974, II:85).
Assim, a grama que meu cavalo pastou, a turfa que o criado cortou, o
mineiro que extrai em qualquer lugar onde ele tenha direito em comum com
outros, tornam-se minha propriedade sem a adjudicação ou o consentimento
de qualquer outra pessoa. O trabalho que era meu, retirando-os do estado
comum em que se encontravam, fixou a minha propriedade sobre eles
(LOCKE, 1979: 52).
Ao discutir a natureza da modernidade capitalista comparada com as formas précapitalistas, Marx se concentrou no processo de apropriação de mais valia por parte do
apropriador, condição própria da produção capitalista, diferenciando-se das formas précapitalistas onde a extração de mais valia se dava por meios políticos, militares ou
tradicionais. Acompanhando a lógica expansionista e privatizadora da modernidade
capitalista, a relação entre produtores diretos e apropriadores de mais valia foi alojada
na esfera privada, afastando todos os outros critérios de escolha que fossem diferentes
do espírito do lucro. A perda de mais valia é uma condição própria da produção
capitalista, enquanto a apropriação de mais-valia e a exploração do trabalho alheio não
se baseiam diretamente nas relações de dependência jurídica ou política, mas sim, numa
relação contratual entre os proprietários dos meios de produção e os produtores
juridicamente livres que, não possuindo propriedade, trocam a própria força de trabalho
por um salário, para ter acesso aos meios de subsistência (MARX, 2009).
O princípio do contratualismo, que havia sido erigido pelos pensadores liberais
como um sólido obstáculo contra toda interferência da razão política no campo da
racionalidade econômica, se tornou argumento principal para reclamar da ingerência do
Estado, não apenas na esfera econômica, mas em todo o âmbito das relações civis.
Domenico Losurdo (1988) mostra bem as diferenças entre o “contratualismo
protoburguês” e o “contratualismo moderno”, enquanto no primeiro afirmava-se a
ilegitimidade da interferência política no âmbito da esfera civil, com a passagem da fase
mercantil para a fase industrial do capitalismo, o Estado garantia a compra-venda da
força de trabalho assalariado como forma contratual essencial. As relações de produção
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e as condições de trabalho foram impostas coercitivamente sobre homens e mulheres
livres, pois, escrevia o visconde de Torrington, John Byng (1704-1757), “o povo está
empregado, mas continua entregue aos vícios da multidão”, enquanto “nos momentos
em que não trabalha na fábrica, o povo parte para pesca ilegal, depravação e pilhagem”
(ANDREWS, 1938). O escritor liberal William Petyt (1640/1-1707), partidário dos
Wigs, identificava o jovem trabalhador como “material essencial, em si mesmo cru e
ainda não digerido” que deveria ser “confiado às mãos das autoridades supremas, cuja
prudência e arbítrio é de aperfeiçoá-lo, administrá-lo e amoldá-lo para proveito maior
ou menor” (MACPHERSON, 1979: 240). Na lógica burguesa era necessário disciplinar
o trabalhador, reprimindo seus hábitos.
Todo trabalhador que bater ou então injuriar seu contramestre perderá o
emprego. Todo trabalhador que levar cerveja ou bebidas alcoólicas para a
fábrica, durante o horário de trabalho, pagará uma multa de 2 xelins.
Qualquer pessoa que jogar handball contra qualquer parede onde houver
janelas pagará 2 xelins (THOMPSON, 2004, II:235).
Na medida em que o individualismo liberal se afirmava, “o tratamento reservado
ao novo proletariado (...) não tem paralelo no mundo moderno, excetuando o
procedimento dos colonizadores brancos menos reputados face à mão de obra dos
negros” (TAWNEY, 1948:267).
No pensamento liberal clássico existia a convicção de que a prosperidade
particular contribuísse para o bem público, sendo o interesse egoísta benéfico para a
sociedade em seu conjunto. Conceito imortalizando no texto de Bernard de Mandeville,
“A fábula das abelhas”, onde os “vícios privados” são transformados em “benefícios
públicos”. Acreditava-se que o mercado pudesse garantir empregos a todos que
estivessem dispostos a trabalhar, apresentando a miséria como decorrência das opções
livremente feitas por cada indivíduo ao longo de sua existência, resultado da
“depravação” e da “devassidão” do indivíduo (BELLAMY, 1994). A delinquência
moral dos pobres era um tema constante entre os intelectuais liberais, defendendo os
valores da classe proprietária e denunciando a indolência e a imprudência do
trabalhador. Percebemos que no pensamento liberal coincidem frequentemente a
posição social e o mérito individual, atribuindo ao indivíduo a responsabilidade absoluta
pelos seus fracassos, consagrando ideologicamente o status quo e defendendo
acriticamente uma presumida relação natural entre mérito e posição social do indivíduo.
Defendia-se a relação entre pobreza e vício, relegando o pobre à condição de raça
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inferior, negando-lhe a plena dignidade de ser humano, sendo recorrentes no panorama
liberal as propostas “de esterilização da raça de vagabundos, ociosos e criminosos, dos
bárbaros incapazes de se erguerem no nível de civilização” (LOSURDO, 2006b: 109).
Acreditamos que o liberalismo clássico não percebia o indivíduo na sua universalidade,
relegando a sensibilidade e humanismo ao “mundo dos senhores”, desumanizando as
classes populares e os povos das colônias. Fazer coincidir o liberalismo com
individualismo significaria ocultar as evidentes contradições que se apresentam na
história concreta. A história do liberalismo clássico é perpassada por um traço de
“darwinismo social ante litteram” (LOSURDO, 2010), reservando uma discriminação
antropológica para as classes populares e defendendo a relação entre desigualdade
material e servidão substancial.
Na concepção liberal, os pobres da metrópole e os escravos das colônias seriam
“incapazes de serem cidadãos”, não passando de meros instrumentos de trabalho,
privados da liberdade para tornar-se res nullius (LOSURDO, 2006b:109). Na lógica
liberal o trabalho cotidiano condenava o pobre a uma vida desumana, relegado a pária
da sociedade, não se podendo “esperar que um homem submetido durante a vida inteira
a um trabalho cansativo conheça a variedade das coisas que há no mundo mais do que
um cavalo de carga” (LOCKE, 1971:807). Ao comparar os homens da “Bolsa” com
aqueles que vivem nos “abrigos de mendicância”, Locke deduz que “há uma maior
distância entre alguns homens e outros que a distância entre alguns homens e algumas
bestas” (LOCKE, 2005). Burke define o trabalhador um instrumentum vocale, ao lado
do instrumentum semivocale, o animal de trabalho, e ao instrumentum mutum, o arado
(BURKE, 1963a:136). Em Sieyès, os trabalhadores não passam de “máquinas de
trabalho”, negando a especificidade humana destes “instrumentos bípedes sem
liberdade, sem moral, sem faculdade intelectual” que horrorizam a sensibilidade de
Sieyès, perguntando alarmado “são estes que vocês chamam de homens?”
(PASQUINO, 1989:67). Le Bom, no seu texto “Psychologie des foules”, ressalta que o
que é válido para os indivíduos proprietários não é necessariamente válido para as
multidões trabalhadoras, sendo os primeiros sujeitos racionais, enquanto os segundos
seriam indivíduos irracionais, incapazes de pensar autonomamente, “pouco aptos para
raciocinar” e “muito aptos para ação” (LE BOM, 2008:114)65. Os pobres eram objeto
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Na literatura, Flaubert define a massa como “sempre estúpida, inepta, menor de idade” (FLAUBERT,
1944:97).
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das mais pesadas críticas, definidos por Burke como “rebanho miserável”, por Voltaire
(1694–1778) como “ralé”, por Linguet (1736–1794) como “instrumentos de músculos
sem cérebro” e por Hamilton como “indivíduos depravados moralmente” (WILLIAMS,
2012:48).

3. 2. O liberalismo clássico, a liberdade e a raça.
Na tese politica defendida por Bobbio (1955), o liberalismo clássico representa o
pensamento em defesa da liberdade dos modernos, garantindo aos seres humano a
liberdade de ação, pensamento, expressão, religião etc. Na total abstração dos conteúdos
histórico-políticos, a identidade bobbiana assume um valor tautológico, aparecendo
como um adorno ideológico para encobrir interesses privados que se manifestam na
concretude terrena capitalista, onde o sistema de dominação aniquila a liberdade. Qual é
o significado histórico que o liberalismo clássico atribuiu à liberdade e aos direitos
individuais? Ao falar de liberdade, concordamos com o poeta britânico Matthew
Arnold, ao lembrar que “a liberdade é um cavalo muito bom de cavalgar, mas de
cavalgar para ir a algum lugar” (HARVEY, 2008: 16). Já em “Lições de filosofia da
História”, Hegel (2010) explicava que quando se fala de liberdade, deve-se sempre
atentamente observar quais são os interesses privados que se escondem por trás das
palavras.
Na metrópole o liberalismo clássico se afirma como um pensamento excludente,
defendendo um conceito de liberdade funcional aos interesses de uma minoria
proprietária. Em nome da liberdade, o pensamento liberal considerava uma violação da
liberdade individual qualquer intervenção estatal que regulamentasse o trabalho, até
infantil. Locke refutava o direito à liberdade para os não-proprietários, propondo para
eles e seus filhos um esquema de trabalho forçado. As crianças deveriam começar aos
três anos de idade em instituições públicas, chamadas “escolas de trabalho”, sendo a
única matéria ali ensinada relacionada ao trabalho, construindo na criança o “hábito” do
trabalho (MORGAN, 2000). Em “Draft of a Representation Containing a Scheme of
Methods for the Employment of the Poor”, Locke identifica a pobreza com o
“relaxamento da disciplina e à corrupção das condutas”, devendo-se castigar os
mendigos “que vivem do trabalho dos outros” (LOCKE, 1993:449).
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Todos os homens sãos de corpo e mente, com mais de 14 anos e menos de
50, que se encontrarem mendigando em condados marítimos serão detidos
(...) e enviados ao porto mais próximo onde realizarão trabalhos forçados até
a chegada de um barco de Sua Majestade (...) no qual servirão durante três
anos sob estrita disciplina, com pagamento de soldado (deduzindo o
dinheiro de subsistência por seus víveres a bordo) e será castigado como
desertor se abandonar o barco sem permissão (...). Aquele que houver
falsificado um passe perderá suas orelhas, da primeira vez em que for
considerado culpado de falsificação; e da segunda vez, será enviado às
plantações, como no caso dos que cometeram delitos maiores. (...) Qualquer
criança menor de 14 anos que for encontrada mendigando fora da paróquia
onde habita (...) será enviada à escola de trabalho mais próxima, será
fortemente açoitada e trabalhará até o pôr do sol (...). Devem ser instaladas
escolas de trabalho em todas as paróquias, e as crianças [pobres] entre 3 e
14 anos (...) devem ser obrigadas a ir [para torná-las pessoas] (...) sóbrias e
industriosas, [e, graças a seu trabalho,] o ensino e a manutenção de tais
crianças durante o período não custará nada à paróquia (LOCKE, 1993:
450)66.
Francis Hutcheson (1694-1746) justifica a escravidão como “punição ordinária
daqueles vagabundos ociosos (...) que não conseguiam assumir ocupações úteis para
sustentar-se a si mesmos e a suas famílias” (HUTCHESON, 1755, II: 202). (17141775), cuja obra Political Disquisitions lhe valeu elogios de muitos liberais norteamericanos, propôs um destacamento de recrutadores “para prender todas as pessoas
ociosas e desordeiras que sofreram três queixas perante um magistrado e para fazê-las
trabalhar durante um certo tempo, em prol do comércio atacadista ou de empresas
manufatureiras etc.” (BURGH, 1775, III: 220-221). Blackstone (1723-1780), em
“Commentaries on the Laws of England”, distingue na Inglaterra do século XVIII três
tipos de “servos”: os primeiros dois, o “doméstico” e o “aprendiz”, trabalham na casa do
patrão, o terceiro é o “trabalhador”, a relação mais moderna de escravidão, existindo
“regulamentos muito oportunos”, onde “todas as pessoas privadas de visíveis meios de
subsistência podem ser obrigadas a trabalhar” (BLACKSTONE, 1979). Segundo o
liberal George Tucker (1775-1861), “essa gente precisa ser obrigada a trabalhar, se não
se comprometer voluntariamente a fazê-lo”, pois “aqueles que não têm como se
sustentar honestamente sem trabalho braçal, seja qual for a cor de sua pele, devem ser
obrigados a trabalhar” (TUCKER, 1796:77).
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Quando a especulação comercial cresceu, o sequestro “legal” passou a ser altamente incentivado e se
converteu em atividade regular em cidades como Londres e Bristol. Os adultos eram aliciados com álcool,
as crianças eram atraídas com doces (WILLIAMS, 2012).
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Aos olhos dos principais pensadores liberais, a interferência da política nas
questões sociais era contrária ao princípio natural da liberdade, sendo um absurdo, na
opinião de Burke, fornecer “aos pobres o que a Divina Providência quis
momentaneamente negar” (BURKE, 1963b:221). Por mais bem intencionadas que
fossem, as intervenções estatais estimulariam preguiça e depravação e dependência,
atolando os pobres na pobreza, percebendo-se a assistência social como uma
interferência nociva na espontaneidade e liberdade do mercado, que destina alguns
indivíduos nos degraus inferiores da sociedade. Dever-se-ia combater nos pobres a
inclinação ao ócio, à preguiça, à depravação e à miséria, todas “consequências do vício”
(BULWER-LYTTON, 1934:54). Em “Two discourses concerning the affairs of
Scotland”, Andrew Fletcher (1655-1716) associa as intervenções do público nas
questões sociais com o ócio, apresentando como exemplo concreto, o caso da Escócia,
sua terra natal, sobrecarregada de mais 200 mil vagabundos ociosos, que vagavam pelo
país bebendo, blasfemando, brigando, roubando e matando. O remédio proposto pelo
juiz escocês era que todos fossem transformados em propriedade dos cidadãos de posses
(FLETCHER, 1703). Faziam grande sucesso entre os liberais da época as advertências
de Malthus (1776-1834) e de Herbert Spencer (1820-1903), sobre “a generosidade com
a população”.
Foram terríveis as críticas liberais reservadas às Poor Laws, sobretudo depois do
Ato de Speenhamland, em 1795, que buscava suavizar os efeitos do mercado livre sobre
as camadas mais pobres, complementando os salários baixos com o fim de garantir a
paz social. A resposta liberal foi tão violenta que em 1834 foi aprovada uma nova
Emenda às Poor Laws, eliminando qualquer ajuda, com exceção do asilo, representando
“talvez a mais prolongada tentativa de impor um dogma ideológico, em desafio às
evidências das necessidades humanas” (THOMPSON, 2004, II:114). As novas medidas
buscavam evitar que os pobres recorressem à assistência pública, estigmatizando os que
o fizessem, aprisionando-os, humilhando-os, “compelindo-os a usar um uniforme
especial, separando-os de suas famílias, cortando toda comunicação deles com os
pobres de fora” (HIRSHMAN, 1992:33). Na França, Tocqueville é contrário a qualquer
intervenção do poder político no campo econômico, como qualquer hipótese de
redistribuição de renda. No discurso que proferiu em 12 de Setembro de 1848,
Tocqueville liquidava como socialista e despótica qualquer medida legislativa “que
autorize o Estado a intrometer-se na indústria”, que atenue a miséria das “classes
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inferiores”, acreditando ser um absurdo querer suprimir a pobreza e mudar a ordem
social. Tocqueville defendia a necessidade de difundir entre as classes populares.
(...) alguma noção, entre as mais elementares e mais certas, da economia
política que os levem a compreender, por exemplo, o que de permanente e
necessário há nas leis econômicas que regem o nível dos salários; porque
essas leis, sendo de qualquer maneira de direito divino, enquanto derivam da
natureza do homem e da própria estrutura da sociedade, são postas fora do
alcance das revoluções (TOCQUEVILLE, 1994: 123).
As investidas liberais contra a interferência da política nas questões sociais e
econômicas representaram uma das tentativas mais persistentes na história da
humanidade de impor um dogma ideológico em desafio às evidencias das necessidades
humanas. No lugar da assistência social, a historiografia liberal preferiu a instituição da
workinghouse, apresentada como um interessante remédio contra a pobreza,
disciplinando os pobres, sujeitos ao arbítrio do diretor sem a mínima proteção da lei.
Quem recorria à workinghouse era tratado com desprezo e horror, colocado fora da
comunidade humana, sendo numerosos os indigentes que preferiam morrer de fome e de
doença que entrar em uma casa de trabalho, onde “deixavam de serem cidadãos em todo
o sentido genuíno da palavra”, perdendo “o direito civil da liberdade pessoal”
(MARSHALL, 2002:42). Segundo Locke, era necessário desencorajar o ócio e a esmola
dos indivíduos sem propriedade, que deveriam ser disciplinados para o trabalho, com a
internação nas casas de trabalho, onde o diretor “teria faculdade de fazer trabalhar à sua
discrição” (LOCKE, 1993: 480). Bentham se demonstrava entusiasta dos benefícios que
a instituição da workinghouse podia gerar quando construída em edifícios panópticos,
podendo o diretor ter um controle total sobre o detento. Perguntava Bentham “qual é o
empresário que terá sobre os seus operários um poder igual?” e “qual é o operário que,
longe de poder aumentar o próprio salário pela associação com outros operários, é
obrigado a aceitar qualquer miséria que o patrão considera oportuno lhe conceder?”
(BENTHAM, 1983:76). No pensamento liberal, valia a doutrina do “menor atrativo”,
tornando “as casas de trabalho semelhantes às prisões”, estabelecendo “uma disciplina
severa e repulsiva que terminará por aterrorizar os pobres e convencê-los a não
buscarem essas casas” (THOMPSON, II, 2005:113). Em 1810, Crabbe descreveu o
funcionamento da working house na Inglaterra.
Ali em uma casa, durante toda a sua vida. O palácio dos pobres, que eles
odeiam contemplar: aquele casarão, o alto muro circundante, as alamedas
mal conservadas, os corredores imponentes! O grande e barulhento relógio,
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que marca as horas temidas. Os portões e as trancas, e todos aqueles signos
de poder. É uma prisão, mas com um nome mais suave, que poucos habitam
sem medo ou vergonha (THOMPSON, 2005, II:113).
Aqueles que as casas de trabalho e as prisões não conseguiam engolir, se
tornavam responsabilidade do exército, despachando seus habitantes mais indesejados
para a morte quase certa que encontrariam em doenças ou no campo de batalha
(MORGAN, 1971).
Nos países de tradição liberal, o princípio da liberdade moderna foi usado para
garantir a não intervenção da política no mundo do trabalho. Abolindo a noção histórica
de salário justo, o pensamento liberal clássico defendia a ideia que o trabalho
encontrasse naturalmente seu preço, acompanhando as leis da oferta e da procura. Em
“A Vindication of the Rights of Men”, Mary Wollstonecraft (1759-1797) identifica a
liberdade liberal com a “segurança da propriedade” e a garantia contra qualquer
intervenção do Estado nas questões relacionadas ao trabalho (THOMPSON, 2005: 85).
Em luta contra a filosofia política de Rousseau, Benjamin Constant defendia a liberdade
contra qualquer forma de coação que violasse “os direitos dos indivíduos”, devendo-se
garantir a liberdade dos pais de não mandar os filhos à escola e a liberdade dos
empresários de empregar crianças (CONSTANT, 1985:10)67
Foram reprimidas as coalizões operárias, que interferiam na liberdade de
mercado, lutando por melhores condições de trabalho. Os movimentos operários, em
geral, foram enfrentados pelos Estados liberais com uma violência draconiana,
reprimindo as liberdades civis sem hesitar no uso do exército, suspendendo numerosas
vezes o habeas corpus,68 encarcerando e enviando para as colônias os operários
rebeldes, “deportados representantes de quase todos os movimentos radicais existentes”
(HUGHES, 1995:251). Na Inglaterra liberal, “entre 1793 e 1820, foram aprovados pelo
Parlamento mais de sessenta decretos com o objetivo de reprimir a classe operária,
punindo severamente qualquer tentativa de elevar os salários e melhorar as condições
dos trabalhadores” (LOSURDO, 2006:99). Os sindicados foram teoricamente
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Constant indicava como "o mais terrível de todos os tipos de despotismo auxiliar”, a imposição fiscal
sobre a propriedade, pois os proprietários são “de direito e de fato, os distribuidores das riquezas comuns
entre todos os indivíduos” (CONSTANT, 2005:57).
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O habeas corpus tem sua origem no artigo 39 da Magna Carta, em 1215, como legale judicium, sendo
aprovado somente em 1679 o Habeas Corpus Act, o instituto com as características básicas atuais.
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legalizados em 1825, continuando, na prática real, a serem golpeados pela magistratura
e pelas forças da ordem até o final do século XIX, acusados por Stuart Mill (1963) de
defender os trabalhadores ineficientes e oprimir aqueles eficientes (MILL, 1963). Na
opinião do liberal inglês, “o trabalhador que perde o emprego, porque ocioso e
negligente” deve ser recluso para aprender a “disciplina de uma workinghouse” (MILL,
1983, II:330).
Nos Estados Unidos, foi publicado em 1798 o Alien and Sedition Acts,
introduzindo importantes restrições nos direitos civis e políticos para os trabalhadores,
os democratas e os abolicionistas. O Sherman Antitrust Act culpava os sindicados de
desrespeitar a “liberdade do mercado”, obrigando os trabalhadores a assinar os yellowdog contracts, em base aos quais não poderiam aderir a nenhuma organização sindical
(LOSURDO, 2006a). Na França, as associações sindicais foram proibidas e perseguidas
em nome da liberdade liberal. A Lei Le Chapelier, instituída em 1791 e abolida somente
em 1887, proibia as coalizões operárias em polêmica contra os “supostos interesses
comuns” e em nome do “livre exercício da indústria e do trabalho” (JAURÈS, 1953:
250). Debatendo sobre a liberdade da classe operária, Constant condenava qualquer
forma de reunião, considerada um atentado à liberdade de empresa (CONSTANT,
1985)69. Frente às tentativas da classe operária de auto-organizar-se para reivindicar os
próprios direitos, Tocqueville acusava a “raça ordinária” de entender “por liberdade do
povo o despotismo exercido em nome do povo” (TOCQUEVILLE, 2011:224-237). O
liberal francês estava convencido de que “o único meio que restava para salvar a
liberdade” era restringir a liberdade daqueles “temíveis ociosos” que “convinha tratar
(...) como loucos”, instaurando “o estado de sítio” (TOCQUEVILLE, 2011:227).
Digo-lhe que esse povo, que você admira tão ingenuamente, acaba de
demonstrar que é incapaz e indigno de viver livre. Mostra-me o que a
experiência lhe ensinou? Quais são as novas virtudes que ele lhe deu; os
antigos vícios que lhe tirou? Não, digo-lhe, o povo é sempre o mesmo: tão
impaciente, tão irreflexivo, tão desprezador da lei, tão fraco diante do
exemplo e temerário diante dos perigos que ameaçam seu pais. O tempo
nele nada mudou e deixou-o tão leviano nas coisas sérias como era nas
fúteis (TOCQUEVILLE, 2011: 110).
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Curiosamente, ao mesmo tempo em que condenava as tentativas operárias de autoorganização, Constant defendia “o direito” dos empresários “de reunir-se” (CONSTANT, 1985: 10).
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Passando do plano nacional ao plano internacional, a identificação bobbiana
enfrenta o desafio de explicar a relação do liberalismo clássico com o colonialismo, o
escravismo e o racismo. Segundo Lenin, não se podia refletir sobre a liberdade liberal
sem considerar a sorte dos excluídos e o “despotismo” exercido “sobre os bárbaros
obrigados à obediência absoluta própria dos escravos” (LENIN, 1955, XV:211). No
liberalismo clássico, a teorização da liberdade avançou conjuntamente à enunciação de
cláusulas de exclusão, configurando a liberdade como um privilégio restringido à
comunidade branca e proprietária. Ampliando o foco ao restante da humanidade,
percebemos, no lugar da liberdade, a categoria escravo-mercadoria. A ascensão do
liberalismo é marcada por uma surpreendente associação entre liberdade e opressão,
tomando forma a escravidão-mercadoria que, sobretudo após as revoluções burguesas,
se afirmou sobre base racial. Acreditamos que o pleno gozo da liberdade privada,
aquela que Constant chama “liberdade moderna” e Berlin “liberdade negativa”,
representou historicamente um privilégio da minoria, sendo a grande maioria da
humanidade submetida a uma repressão que abarcava tanto a vida privada como aquela
pública. Segundo o professor Domenico Losurdo, quando em 1958 Berlin fala de
liberdade negativa entende
(...) a liberdade moderna de Constant, podendo ser resumida à
inviolabilidade da esfera privada, a liberdade de expressão e de pensamento,
concentrando-se na inalienabilidade da liberdade negativa. O paradoxo é
que neste período nos EUA não existia a liberdade negativa, os negros não
gozavam de liberdade, devendo-se esperar a luta de Martin Luther King
contra esta discriminação racial. Estas limitações à liberdade dos negros
envolvem também a liberdade dos brancos, enquanto nos EUA, na maioria
dos estados, era proibido ter relações sexuais inter-raciais. Assim esta que
deveria ser uma característica importante da liberdade negativa era negada
pelos brancos e pelos negros. Uma discriminação racial com fins de criar
uma casta de negros servis. O liberalismo nunca concebeu integralmente a
liberdade formal, sem considerar os negros que viviam nos EUA, mas
também todos os povos coloniais. Qual era a liberdade negativa dos
indochinos, dos algerianos e todos os outros povos coloniais? O liberalismo
nunca concebeu em termos universais a liberdade negativa. Bobbio nunca
compreendeu este limite do liberalismo (LOSURDO, 2010).
É paradoxal fazer coincidir o liberalismo clássico com a liberdade dos
modernos, sem mencionar os numerosos holocaustos coloniais que investiram o coração
do liberalismo clássico. Aqui buscamos colocar em perspectiva histórica a relação entre
o liberalismo, a escravidão negra e o colonialismo entre os séculos XVII e XIX.
Curiosamente, se a escravidão é usada para explicar e condenar a experiência
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democrática em Atenas, não aparece ao tratar a história do liberalismo, identificado
simplesmente como o pensamento dos homens e das mulheres livres, ocultando a
terrível sorte infligida aos povos coloniais por parte dos Estados liberais, identificados
por Diderot como “os mais ferozes bárbaros culpados de umas das mais macroscópicas
violações da dignidade humana” (DIDEROT, 1967:49).
Ao longo das revoluções liberais, apareceu com força o contraste entre a
civilização da metrópole e a barbárie dos povos das colônias, identificando o bem da
nação com a política do manifest destiny, legitimando a conquista das raças superiores
sobre as raças inferiores. Como escreviam Marx e Engels, é surpreendente a contradição
que vive o pensamento liberal, celebrando a “democracia dos senhores” na metrópole
como legado da burguesia e, ao mesmo tempo, calando os sofrimentos e atrocidades
infligidos ao restante da humanidade, entendendo “o estupro, o massacre a ferro e fogo
de crianças, o incêndio das aldeias” dos colonizadores como leves infortúnios na
marcha triunfante da modernidade liberal sobre o atraso medonho dos povos das
colônias, uma etapa entendida como obrigatória no processo de civilização
(LOSURDO, 2006b:22). Na mesma linha, John Millar expoente do iluminismo escocês,
discípulo de Adam Smith, percebia com espanto que
(...) os mesmos indivíduos que falam com estilo refinado de liberdade
política e que consideram como um dos direitos inalienáveis da humanidade
o direito de impor as taxas não tenham escrúpulos em reduzir uma grande
quantidade de seus semelhantes a condições de serem privados não apenas
da propriedade, mas também de quase todos os direitos. Provavelmente, a
sorte nunca produziu uma situação maior do que esta para ridicularizar uma
hipótese liberal (MILLAR, 1989: 239).
No pensamento liberal clássico o instituto da escravidão é conciliável com a
liberdade, pois, segundo Lord Acton, “a proibição da escravidão” seria uma categoria
em contradição com a liberdade liberal, caracterizada pelo “bom senso prático”
(ACTON, 1888: 258). Sieyès reivindicava o direito à servidão em nome da liberdade,
devendo-se garantir a cada indivíduo a possibilidade de estipular um contrato que
considere mais oportuno, sendo legitimo abrir mão da liberdade para ser utilizado
livremente como máquina de trabalho, adquirindo a categoria de res nullius
(PASQUINO, 1989).
O Ocidente reservou um despotismo absoluto para os povos das colônias, sendo
curioso que os países clássicos da tradição liberal, hoje apresentados como os
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representantes legítimos da liberdade moderna, foram aqueles que mais se envolveram
com o instituto da escravidão. Observava Williams, “não há no mundo nações mais
ociosamente agarradas à liberdade daquelas onde vigora o instituto da escravidão”
(WILLIAMS, 2012:199). Perguntava Samuel Johnson, “como se explica que os gritos
mais elevados de dor pela liberdade se elevam dos caçadores de negros?” (LOSURDO,
2006a:23). Países clássicos do liberalismo, como a Inglaterra e os Estados Unidos,
defenderam abertamente o instituto da escravidão, legitimando a identificação do
escravo com a mercadoria. A relação entre o pensamento liberal e a prática real se
encontra já na Glorious Revolution de 1688-1689, que teve como primeiro ato oficial
em 1711, o tratado de Utrecht, roubando à Espanha o monopólio da trata de escravos.
John Locke, o principal teórico do liberalismo inglês, justificava abertamente o poder
absoluto da “comunidade dos livres” sobre os povos das colônias. No plano privado
Locke era acionista da “Royal African Company”, sociedade que cuidava da trata de
escravos africanos, e no plano teórico era favorável à escravidão, existindo “seres
humanos que por natureza devem ser submetidos à escravidão”, defendendo o direito
dos “plantadores das Índias Ocidentais” de possuir “escravos e cavalos” 70 pois as regras
de compra e venda reduzem o escravo à condição de mercadoria (LOCKE, 1974, I:
130). É interessante o documento do Privy Council inglês sobre o tratamento de deveria
ser reservado aos negros nas ilhas Barbados,
(...) embora os negros naquela ilha possam ser punidos de modo diferente e
mais severo do que ocorre com outros súditos por ofensas da mesma
natureza, contudo, humildemente entendo que as leis de lá referentes aos
negros são razoáveis pois, devido a seu número, eles se tornam perigosos, e
sendo uma espécie de povo selvagem e naquela ilha considerado como
mercadoria, é necessário ou pelo menos conveniente ter para eles leis
diferentes das leis da Inglaterra, a fim de impedir o grande mal que caso
contrário poderia acontecer aos senhores de plantations e habitantes daquela
ilha” (MORGAN, 2000: 139).
Outro caso de nosso interesse é aquele de1783, quando o tribunal inglês julgou o
caso do navio Zong. Faltando água a bordo, o capitão tinha lançado ao mar 132
escravos, e, consequentemente, os proprietários dos escravos acionaram a seguradora,
alegando que a perda dos cativos se enquadrava na cláusula da apólice que cobria os
“perigos do mar”. O juiz do Supremo Tribunal, Mansfield julgou que “o caso dos
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Marx usa uma expressão parecida, ao escrever “o proprietário de escravos compra o trabalhador como
compra o cavalo” (MARX, 1972:21).
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escravos era igual a atirar cavalos a mar”, fixando os danos materiais que deveriam ser
pagos aos proprietários, em trinta libras por escravo. Como ressalta Williams, jamais
passou pela cabeça de qualquer liberal “a ideia de que o capitão e tripulantes devessem
ser processados por homicídio em massa” (WILLIAMS, 2012:82).
Na Inglaterra os escravos estiveram presentes por muito tempo, em meados do
século XVIII havia 10 mil escravos e no final do mesmo século, ao longo do governo
Pitt, o tráfico de escravos mais do que dobrou. O peso que o comércio e a exploração
dos escravos desempenhavam na economia do país era considerável, “o Liverpool
Courier de 22 de agosto de 1832 calculava que ¾ do café britânico, 15/16 do seu
algodão, 22/23 do seu açúcar e 34/35 do seu tabaco eram produzidos por escravos”
(DRESCHER, 1987: 170). Na medida em que a escravidão se tornou objeto de críticas
sempre mais extensas, o liberalismo inglês buscou outros caminhos. Em 1841,
Gladstone foi obrigado a escolher entre as necessidades dos capitalistas britânicos e as
necessidades dos fazendeiros, escolhendo pelo fim do tráfico. Disraeli condenava o fim
do tráfico negreiro, considerando-o o erro mais crasso cometido pelo povo inglês em
toda a sua história. Wellington considerava a abolição da escravidão como um ato
criminoso, “um rompimento do direito internacional”. Carlyle, no texto “A questão do
preto”, criticava o falso princípio de que todos os homens seriam iguais, perguntando
“se os cavalos seriam os próximos a ser libertados?” (WILLIAMS, 2012: 241; 267). A
escravidão foi substituída pela servidão, como demonstram os 20 milhões de servos a
contrato que deixaram a Índia entre 1830 e 1910, superando quase em dobro os
africanos desembarcados na América durante os quatro séculos do comércio dos
escravos (DRESCHER, 1999). Em 1834, Wakefield chamava atenção sobre a presença
dos “escravos brancos” na Inglaterra, indivíduos que “livremente” abrem mão da
liberdade para tornarem-se servos através um contrato legal. Ao longo da Guerra de
Secessão, a Inglaterra liberal apoiou o Sul escravista, quase reconhecendo a
Confederação sulina. Em 1857, um editorial no jornal Times de Londres afirmava,
(...) sabemos que, para todas as finalidades mercantis, a Inglaterra faz parte
dos Estados Unidos e, com efeito, somos parceiros do fazendeiro do Sul;
temos um compromisso de venda de seus bens e haveres, de sua produção e
estoque, e ficamos com a parte do leão nos lucros da escravatura
(WILLIAMS, 2012:243).
Na opinião de Stuart Mill, a liberdade era um requisito do homem da metrópole
“na plenitude das suas faculdades”, não podendo ser reivindicada pelos “menores de
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idade” que “às vezes mal estão acima das espécies animais superiores” (MILL, 1963:
33). Na opinião de Mill, a “liberdade, como princípio, não é aplicável” universalmente a
todos, pois aqueles povos que vivem eternamente na menoridade devem “obediência
absoluta” aos seus senhores, que têm o dever de educá-los ao trabalho como porta de
entrada para a civilização. Nessa perspectiva, o escravo “está sem dúvida em um grau
mais elevado do selvagem”, devendo agradecer a contribuição inglesa na sua formação
(MILL, 1981:43).
O despotismo é uma forma legitima de governo quando se lida com
bárbaros, desde que o fim seja o seu progresso e os meios justificados pela
sua real consecução. A liberdade, como princípio, não é aplicável em
nenhuma situação que anteceda o momento em que os homens se tenham
tornado capazes de melhoras através da livre discussão entre iguais. Até
então, não haverá nada para eles, salvo a obediência absoluta a um Akbar ou
a um Carlos Magno se tiverem a sorte de encontrá-los (MILL, 1963:33)71.
A figura do menor, que em Constant se apresentava na metrópole, em Stuart
Mill está presente nas colônias. Stuart Mill se afirmou como um teórico da escravidão
de caráter temporário e pedagógico em relação ao povo das colônias, estabelecendo uma
relação entre liberdade e progressão social, assim que “a um povo de selvagens deveria
ser ensinada a obediência” (MILL, 1981:24). Na opinião de Mill, a raça europeia é
chamada a exercer um domínio sobre o resto do mundo, pois quando “a menor das duas
nacionalidades, que supomos ser a mais civilizada, consegue subjugar a outra, como
fizeram os ingleses com a Índia”, é necessário “um despotismo vigoroso; este é em si”
“a melhor forma de governo para treinar o povo nas qualidades especificas que lhe
faltam para torná-lo capaz de uma civilização superior” (MILL, 1981:160; 175).
O reconhecimento desta verdade, embora mais empírica do que filosófica,
pode ser encarado como o grande traço da superioridade das teorias políticas
do presente sobre as do passado, quando era costume reclamar, para a
França ou a Inglaterra, a democracia utilizando argumentos que a
mostravam como única forma de governo adequada para beduínos ou
malaios. O estágio das diferentes comunidades, em termos de cultura e
desenvolvimento, desce até uma condição pouco superior à dos animais
mais inteligentes (MILL, 1981:22).
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Curiosamente, Lenin, ao refletir sobre o caráter excludente da liberdade inglesa, “negando aos povos
das colônias os princípios democráticos que não se cansam de repetir nos próprios países”, retomando a
definição de Mill, remarca que “os homens públicos mais liberais e radicais da liberada Grã-Bretanha (...)
se transformam, quando se tornam governadores da Índia, em autênticos Gengis Khan (LOSURDO,
2006b:82).
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Frente às barbáries do Ocidente liberal, Stuart Mill declarou seu apoio à
agressão da Inglaterra contra a China, sendo a intervenção militar mais que justificada e
até benéfica (MILL, 1963). Compartilhando a mesma opinião, Tocqueville julgava a
“Guerra do Ópio” como
(...) um grande acontecimento, sobretudo se pensamos que este não é senão
a continuação, a última etapa de um rol de acontecimentos da mesma
natureza que vão impelindo gradualmente a raça europeia para fora de seus
confins (TOCQUEVILLE, 1977:40).
De opinião diferente é Vitor Hugo, que não esconde sua indignação, escrevendo
em 1861 contra a “Guerra do Ópio”, “para nós, os chineses são bárbaros, aos olhos da
história, um bandido se chamará França e outro se chamará Inglaterra” (HUGO, 2004:
18).
Passando da Inglaterra aos Estados Unidos, percebemos que seus primeiros
presidentes foram, quase todos, donos de escravos, como por exemplo, Jefferson,
Washington, Madison, Monroe, sendo gritante o contraste entre os pronunciamentos em
favor da liberdade e a cumplicidade política com a escravidão (WINTHROP, 1968).
“Nas primeiras dezesseis eleições presidenciais, entre 1788 e 1848, em todas, salvo
quatro, se colocou um proprietário de escravo do Sul na Casa Branca”. A Virgínia
desempenhou um papel de destaque: “em trinta e dois anos dos primeiros trinta e seis de
vida dos Estados Unidos, quem ocupou o cargo de Presidente foram os proprietários de
escravos provenientes da Virgínia, possuindo 40% dos escravos do país”. Assim
começou o paradoxo norte-americano da escravidão e da liberdade, entrelaçados e
interdependentes (FONNER, 2000:61).
À medida que os norte-americanos proclamavam para o mundo a necessidade de
defender a liberdade individual, se apoiavam na instituição da escravidão. Na famosa
viagem de Tocqueville aos EUA, o liberal francês celebrou o país como a terra da
liberdade, ainda que existisse a escravidão para os negros e o genocídio para os índios.
A liberdade de Tocqueville é aquela reservada aos brancos, apagando as
exclusões, os conflitos, as contradições, mostrando uma república pacífica e ordenada,
garantidora dos direitos individuais. Tocqueville ressalta o valor da liberdade na
comunidade branca, desconsiderando a existência da escravidão para os negros e a
sistemática eliminação das comunidades indígenas, apresentadas como raças inferiores.
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Entre aqueles homens, o primeiro que atrai os olhares, o primeiro em saber,
em força, em felicidade, é o homem branco, o europeu, o homem por
excelência, abaixo dele surgem o negro e índio. (...) o negro não tem
família; não poderia ver na mulher mais do que a companheira passageira
dos seus prazeres e, ao nascer, seus filhos são seus iguais. Chamarei a essa
disposição da alma que torna o homem insensível às misérias extremas e
muitas vezes até lhe dá uma espécie de depravado gosto por causa das suas
infelicidades, um dom de Deus ou uma derradeira maldição da sua cólera?
Mergulhando neste abismo de males, o negro mal sente o seu infortúnio; a
violência o situara na escravidão; o uso da servidão lhe deu pensamentos e
uma ambição de escravo; ele admira os seus tiranos mais ainda do que os
odeia, e encontra a sua alegria e o seu orgulho na servil imitação daqueles
que o oprimem. A sua inteligência abaixou-se ao nível de sua alma. (...). Se
se torna livre, a independência parece-lhe muitas vezes uma cadeia mais
pesada que a própria escravidão, pois, no curso de sua existência aprendeu a
se submeter a tudo, exceto à razão; e quando a razão torna-se o seu único
guia, não é capaz de reconhecer a sua voz (...). O negro está situado nos
limites distantes da servidão; o índio, nos limites extremos da liberdade.
(...). Compraz-se nessa independência bárbara (...) a civilização pouca
influência tem sobre tal homem (...) longe de querer curvar os seus costumes
aos nossos, fixa-se à barbárie como se fosse um sinal distintivo de sua raça,
e repele a civilização menos ainda por odiá-la que por temer parecer-se aos
europeus (TOCQUEVILLE, 1977: 243).
Frente às crescentes polêmicas sobre a escravidão, Tocqueville reivindicou com
orgulho: “nunca fui abolicionista”, sendo “fortemente contrário ao partido abolicionista”
nos Estados Unidos, não querendo “uma abolição prematura e perigosa da escravidão”
(TOCQUEVILLE; GOBINEAU, 1995: 47), não acreditando “que a raça branca e a raça
negra possam vir, em parte alguma, a viver em pé de igualdade” (TOCQUEVILLE,
1977, I:273).
Diferentemente de Tocqueville, o jornalista francês Victor Schoelcher (18041893), após sua viajem aos Estados Unidos, ficou indignado com o comportamento dos
“bárbaros do Ocidente”, cheios de “preconceitos da pele”, considerados “os patrões
mais ferozes da terra”, punindo com severidade sem precedentes, “não apenas os
negros, mas também os abolicionistas brancos” tornando-se frequente “o linchamento”
para quem “reivindicar a liberdade para todos os membros do gênero humano”
(SCHOELCHER, 2006: 254). Tzvetan Todorov (1997) definiu o aniquilamento dos
índios como o maior genocídio da história, para não falar do holocausto dos negros. A
degradação e o aniquilamento dos indígenas eram uma “uma espécie de esporte
popular”, tornando o linchamento sádico dos negros um espetáculo de massa,
publicizado pelos jornais locais, com a apaixonada participação de crianças e mulheres
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(GERBER, 1987:34). Eram frequentes as notícias sobre a execução pública de negros,
incluindo “a castração, o esfolamento, a assadura, o enforcamento, os golpes de arma de
fogo”, uma verdadeira festa popular que se concluía com a entrega de souvenires para
os espectadores, como “os dedos das mãos e do pés, os dentes, os ossos e até os genitais
da vitima” (LOSURDO, 2006:354). Após o roubo, por parte dos Estados Unidos, de
uma vastíssima parte territorial do México, a escravidão foi introduzida na Califórnia e
no Texas, buscando a aniquilação dos índios, “não se tratando de uma guerra, mas de
uma espécie de esporte nacional” (WASHBURN, 1981:189)72.
Nos EUA, a escravidão foi abolida somente em 1865, depois da Guerra de
Secessão, sendo o último país a fazê-lo, com exceção do Brasil, onde a escravidão foi
abolida apenas em 1888. O Haiti foi o primeiro país a abolir a escravidão,
sucessivamente acompanhado pelos países que se libertaram da Espanha. Ao contrário,
o processo de independência dos EUA não terminou com abolição do instituto da
escravidão, mas com seu fortalecimento73. E mesmo depois do fim da escravidão, o
processo de segregação dos negros continuou, tanto é que, no final do século XIX
Friedrich Ratzel, um dos mais importantes teóricos da geopolítica, visitando os Estados
Unidos, escreveu “aqui se afirmou a aristocracia racial, excluídos os negros da vida
política, lacerando a sociedade com a chamada Color line”. O vice-cônsul austrohúngaro em Chicago ressaltava que a Corte Suprema dos Estados Unidos “continua
proibindo a miscigenação racial”, excluindo os negros da vida pública, vivendo
segregados “nas igrejas, nas escolas, nos meios públicos de transporte. Neste país a
doutrina dos direitos naturais está esquecida” (LOSURDO, 2008:10). As chamadas
“Black Code” legitimavam a segregação racial, e impediam a ascensão dos negros na
sociedade. Eram comuns linhas ferroviárias que separavam vagões de negros e brancos.
A violência dos brancos era disseminada, espalhando-se tribunais populares que
condenavam, linchavam e torturavam negros rebeldes (SCOOT, 2005).
Nos Estados Unidos no final do século XIX eram frequentes as políticas de
white supremacy, buscando reafirmar hierarquias raciais tão prezadas pela tradição
72

Como relata Zilversmit, era frequente que os escravos tivessem nome de cachorros e cavalos
(ZILVERSMIT, 1969).
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Após o fim da escravidão, se defendeu no país a prática da servidão, como demonstra a presença de
pelo menos 10.000 coolies chineses para construção da ferrovia no Far West (NEVIS, COMMAGER,
1960).
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liberal, incentivando projetos eugênicos que encorajavam a procriação dos “melhores”,
desencorajando os “piores”. Neste contexto, afirmava-se a palavra Under Man, que nas
palavras do liberal estadunidense Lothrop Stoddard indica “todos aqueles tristes
resíduos”, aquela massa de “elementos inferiores”, “aqueles selvagens e bárbaros”
cheios de ódio para as “classes superiores”, que “estão prontos para declarar guerra à
civilização” (STODDARD, 1921:23). Devendo-se desencadear uma luta feroz contra o
Under Man, buscando “limpar a raça de suas piores impuridades”, impondo “uma
política de limpeza racial”, de “purificação racial”, buscando “um melhoramento da
raça” (STODDARD, 1921:25)74 . A palavra Under Man é traduzida para o alemão com
a palavra Untermensc, que expressará toda a carga de desumanização e a violência
genocida na ideologia nazista75. Leopold Ziegler celebra o “americanismo” como fonte
de inspiração para as raças brancas, sendo sinônimo de “colonização em grande escala,
confirmando o princípio da desigualdade e diferença de valor entre as raças”
(LOSURDO, 2008:17)76.

3. 3. O liberalismo e a exclusão política
A tese cara a Bobbio que apresenta a democracia moderna como o resultando do
desenvolvimento natural do liberalismo não explica o fato que nos países clássicos da
tradição liberal houve um considerável atraso histórico no terreno da emancipação
política, restringindo os direitos políticos à “comunidade dos senhores”. Frente aos
movimentos democráticos que reclamavam igual dignidade política, “o pensamento
liberal apresentou uma vasta literatura política, filosófica, e até psicológica, para
menoscabar a participação na vida pública das grandes massas” (HIRSCHMAN, 1992:
14). O famoso lema “uma cabeça um voto”, apresentado por Norberto Bobbio como
patrimônio do liberalismo clássico e “base filosófica da democracia” (BOBBIO, 1992a:
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É curioso que em 1923, um médico alemão, Fritz Lenz, se queixe pela incapacidade da
Alemanha acompanhar os Estados Unidos nas políticas de “higiene racial”
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Uma relação com o nazismo se manifesta com Henry Ford na coletânea de seus artigos
chamada “The Internacional Jew”, denunciando “a revolução bolchevique como o resultado de um
complô judaico”.
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Em 1928, o próprio Hitler louva o “americanismo” como “expressão vital de um povo jovem e
racialmente selecionado” (LOSURDO, 2008: 17)
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61), soava na época como algo profundamente subversivo, percebido como uma ameaça
aos interesses dos grandes proprietários.
No plano histórico, uma cabeça um voto não é verdadeiro, ainda em 1948 na
Inglaterra existia o voto plural e quinhentas mil pessoas gozavam do voto
plural. Depois de 30 anos da revolução de outubro, na Inglaterra, país
clássico do liberalismo, o princípio uma cabeça um voto não era ainda
afirmado. Ao pensar sobre a história do sufrágio feminino, o discurso de
Bobbio se torna ainda mais confuso. O primeiro país que garante os direitos
eleitorais ativos e passivos para as mulheres é a Rússia, entre fevereiro e
outubro de 1917, uma Rússia que vive a revolução, uma Rússia que
Gramsci já considerava proletária. Um ano mais tarde, a Alemanha concede
o sufrágio universal, com a revolução de novembro que não é liberal. O
esquema proposto por Bobbio é construído a priori. Por que não se pergunta
quais são os países que primeiro consagraram na legislação o princípio de
uma cabeça um voto? Uma pergunta que questiona o papel do liberalismo
na história da democracia. Bobbio deveria ter constatado que na Inglaterra,
em 1948, o princípio de uma cabeça um voto ainda não era reconhecido.
Deveria ter percebido que o princípio uma cabeça um voto pelas mulheres
se afirmou primeiramente na Rússia não liberal. A afirmação de Bobbio é
apriorística sem relação com a história real (LOSURDO, 2010).
O pensamento liberal julgava irracional estender os direitos políticos a quem
vivia na indigência e na necessidade, percebidos como indivíduos incapazes de
governarem as próprias vidas por aqueles princípios morais que regem a ética da
sociedade burguesa. O conceito de racionalidade não era algo intrínseco, como na
concepção aristotélica, mas construído socialmente, em virtude da posição econômica
ocupada, identificando o sucesso individual como um sinal de predestinação e a pobreza
a um sintoma de torpeza espiritual (TAWNEY, 1948)77.
As revoluções liberais defendiam a identidade entre a condição econômica e os
direitos políticos, propondo modelos de representação puramente individualistas
corrigida pelo filtro de um sufrágio muito restrito. Na Inglaterra pós 1688, o direito ao
voto estava de fato reservado a uma pequena fração da população. Nos Estados Unidos
após 1787, a grande maioria dos estados exigia a qualificação dos eleitores em termos
de propriedade ou de capacidade de pagamento de impostos (MANIN, 1997). Na
Assembleia Constituinte francesa pós 1789 estabeleceu-se uma distinção entre cidadãos
“ativos”, com direito ao voto, e cidadãos “passivos”, excluídos da vida política.
77

Os princípios da ética burguesa se apresentam claramente em Max Weber, na “Ética protestante e o
espírito do capitalismo” e em Tawney, em “Religion and the Rise of Capitalism” sendo retomados
sucessivamente”.
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A nação ganhou um valor chave no pensamento liberal, ponto de partida e
chegada de qualquer proposta política. O historicismo liberal foi determinante na
organização política moderna, opondo ao legado universal da democracia clássica, as
distintivas características de cada nação para justificar o status especial e privilegiado
dos grandes proprietários, excluindo os não-proprietários, frequentemente identificados
como “eternas crianças”. Frente aos avanços democráticos, os liberais clássicos
perceberam que os perigos para a estabilidade da ordem política não se encontrariam na
Coroa, mas no Legislativo, buscando diferentes medidas para combater o “espírito
igualitário” que se estava espalhando entre as massas populares. O perigo da “tirania da
maioria” foi enfrentado pelo liberalismo clássico com mecanismos, arranjos e
circunstâncias que se tornarão referências importantes para a legitimação da democracia
procedimental no século XX. Na proposta política liberal, os representantes políticos
deveriam ocupar uma posição social mais elevada que os representados, sendo
necessário, evidencia Constant, que “em todos os países em que tem assembleias,
qualquer que seja sua organização ulterior, [que] sejam compostas de proprietários”
(CONSTANT, 2005:58)78. O Legislativo foi limitado, fortalecendo o Executivo e o
Judiciário, e dividido entre Câmara Baixa e Senado, atuando como poderes
contrapostos, pois segundo Stuart Mill, as “duas Câmaras não precisam ter a mesma
composição”, pois “se uma for democrática, a outra naturalmente será composta com
vistas a frear a democracia”, constituindo “uma assembleia sabiamente conservadora,
destinada a moderar e a regulamentar a ascendência” do legislativo (MILL, 1981: 131).
3. 3.1. Inglaterra
O pensamento liberal inglês chama repetidamente a atenção sobre a necessidade
de salvaguardar o bem da nação, incentivando em contrapartida a exclusão da grande
maioria da população. Segundo o cientista político britânico R.H.S. Crossman, após a
Revolução Gloriosa, o governo liberal inglês foi privilégio dos proprietários, “ao
contrário de outras democracias ocidentais, nós nunca defendemos nem praticamos a
soberania da vontade geral nem tampouco tentamos dirigir a política governamental
mediante o mandato popular” (MAYER, 1966: 129).
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Acreditava-se que a entrada no Parlamento de elementos populares permitiria “que estas
pessoas ponham suas mãos no bolso alheio para qualquer propósito que julguem capaz de ser considerado
público” (MILL, 1981:90).
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Após a Revolução Gloriosa, foram frequentes as vozes que reivindicavam as
restrições ao direito de voto. A participação política dos pobres era percebida como um
perigo, “solapando as instituições intermediárias, ameaçando a independência do
Judiciário e aumentando o risco de que o país se envolvesse em uma guerra”
(THOMPSON, 2004, II:332). Locke considerava todos os homens como membros da
sociedade, reservando “a finalidade de governar” aos proprietários e excluindo dos
direitos políticos todos aqueles que “vivem da mão para a boca”, “sem nunca elevar
seus pensamentos além da subsistência” (MACPHERSON, 1979: 257). Na opinião de
Locke, todos aqueles que são quotidianamente “absorvidos pelo esforço de acalmar o
murmúrio do seu estômago ou os gritos dos seus filhos” são impossibilitados de
informar-se, comportando-se “nas questões políticas como crianças”, não passando de
mera “matéria bruta” nas mãos dos governantes (LOCKE, 1971:804; LOCKE, 1974:
11). Da mesma opinião, Lorde Ireton explicava que “nenhuma pessoa tem direito a
interessar-se ou participar na disposição dos negócios do reino se não tiver interesse
permanente estabelecido neste reino”. Em 1793, o magistrado Braxfield explicava que o
bem da nação coincidia com a necessidade dos proprietários serem “os únicos a ter
direitos de representação” (THOMPSON, 2004, I:20; 136). Sobretudo após a Revolução
Francesa, acentuou-se no liberalismo inglês um processo de desumanização das massas
populares. Burke, caro aos autores liberais contemporâneos como Hayek e Dahrendorf,
interpretava as lutas pela ampliação dos direitos políticos como uma ameaça da
“multidão porca” em busca da “mais abominável das usurpações”, colocando em perigo
“a ordem natural das coisas” (BURKE, 1963a 210). Alguns decênios depois, frente às
reivindicações populares, o reverendo Cristopher Wyvill se demonstrava alarmado,
afirmado que “o direito de voto dado a um populacho feroz e ignorante levaria ao
tumulto e à confusão” dando vida a “uma série de eleições desvirtuadas pela corrupção
mais vergonhosa” (THOMPSON, 2004, I:22).
Em 1811, ao condenar à morte um menino de pouco mais de dez anos, o
procurador geral Par Barão perguntava “podemos tolerar para o bem da Inglaterra que
as pessoas que trabalham durante o dia legislem à noite? Que os que lavram a terra de
dia decretem à noite as leis para governar a nação?” (THOMPSON, 2004, II:332).
Henry Maine (1822-1888) defendia em “Popular Government” que o “direito de voto
muito amplo e um corpo eleitoral muito grande neste país” poderiam trazer o desastre
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econômico, pois “tudo o que tornou famosa a Inglaterra, e tudo o que tornou a Inglaterra
rica, foi obra de minorias”, excluindo os pobres da vida política (MAINE, 2004:201).
Além das restrições para os representados, existiam ulteriores qualificações para
os representantes. Em 1710 foi estabelecido que os membros do Parlamento
apresentassem uma qualificação formal, em termos de propriedade, mais elevada que os
representados. Escrevia o liberal Shaftesbury
(...) do mesmo modo que os que elegem devem ser homens de
substância, também o devem, em grau proporcional, os
membros eleitos [do Parlamento]. Não é prudente confiar os
recursos públicos a homens que não possuem nada de seu, para
evitar que suas misérias domésticas, em conjunção com uma
tentação externa (o rei e a corte), venham a desvirtuá-los para
interesses contrários, como observamos, para nosso pesar, em
Parlamentos anteriores (MANIN, 2010:193).
Os grandes latifundiários das Índias Ocidentais, os comerciantes de açúcar, os
traficantes de escravos estavam entrincheirados na Câmara dos Comuns e na Câmara
dos Lordes, defendendo suas fazendas e a estrutura social em que se assentavam. A
corrupção parlamentar e a venalidade parlamentar estavam em alta, o dinheiro falava
alto, podendo-se comprar votos e cadeiras (WILLIAMS, 2012). Observando a realidade
política inglesa, Tocqueville evidenciava que “a maioria dos ministros é ao mesmo
tempo constituída de grandes proprietários e, em geral, de grandes senhores”,
garantindo os interesses dos ricos, defendendo a propriedade privada (TOCQUEVILLE,
2011)79.
Nas décadas de 1830 e 1860, as ruas da Inglaterra foram palco de longas e
ferozes batalhas pela ampliação do direito de voto, culminando em duas grandes
reformas, de 1832 e 1867. O Reform Bill de 1832 propunha a ampliação do direito de
voto para todos os chefes de família de sexo masculino que vivessem em prédios
urbanos taxados anualmente em mínimos dez libras esterlinas, incluindo, desta forma, a
burguesia enriquecida e excluindo mais de 90% da população masculina adulta. O
sufrágio continuava restrito, sendo apenas 650.000 aptos a votarem. As classes
dominantes esperavam que as pequenas concessões evitassem ampliações adicionais ao
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Ressalta Tocqueville, até mesmo o “habeas corpus” se apresentava como “um privilégio dos ricos”,
enquanto o pobre, não podendo “dar nenhuma garantia, deve, portanto, ir para a prisão”
(TOCQUEVILLE, 2011:316).
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direito de voto, indicando a cifra de 10 libras esterlinas como limite contra o avanço da
democracia (SCHELLING, 1960). Trinta e cinco anos depois, em 1867, após anos de
batalhas, a Câmara dos Comuns aprovou um Segundo Reform Act, que o conservador
Disraeli apresentou como “um bastião contra a democracia” estendendo o direito de
voto masculino para as classes médias e até para setores da classe trabalhadora.
Garantia-se o direito de voto a todos os chefes de família que residissem na cidade por
um ano ou mais e fossem proprietários do imóvel de residência, mantendo as restrições
para os inquilinos e para quem vivesse no campo (HIRSCHMAN, 1992:). A Segunda
Lei de Reforma elevou o número dos votantes para 2.000.000 80. Em 1885, o direito ao
voto chegou a 5.000.000, continuando excluindo a classe popular81.
O partido liberal inglês se opôs de todas as formas à aprovação dos Reform Acts,
que destruiriam, segundo o liberal Robert Lowe, “uma após outra as instituições que
garantiram para a Inglaterra, um tanto de felicidade e prosperidade que nenhum outro
país jamais alcançou, ou tem probabilidade de alcançar”. Segundo Lowe, era um
absurdo permitir a “homens cuja vida é necessariamente ocupada pela luta diária pela
existência” de poder participar da vida política do país enquanto “as incomparáveis
realizações de tantas cabeças sábias e mãos fortes merecem uma consumação mais
nobre que a de serem sacrificados no altar da paixão revolucionária, ou pelo entusiasmo
sentimental da humanidade” (HIRSHMAN, 1992: 82). O liberalismo inglês condenava
a “irracional” pretensão das massas proletárias de igualar-se aos senhores, os quais com
“o mesmo espírito ultrajado de um levante de negros”, deveriam, na opinião do liberal
Davis, colocar-se “à frente de seus próprios servidores e dependentes, cavalariços,
caçadores, guardas, armados de açoites, pistolas, armas de caça e o que puderam
conseguir”, atacando “essas turbas, para dispersá-las e destruí-las, capturando e
confinando aqueles que não conseguiram escapar” (DAVIS, 1926:224).
Em uma sociedade dividida em classes, Stuart Mill acreditava que a
identificação “uma pessoa um voto” incentivaria uma legislação classista no interesse
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Como bem ressalta Losurdo (2004), o segundo Reform Bill, promovido por Disraeli, além de ser
incentivado pelas duras e sangrentas batalhas populares, foi possível pela exploração colonial que
possibilitou elevar à “condição de gentlmens” uma parte significativa da comunidade branca.
81

Segundo Pollard (1968), até a reforma de 1928, existia na Inglaterra o voto plural, garantindo que cada
eleitor votasse proporcionalmente aos seus bens. Até 1949, cerca meio milhão de pessoas “relevantes”
gozava do direito do segundo voto (LOSURDO, 2004). A terra do liberalismo clássico só instituiria
plenamente o sufrágio universal em 1970 (JENKINS, 2001).
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do grupo majoritário, tornando “suas próprias inclinações egoístas”, demonstrando
“estreitas noções quanto a seu próprio bem, em oposição à justiça, à custa de todas as
demais classes e da posteridade”. Segundo Mill, a ampliação do direito de voto estava
relacionada com a “tirania da maioria”, possibilitando à classe mais numerosa de
orientar “o curso da legislação e administração por seu exclusivo interesse de classe”
(MILL, 1981:89). Era necessário garantir que as minorias fossem “adequadamente
representadas”, limitando “o caráter democrático da representação, através de um
sufrágio mais ou menos restrito” que excluísse do direito de voto qualquer pessoa que
tivesse recebido ajuda por parte do Estado (MILL, 1981:71-93).
É obvio o fato de que o recebimento de uma ajuda financeira por parte do
governo representa uma exclusão peremptória do direito de votar. A pessoa
que não consegue viver de seu trabalho não tem direito de se servir do
dinheiro dos outros. Ao tornar-se dependente dos outros membros da
comunidade para a sua própria subsistência, a pessoa abdica de sua
igualdade com relação aos demais. Aqueles a quem ela deve a continuação
de sua própria existência podem exigir com justiça a direção exclusiva dos
assuntos gerais para os quais ela não acrescenta, ou pelo menos não tanto
quanto tira. Como condição para desfrutar do direito de voto, seria
aconselhável exigir que o postulante não houvesse recebido nenhuma ajuda
do governo nos cinco anos anteriores ao momento do registro eleitoral
(MILL, 1981:91).
Frente à extensão dos protestos populares em favor do sufrágio universal, Mill
compreendeu ser sempre mais difícil justificar a restrição do sufrágio. A discriminação
censitária aparecia aos olhos de Mill um instrumento anacrônico, que poderia colocar
em perigo a estabilidade do país. “Não nego” afirma Mill “que a riqueza seja uma
espécie de testemunho” para garantir o direito de voto, mas é possível perceber que “em
quase todos os países, a educação, embora não seja absolutamente proporcional à
riqueza, é geralmente melhor na parte mais rica da sociedade do que na mais pobre”
assim, para limitar “a influência nefasta das classes populares”, haveria uma “única
maneira de suprir ou corrigir os instintos da maioria democrática, através da minoria
instruída” (MILL, 1981:93; 80).
Quando duas pessoas que têm um interesse comum em algum assunto
defendem opiniões diferentes, a justiça exige que as duas opiniões sejam
encaradas como tendo exatamente o mesmo valor? Se, em virtudes iguais,
um é superior ao outro em sabedoria e inteligência – ou se, com inteligência
igual, um é superior ao outro em virtude – a opinião, o julgamento do ser
superior moral ou intelectualmente valem mais do que o ser inferior; e se as
instituições do país afirmarem virtualmente que as duas possuem o mesmo
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valor estarão afirmando algo que não é verdade. Uma destas duas pessoas,
por ser a melhor ou a mais sábia, tem direito a uma maior influência (MILL,
1981:92).
Stuart Mill defendia o voto plural, devendo-se reservar aos cidadãos dotados de
“melhores qualidades” uma influência maior no momento da votação (MILL, 2010:
163). “A ignorância, a indiferença, a indocilidade, a obstinação perversa do povo, e as
combinações corruptas de interesses privados egoístas” são impedimentos no
funcionamento da democracia (MILL, 1981:30).
A única coisa que justifica o fato de a opinião de uma pessoa valer mais do
que as outras é a superioridade mental individual; e o que se exige são os
meios apropriados para conferir esta superioridade. Se existisse algo como
uma educação realmente nacional, ou um sistema de aferição geral digno de
confiança, a educação poderia ser tomada como critério direto. Na falta
destes meios, a natureza das ocupações das pessoas é uma espécie de
aferição. Um empregador é geralmente mais inteligente que um trabalhador,
uma vez que deve trabalhar com a cabeça, e não apenas com as mãos; um
mestre de obras é geralmente mais inteligente do que um obreiro comum, e
o trabalhador especializado mais do que o não especializado; um banqueiro,
um comerciante ou um industrial serão mais inteligentes do que um simples
lojista, por terem interesses mais vastos e mais complicados para dirigir.
(Saber é um propriedade para poucos) (MILL, 1981:93).
Em “Thoughts on Parliamentary Reform 1859” (1977), Mill defende a
necessidade de garantir a alguns indivíduos “especiais” a possibilidade de votar mais de
uma vez, apresentando uma escala de votos com dois extremos, de um lado o
trabalhador não qualificado com o direito a um voto, e do outro lado, o membro da
sociedade culta, o graduado, com direito a cinco ou seis votos. Em “Considerações
sobre o governo representativo”, retoma o mesmo assunto, defendendo a ideia que “a
minoria instruída não deveria contar apenas como número no voto real”, devendo contar
“muito mais em virtude de sua sabedoria e da influência que esta sabedoria exerceria
sobre o resto da Assembleia (MILL, 1981:80). Percebe-se que a relação entre o direito
ao sufrágio e as capacidades culturais é prioritária em Stuart Mill, pois “pensar em dar o
sufrágio a um analfabeto seria o mesmo que pensar em dá-lo a uma criança que não
saiba falar; e tal pessoa não estaria sendo excluída pela sociedade, mas sim por sua
própria preguiça” (MILL, 1981:90). Na opinião de Mill é “totalmente inadmissível que
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possa participar do sufrágio uma pessoa que não saiba ler, escrever ou, ainda, executar
as operações comuns de aritmética” (MILL, 1981:90; 89)82.
3.3.2. Estados Unidos
Acreditamos que o caso dos Estados Unidos seja significativo para entender o
processo de ressignificação que vivenciou o conceito de democracia. Em 4 de julho de
1776, as treze colônias americanas se declararam independentes do Império Britânico,
continuando lutando até 1781, assinando, em 1783, o tratado de paz, que decretava o
nascimento formal dos Estados Unidos da América. Após a independência, surgiram no
país enormes tensões sociais em função da crise econômica que derivou da ruptura com
a Inglaterra. As grandes massas camponesas, que tinham protagonizado a
independência, se encontravam fortemente empobrecidas e endividadas, reclamando
uma proteção estatal frente às suas necessidades básicas. De outro lado, os grandes
proprietários se queixavam da falta de garantias institucionais que protegessem o direito
de propriedade privada contra o furor das classes populares. Em 1786, o federalista John
Jay evidenciava que a “revolta dos endividados”83 tinha provocando horror entre as
classes proprietárias, sendo responsabilidade do Estado garantir a “tranquilidade e a
segurança da propriedade” (MORRISON, 1965:220). George Washington alertava
sobre a necessidade de “uma Constituição liberal e enérgica” que protegesse a
propriedade privada contra a “anarquia e caos”, abandonando “uma visão demasiado
benevolente da natureza humana”, com a instituição de um forte poder central capaz de
responder ao “terror da anarquia e da ilegalidade” das “camadas inferiores”,
(LOSURDO, 2004:97).
É nesse conturbado contexto sociopolítico que se deu, em 1787, a Convenção de
Filadélfia. Os delegados foram designados pelos estados, através eleições censitárias,
podendo votar eleitores com requisito de propriedade ou que pagassem regularmente
impostos. Numa população de 3,5 milhões, os votantes foram 160 mil. Os membros
daquela histórica Convenção eram, sobretudo, grandes proprietários de terra,
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Segundo Mill, seria “altamente desejável que outras coisas além da leitura, da escrita e da
aritmética fossem consideradas como necessárias ao sufrágio”, como, por exemplo, “o conhecimento da
conformação da terra, suas divisões naturais e políticas, e elementos da história geral e da história das
instituições de seu próprio país, pudessem ser exigidos de todos os eleitores” (MILL, 1981:89-90).
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A revolta de Shays ocorreu em 1786-1787, em Massachusetts, por obra de camponeses pobres
e endividados que se rebelaram contra a venda em leiloes de suas terras.
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proprietários de escravos, fazendeiros e ricos comerciantes, banqueiros, especuladores
(VAUDAGNA 1991). Os membros da Convenção Federal discutiram diversas
propostas de reorganização institucional que terminaram sintetizadas finalmente na
Constituição de 1787. Os delegados trabalharam em um texto constitucional que foi
bem além do mandato recebido, uma reforma dos Artigos da Confederação, com o
objetivo de reforçar o poder central, preparado para qualquer acontecimento ao fim de
garantir a “tranquilidade da ordem pública” (MORRISON, 1965)84.
A Convenção se deu em um clima político de medo, existindo consenso entre os
delegados sobre a necessidade de limitar no plano federal os direitos políticos aos
proprietários de terra. Para a maioria dos delegados, os trabalhadores manuais
assalariados não deveriam votar, pois, como as mulheres e crianças, não teriam
autonomia suficiente, defendendo a conhecida tese liberal segundo a qual a autonomia
de pensamento se encontraria exclusivamente nos proprietários, sendo a propriedade
condição essencial para o direito de voto (MERRIAM, 2008). Segundo Hamilton,
“todas as comunidades dividem-se em poucos e muitos. Os primeiros são os ricos e
bem-nascidos, e os outros compõem a massa do povo que poucas vezes sabe julgar o
que lhe convém”, devendo ser impossibilitados de votar e de serem votados
(BUONICORE, 2006). Usando justificativas morais, Gouverneur Morris reivindicava a
exigência de propriedade para restringir os direitos eleitorais, pois os não-proprietários,
sendo particularmente suscetíveis à corrupção, se tornariam meros instrumentos nas
mãos dos ricos (FARRAND, 1966, II:202-203). Tese retomada em “O Federalista”
número 54, defendendo que “os proprietários independentes [freeholders] do país
seriam os mais seguros depositários da liberdade republicana”, pois os pobres são
corruptíveis e consequentemente condicionáveis em nome da riqueza (HAMILTON;
MADISON; JAY, 1980:81).
O que amedrontava os delegados era a opressão da minoria opulenta por parte da
maioria desapossada. Segundo o liberal Daniel Webster, “não há experiência mais
perigosa do que colocar a propriedade nas mãos de uma classe e o poder político nas
mãos de outra”, pois “o poder político porá as mãos sobre a propriedade” (LOSURDO,
84

Como bem lembra Gargarella (2006), é importante ressaltar que a Convenção nos EUA, diferentemente
das Convenções Constitucionais que aconteceram na França imediatamente depois da revolução,
celebrou-se a portas fechadas, possibilitando aos protagonistas expressar os próprios posicionamentos
políticos em modo franco.

135

2004:125). Na opinião de Madison, “se as eleições fossem abertas a todas as classes do
povo, a propriedade fundiária não seria mais segura”, devendo-se introduzir o atributo
da propriedade para os eleitores.
Um aumento da população aumentará necessariamente a proporção
daqueles que venham a sofrer os embates da vida, desejando em segredo
melhor repartição de suas bênçãos. É possível que com o tempo estes
superem os que se encontram bem situados economicamente. De acordo
com as leis do sufrágio, o poder passará às mãos dos desapossados. Neste
país, não tem sido aceito qualquer apelo referente à distribuição de terra,
embora já tenham aparecido sintomas de um espírito perturbador (...) em
algumas regiões, de maneira que avisam o perigo futuro. E como vamos
defendermos dele, baseando-nos em princípios republicanos? Como vamos
prever o perigo, em todos os casos de alianças interessadas em oprimir a
minoria a ser resguardada por nós? (BUONICORE, 2006)
A restrição do sufrágio aos proprietários, apesar de ser quase consensual entre os
membros da Convenção, excluiria politicamente a maioria dos protagonistas da Guerra
de Independência, trazendo uma instabilidade indesejada. Os membros da Convenção
acharam melhor responsabilizar as legislaturas estaduais pela regulamentação do direito
ao voto (MANIN, 2010)85. No plano federal, no lugar de limitar o direito de voto, os
delegados buscaram uma estratégia constitucional diferente, criando uma armadura
institucional sólida e complexa para proteger os interesses dos grandes proprietários.
Como contrapeso a uma possível influência negativa do voto popular no plano federal,
“O Federalista” defendeu: o fortalecimento do Executivo, com “poderes ilimitados” e
“sem obstáculos constitucionais”; a qualificação dos representantes; a criação do
Senado para limitar o poder o da Câmara; a instituição do voto indireto (HAMILTON;
MADISON; JAY, 1980). A Suprema Corte zelaria pela ordem, uma vez que não
poderia ser ameaçada sua autonomia pelas casas legislativas, sendo denominada de
“guardiã da propriedade contra o poder do número” (MORRISON, 1968)86.
Tocqueville não hesitava em afirmar que existia “na América uma imensa e
completa democracia”, evidenciando que “a passagem dos federalistas para o poder foi,
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Efetivamente, as restrições ao direito de voto estavam presentes em muitas das constituições
estaduais, comportando a exclusão dos negros, dos índios, dos pobres e das mulheres (MANIN, 2010).
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Segundo Domenico Losurdo, “nos Estados Unidos, a Corte Suprema funciona na prática como
uma Terceira Câmara chamada a ser ‘a guardiã da propriedade contra o poder do número’ [isto é, dos
eleitores]; e é justamente dessa forma que ela, no século XIX, obstaculiza fortemente o desenvolvimento
da democracia, o associativismo sindical, o imposto de renda progressivo, a proibição do trabalho infantil
etc.” (LOSURDO, 2004:25).
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em minha opinião, um dos acontecimentos mais felizes”, encorajando os liberais
europeus a seguir o modelo federalista como exemplo de democracia compatível com as
exigências liberais (TOCQUEVILLE, 1977, I:243; 137). Em “O Federalista” n. 10,
Madison explicava que este novo modelo de democracia se chamava “república”, sendo
diferente das turbulentas democracias dos antigos pelo fato de delegar o poder político a
um pequeno numero de cidadãos eleitos, excluindo qualquer iniciativa popular
autônoma (HAMILTON; MADISON; JAY, 1979). Em “O Federalista” n. 57 o tema é
retomado, aconselhando a delegar o governo
(...) para um pequeno número de cidadãos eleitos pelos demais
(...)cujo efeito é, por um lado, refinar e ampliar a opinião
pública fazendo com que ela passe por um corpo escolhido de
cidadãos, cuja sabedoria pode melhor discernir o verdadeiro
interesse do país e cujo patriotismo e amor à justiça terão muito
pouca probabilidade de ser sacrificados a considerações
temporárias ou parciais (HAMILTON; MADISON; JAY, 1980:
98).

Como ressalta Manin, o que realmente distingue a república de uma democracia
não é meramente a existência de um corpo de representantes, mas o fato de que tais
representantes constituem um “corpo escolhido”, socialmente superior a seus eleitores
(MANIN, 2010). Durante o debate de ratificação da Constituição na Pensilvânia, James
Wilson justificava a qualificação dos representantes, apresentando o conceito de
“aristocracia natural”, sendo a sua defesa particularmente significativa porque, entre
todos os líderes federalistas, ele era considerado o mais sensível à causa popular
democrático (MANIN, 2010).
Eu me pergunto agora o que se quer dizer com aristocracia
natural. Não me sinto embaraçado pela definição etimológica do
termo, pois, quando buscamos sua origem na linguagem de que
deriva, uma aristocracia significa nada mais, nada menos, que
um governo dos melhores homens da comunidade ou daqueles
que são recomendados pelas palavras da Constituição da
Pensilvânia, onde se indica que os representantes devem ser os
mais notáveis pelo saber e pela virtude. Existe algum perigo
nessa representação? Jamais considerarei equivocado que tais
atributos sejam aproveitados (...). Se é isso o que significa
aristocracia natural, – e eu não conheço nenhum outro
significado – pode ser objetável que se aproveitem os homens
mais notáveis por sua virtude e talento? (ELLIOT, 1836, II:473474).
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Em sua definição de “aristocracia natural”, Wilson não menciona abertamente a
riqueza, ressaltando, porém, que os representantes não deveriam ser iguais a seus
eleitores. Hamilton, mais honestamente, reconhecia que a riqueza se encontrava nos
homens de maior virtude.
Na medida em que a riqueza aumente e se acumule em poucas
mãos, na proporção em que o fausto prevaleça na
sociedade, a virtude será em maior grau considerada um
elegante apêndice da riqueza, e a tendência das coisas será a de
afastar-se do padrão republicano. Essa é a real propensão da
natureza humana: é o que nem o honorável membro [Melancton
Smith] nem eu mesmo podemos corrigir (ELLIOT, 1836, II:
256).
Claramente, Hamilton em “O Federalista” número 35 defendia o papel da
riqueza na seleção dos representantes, devendo-se entregar o poder, com plena
confiança, aos “conhecimentos das classes altas”, excluindo os pobres, que, por causa
de “seu costume de vida”, estão privados dos conhecimentos necessários para
administrar a “coisa pública”. Seria, assim, natural que os representantes escolhidos
fossem “compostos de proprietários de terras, de comerciantes, de representantes das
profissões liberais”, pois, preocupados pelo bem da nação, representariam “os interesses
comuns de toda a sociedade” (HAMILTON; MADISON; JAY, 1980:49-50).
Trabalhadores manuais e fabricantes, com poucas exceções,
estarão sempre inclinados a dar seus votos aos comerciantes, de
preferência a pessoas de suas próprias profissões ou ramos de
negócios. Esses sagazes cidadãos têm bastante consciência de
que as artes mecânicas e manufatureiras fornecem os materiais
da empresa mercantil e da indústria (...). Eles sabem que o
comerciante é seu natural cliente e amigo; e têm consciência de
que, por maior confiança que tenham justamente em seu próprio
bom senso, seus interesses podem ser mais eficazmente
promovidos pelos comerciantes do que por eles mesmos
(HAMILTON; MADISON; JAY, 1980:51).
Na mesma linha, o federalista George Mason (1725-1792) acreditava na
qualificação dos representantes, “exigindo certas qualificações de propriedade territorial
e cidadania para os membros do legislativo e desqualificando as pessoas com contas a
acertar ou com dívidas para com os Estados Unidos” (FARRAND, 1966, II:121).
Madison sugeriu eliminar da moção de Mason a palavra “territorial”, observando que “a
posse de terras não constituía uma evidência de riqueza real”, defendendo que os
interesses comerciais e manufatureiros também deveriam ter “oportunidade de fazer
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seus direitos sentidos e entendidos nos Conselhos públicos”; não se devendo conceder
nenhum tratamento especial à propriedade territorial (FARRAND, 1966, II:123-124).
Na opinião dos federalistas, a instituição do Senado deveria acompanhar o
exemplo da Câmara dos Pares na Inglaterra, protegendo a minoria, ou seja, “os ricos
bem-nascidos”, contra a “tirania da maioria”. Reparamos que a eleição do Senado se
dava através das assembleias legislativas de cada estado, com o intuito de reproduzir um
organismo o mais semelhante possível à Câmara dos Pares da Inglaterra (MORRISON,
1965). Nessa lógica, achamos interessantes as considerações de Tocqueville sobre o
Senado nos Estados Unidos. No primeiro livro de “Democracia na América”, o liberal
francês contrapõe a Câmara dos Representantes ao Senado, menosprezando a Câmara,
composta e dominada por elementos vulgares, de extração social popular, e louvando o
quanto o Senado era constituído por grandes personalidades, membros ilustres da alta
sociedade.
Há certas leis cuja natureza é democrática e que, no entanto, conseguem
corrigir em parte esses instintos perigosos da democracia. Quando entramos
na Câmara de Representantes, em Washington, surpreende-nos o aspecto
vulgar daquela grande assembleia. O olhar procura muitas vezes em vão no
seu seio um homem célebre. Quase todos os membros são figuras obscuras,
cujo nome não evoca imagem alguma ou pensamento. São, na sua maior
parte, advogados de aldeia, comerciantes, ou mesmo homens pertencentes
às últimas classes. Num país onde a instrução é quase universalmente
difundida ouve-se dizer que os representantes do povo nem sempre sabem
escrever corretamente. A dois passos dali, abre-se a sala do Senado, cujo
reduzido recinto encerra uma grande parcela das celebridades da América.
Dificilmente se percebe um só homem que não recorde a ideia uma
ilustração recente. São advogados eloquentes, eminentes generais, hábeis
magistrados ou conhecidos homens de Estado. Todas as palavras que
escapam daquela assembleia fariam inveja aos maiores debates
parlamentares na Europa. De onde vem esse estranho contraste? Por que a
elite da nação acha-se naquela sala e não na outra? Por que a primeira
assembleia reúne tantos elementos vulgares, quando a segunda parece ter o
monopólio dos talentos e das luzes? No entanto uma e outra emanam do
povo, uma e outra são produtos do sufrágio universal. E até o presente,
nenhuma voz se elevou na América para afirmar que o Senado fosse
inimigo dos interesses populares. Então, donde vem diferença tão enorme?
Para explicá-lo, vejo apenas um fato: a eleição que produz a Câmara de
Representantes é direta; aquela da qual emana o Senado é sujeita a dois
graus (...). Mas é bastante que a vontade popular passe através daquela
assembleia escolhida para que ela, de certa forma, fique requintada, e saia
revestida de formas mais nobres e mais belas. Os homens assim eleitos não
representam, pois, sempre exatamente a maioria da nação que governa; mas
representam apenas os pensamentos elevados que têm curso em meio dela;
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os instintos generosos que a animam e não as pequenas paixões que muitas
vezes a agitam e os vícios que a desonram (...). Não oporei dificuldade em
admiti-lo; vejo no duplo grau eleitoral o único meio de pôr o uso da
liberdade política ao alcance de todas as classes do povo (TOCQUEVILLE,
1977, I:155).
A diferença entre a composição da Câmara dos Representantes e o Senado, na
opinião de Tocqueville, estaria no tipo de eleição, direta para Câmara e indireta para o
Senado. Mais de uma vez, em “Democracia na América” e nas suas correspondências
privadas, Tocqueville elogiava a eleição indireta, até em diferentes níveis, como
antídoto à “tirania da maioria”. Os federalistas defenderam o voto indireto como medida
para filtrar o poder popular. Com a exceção da Câmara dos deputados, todos os outros
cargos políticos importantes, como presidente, senador e juiz eram escolhidos
indiretamente. Os federalistas teriam preferido estender a eleição indireta para a Câmara
dos representantes, porém, já que na maioria dos estados os representantes eram
selecionados pela eleição indireta, tal medida poderia comprometer o necessário
consenso popular. (MORRISON, 1965)87.
Ao refletir sobre a república federalista, percebe-se que foi uma experiência
restrita aos homens brancos que possuíam propriedades, defendendo um regime político
fundamentalmente antidemocrático. O sufrágio universal era percebido como um
constante elemento de fraqueza, buscando “depurar” o voto, excluindo ao longo da
história do país os negros, os indígenas, as mulheres e os brancos pobres. Os indígenas
passaram a gozar de direitos políticos em 1887, mas na realidade foram reconhecidos
pelo Congresso como cidadãos dos EUA apenas em 1924 (JACQUIN, 1977). Os negros
foram constantemente excluídos dos direitos políticos, condenando qualquer tentativa
de registro eleitoral. Mesmo depois da Guerra de Secessão, numerosos estados
resistiram em ampliar o direito de voto aos negros e com a legislação de 1875, a
Suprema Corte modificou a Décima Quinta Emenda, suspendendo no Sul o direito dos
negros de votar. Consequentemente, a população negra perdeu o direito de participação
política, ficando a mercê de políticas que autorizavam a perseguição e violência aos
negros em todo território do Sul88.
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Os senadores eram escolhidos pelos legislativos dos diferentes estados e o presidente, por um “colégio
eleitora” nomeado pelos legislativos estaduais (MORRISON, 1965).
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É curioso que os estados opositores do voto aos negros eram também contrários à extensão do voto às
mulheres. A lógica da privação das mulheres do direito de voto ajudava a legitimar a posição dos negros
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Uma importante clausula de exclusão política foi aquela cultural, restringindo o
voto aos indivíduos que soubessem ler e escrever, excluindo muitos brancos pobres e a
maioria dos ex-escravos. Caberia a uma junta de proprietários brancos decidirem se o
nível de conhecimento do cidadão lhe daria condição de exercer o direito de voto.
Raríssimos foram aqueles que conseguiram passar pelos rigorosos testes, que envolviam
a capacidade de “interpretar” as escrituras sagradas e a constituição norte-americana
(BUONICORE, 2006). Somente em 1965, “a Corte Suprema declarou inconstitucional
o teste de alfabetização e o comprovante de pagamento do imposto eleitoral para
reconhecer o direito de voto” (LOSURDO, 2004: 128).
3. 3.3. França
Na França pré-revolucionária, o sufrágio eleitoral era restrito, pois como
evidencia Montesquieu, o povo seria incapaz de discernir sobre os reais problemas
políticos da nação, não podendo e não devendo ser o titular da soberania
(MONTESQUIEU, 1973).
Defendo que haja uma distinção entre os eleitores quanto às suas riquezas e
honrarias, pois se possuem estas vantagens do Estado, suas participações
devem ser proporcionais. Assim é que o corpo legislativo conferido à
nobreza e ao corpo escolhido para representar o povo, cada qual com suas
assembleias e objetivos e interesses separados (MONTESQUIEU, 1973, XI:
21).
Com a vitória da revolução de 1789 o sufrágio foi ampliado, continuando,
porém, censitário, exigindo dos eleitores a capacidade de pagamento equivalente a três
dias de trabalho em impostos. O sufrágio era restrito e a representação qualificada,
podendo ser eleitos para a Assembleia Nacional somente aqueles indivíduos que
possuíssem terras e pagassem impostos de pelo menos um marc d’argent (o equivalente
ao salário de 500 dias). O requisito do marc d’argent para os deputados era
significativamente restritivo, estimando que apenas cerca de 1 por cento da população
atendia a esse requisito (MANIN, 1997).

como cidadãos de segunda classe. O voto feminino foi aprovado em 1919 e ratificado em 1923, , mas os
Estados do Sul demoraram décadas: Maryland em 1941, Virginia em 1952, Alabama em 1953, Flórida,
Geórgia, Louisiana, Carolina do Norte e Carolina do Sul de 1969 a 1971 - anos depois da aprovação da
Lei do Direito de Voto de 1965. Mississippi foi o último, só concedendo o direito de voto às mulheres em
1984 (DUNLAP, 2010).
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Com a revolução jacobina de 1792 foram abolidos quaisquer requisitos em
termos de propriedades ou de tributos, garantindo o sufrágio universal masculino.
Coincidentemente, se multiplicaram as críticas daqueles liberais europeus que tinham
apoiado a Revolução Francesa de 1789, tornando-se seus ferrenhos opositores em
179289. Após a experiência jacobina, o Termidor anulou o sufrágio universal, excluindo
politicamente os não-proprietários, pois “a força da maioria” poderia colocar em xeque
o direito de propriedade (BUONICORE, 2006). Como ocorria na Inglaterra e nos
Estados Unidos, também a história do liberalismo na França tem por base a defesa da
ordem e da propriedade privada, restringindo o direito de eleger e ser eleito aos
proprietários, acreditando que a ampliação do direito de voto colocaria em perigo a
ordem econômica e social da nação.
Após a instituição de uma república liberal seguiu o Diretório, o Consulado, o
Império de Napoleão Bonaparte e depois, com a derrota definitiva dos franceses em
Waterloo, a restauração monárquica. A revolução liberal de 1830 depôs a monarquia
dos Bourbon que foi substituída por Luís Felipe, elaborando mecanismos para impedir
uma “excessiva” influência das massas populares. O liberalismo buscou afastar o perigo
da “tirania da maioria” legitimando a restrição censitária dos direitos políticos,
garantindo o exercício da soberania como privilégio das classes proprietárias,
instituindo o voto indireto, como ulterior mecanismo para “filtrar” a vontade popular.
As palavras revolucionárias liberdade, igualdade e fraternidade foram abolidas, com o
intuito de apagar qualquer lembrança revolucionária (VARELA SUAREZ, 1991).
Guizot justificava o novo regime censitário em nome da “soberania da razão",
defendendo um regime político baseado na noção de "capacidade" (GUIZOT, 1998).
Mais honestamente, Constant reconhecia que a riqueza era o real árbitro do poder
político, pois, se na antiguidade os poderes públicos eram “mais fortes que os privados”,
na contemporaneidade “os privados são mais fortes do que os poderes políticos”,
neutralizando politicamente as camadas populares mediante a restrição censitária
(CONSTANT, 2007:235). Segundo Constant é “a propriedade” que torna “os homens
capazes do exercício dos direitos políticos”, expressando o “princípio segundo o qual,
entre indivíduos reunidos num território, alguns são membros do Estado, outros não”
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As “Reflexões” de Burke simbolizaram o momento da reação de classe contra o perigo proletário.
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(CONSTANT, 2005:56). Constant defendia a necessidade de excluir do voto “quem não
tem em renda territorial a soma suficiente para existir durante o ano, sem ser obrigado a
trabalhar para outrem” (CONSTANT, 2005:58).
O nascimento no país e a maturidade etária não bastam para conferir aos
homens as qualidades próprias ao exercício dos direitos de cidadania.
Aqueles que a indigência retém numa eterna dependência e condena a
trabalhos cotidianos não são nem mais esclarecidos que as crianças sobre os
negócios públicos nem mais interessados que os estrangeiros por uma
prosperidade nacional (CONSTANT, 2005:56).
Segundo Constant, se “à liberdade de faculdade e de indústria devida a eles se
somarem os direitos políticos não devidos, esses direitos nas mãos do maior número
servirão infalivelmente para invadir a propriedade” (CONSTANT, 2005:57), pois “o
objetivo necessário dos não proprietários” era aquele de “invadir a propriedade”
(CONSTANT, 2007:97).
O escopo necessário dos não-proprietários é chegar à propriedade: eles
empregarão para este escopo todos os meios que lhes forem dados. Se à
liberdade de ofício e de trabalho, que lhes é devida, acrescentarem-se os
direitos políticos, que não lhe são devidos, estes direitos nas mãos da
maioria servirão infalivelmente para invadir a propriedade (CONSTANT,
2007:99).
Segundo Constant, não é “uma contradição ultrajante e ridícula repelir os pobres
da representação nacional”, não sendo “mais iluminados do que as crianças quanto aos
negócios públicos” (CONSTANT, 2007:102), podendo “sacrificar seus interesses às
suas emoções” culpando a propriedade privada pelos seus sofrimentos (CONSTANT,
2005:54; 32). Acompanhando o pensamento liberal da época, Benjamim Constant
entendia o direito de voto como um “filtro”, defendendo a representação da minoria e a
“des-representação” da maioria, além da qualificação econômica dos representantes.
É desejável, entretanto, que as funções representativas sejam ocupadas em
geral, por homens, se não da classe opulenta, pelo menos remediados. Seu
ponto de vista é mais vantajoso, sua educação mais cuidadosa, seu espírito
mais livre, sua inteligência mais preparada para as luzes. A pobreza tem
seus preconceitos, assim como a ignorância. Ora, se seus representantes não
receberem nenhum salário, vocês colocarão a potência na propriedade
(CONSTANT, 2005:53)90.
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Retomando a proposta de Necker, Constant defendeu um regime representativo de “cem proprietários
nomeados por seus pares, podendo-se apresentar “em cada distrito, a todos os cidadãos com direito de
voto, cinco candidatos entre os quais esses cidadãos escolheriam” (CONSTANT, 2005: 42).
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Apesar do governo Thiers (1797–1877) retirar em 1850 o sufrágio universal
conquistado em 1848 e legitimar que “trinta e dois milhões de franceses fossem
governados pelo voto de duzentos e quarenta mil indivíduos” (LOSURDO, 2010),
Tocqueville se demonstrava irritado com as pretensões políticas da “multidão obscura
dos cidadãos” (TOCQUEVILLE, 1977).
O voto universal dá, pois, realmente, aos pobres o governo da sociedade. A
influência desastrosa que às vezes pode exercer o poder popular sobre as
forças do Estado faz-se ver bem em certas repúblicas democráticas da
antiguidade, onde o tesouro público esgotava-se em socorrer os cidadãos
indigentes ou em dar jogos e espetáculos ao povo (TOCQUEVILLE, 1977,
II:177).
Na opinião de Tocqueville, era “incontestável que o povo não raro dirige muito
mal os negócios públicos”, mas compreendia que os tempos estavam mudando, não
sendo mais viável a perpetuação da divisão entre cidadãos ativos e passivos, devendo-se
ampliar o direito para evitar perigos maiores. Ao mesmo tempo, o liberal francês
advertia sobre a “imaturidade do povo”, que se encontraria “na mesma posição da
criança perante toda a natureza” (TOCQUEVILLE, 1977, II:188; 185). Tocqueville
acreditava que a extensão do sufrágio pudesse ser mitigada pela introdução de dois
graus de sufrágio, acompanhando o exemplo dos federalistas nos Estados Unidos. Sem
necessidade de recorrer a “perigosas” restrições políticas, era possível limitar a
“influência perversa” das massas populares nos organismos representativos. Tocqueville
repudiava qualquer possibilidade de eleições diretas, indicando como único remédio
possível “para os excessos da democracia”, as “eleições em vários graus”, chamadas a
desempenhar a mesma função política da restrição censitária (LOSURDO, 2004:18)91.
Tocqueville manifestou sua repugnância frente ao processo revolucionário de
1848, que garantia o sufrágio universal masculino direto, denunciando a subordinação
dos governos à “tirania das massas”, perguntando alarmado “já se viu alguma vez no
mundo algo semelhante ao que se está vendo hoje? Em que país se chegou alguma vez a
permitir o voto aos criados, aos pobres, aos soldados?” (TOCQUEVILLE, 2011:239)92.
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Retomando as sugestões de Tocqueville, Stuart Mill apoiou a seleção dos membros do corpo
representativo por meio de uma eleição indireta, assim que “seria possível esperar que os eleitores finais,
sendo já uma elite, tivessem um grau de inteligência e caráter acima do nível médio dos eleitores
primários” (MILL, 1981:101).
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Acreditamos que a posição de Tocqueville sobre a eleição do Presidente possa ajudar a entender a
relação do liberal francês com a democracia: “se se queria que o presidente pudesse, sem perigo para a
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Com a vitória eleitoral do partido liberal, todas as conquistas democráticas e sociais da
revolução de fevereiro começaram a ser retiradas. Em 1850, no lugar de reintroduzir
abertamente a discriminação censitária, procurou-se limitar o sufrágio com os requisitos
de residência, vivenciando-se a reformulação liberal das conquistas democráticas de
1848. O sufrágio continuou restrito até a Comuna de Paris.

República, ser eleito pelo povo, era necessário restringir prodigiosamente o círculo de suas prerrogativas
(...). Se, ao contrário, fossem deixados ao presidente seus poderes, era necessário que o povo não o
elegesse” (TOCQUEVILLE, 2011: 232).
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4. A “outra” democracia e os seus legados
Na tese defendida por Bobbio, a democracia moderna representa a natural
prossecução do liberalismo clássico, entendido como pressuposto histórico, político e
filosófico da ordem democrática moderna, assim que "toda a democracia genuína é
necessariamente uma democracia liberal", não existindo democracia sem liberalismo
(BOBBIO, 2005b: 178). Como indicou Pietro Ingrao, Bobbio reduz a democracia à
democracia liberal, identificada como o “mundo livre”, fora dela estaria o totalitarismo,
entendido como todas aquelas experiências políticas não liberais (INGRAO, 1976:7).
Apesar de vestir uma roupagem democrática, a argumentação de Bobbio é tipicamente
liberal, apresentando as mudanças democráticas como teoricamente desejáveis, mas
irrealizáveis na prática política real, podendo colocar em risco as conquistas mais
antigas do liberalismo. A dualidade bobbiana investe contra qualquer política
emancipatória, pois, ainda que a democracia liberal não seja a melhor das democracias,
é a melhor possível, rejeitando qualquer outra experiência democrática não liberal.
Além de desconsiderar a existência de um liberalismo reacionário e
antidemocrático, Bobbio ignora as experiências democráticas não liberais, contribuindo
ativamente para a ressignificação da democracia em chave liberal, confirmando,
conjuntamente com numerosos outros autores contemporâneos, a identidade entre
democracia e liberalismo, sendo este último, o ponto inicial e final da história
democrática moderna. Dando continuidade ao nosso hipotético dialogo crítico com
Norberto Bobbio, neste quarto capítulo, buscamos resgatar o importante papel
desempenhado pelas correntes democráticas não liberais no processo de formação da
democracia moderna. Como lembra Ellen Wood (2003), a democracia e o liberalismo
são duas ideologias contrastantes, enquanto a primeira quebrou a oposição ancestral
entre governantes e produtores, possibilitando a participação política de pobres e ricos
em igual medida, o liberalismo se constitui na divisão entre proprietários governantes e
súditos trabalhadores, condenando o povo à quase passividade. Na mesma linha, Pietro
Ingrao ressalta que a história da democracia carrega valores revolucionários que se
constituíram em oposição ao liberalismo, propondo uma forma de organização política
baseada na igualdade potencial de influência de todos os cidadãos e concedendo às
pessoas comuns a capacidade de decidir coletivamente o próprio destino (INGRAO,
1977). A “democracia verdadeira”, na opinião do historiador Geoffrey Barraclough, se
afirmou em oposição aos “predominantes sistemas social e político burgueses, bem
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como sobre a filosofia liberal que os sustentava, procurando substituí-los por novas
formas de organização social e política” (BARRACLOUGH, 1995: 113).
Entre o século XVII e o século XIX, se afirmaram valores e ideais que
retomavam e resgatavam o conceito clássico da democracia, desafiando a ordem
estabelecida e contribuindo ativamente na construção da democracia moderna. Na
época, a democracia representava o ideal político daqueles homens e mulheres
anônimos, obscuros, de humilde profissão, que lutavam para não ser excluídos da nova
ordem capitalista, defendendo direitos e valores que hoje representam o cerne da
democracia moderna. Foram experiências nacionais e locais que se desenvolveram em
diferentes partes do mundo, em contextos rurais e urbanos, fazendo da relação social do
homem com o homem o próprio princípio fundante. Apesar dos diferentes nomes que
adquiriu na história, “democracia clássica”, “democracia real”, “democracia
revolucionária”, “democracia socialista”, “democracia popular”, a democracia, nessa
época, significava um conceito de organização política baseada na igualdade potencial
de influência de todos os cidadãos, concedendo às pessoas comuns a capacidade de
decidir coletivamente sobre o próprio destino. A democracia era um conceito
substantivo, tanto no terreno econômico como naquele político, garantindo direitos
sociais e mecanismos que possibilitassem a participação crescente de massas
organizadas na gestão do poder.
Para resgatar o significado político desta outra democracia, escolhemos,
metodologicamente, colocar o conflito social no centro da sua história, observando
criticamente o papel desempenhado pelas correntes democratas nos conflitos da
modernidade: colônia - metrópole, proletário - burguês, mulher - família patriarcal.
Nestes três grandes momentos, os democratas estiveram presentes, defendendo a relação
de igualdade entre os indivíduos, internacional, nacional e localmente. O pensamento
democrático se afirmou em resposta a essas três fundamentais relações de coerção da
modernidade, defendendo o ser humano universalmente, independentemente da classe,
da raça e do sexo, reivindicando a mesma dignidade humana para todos os indivíduos,
titulares de direitos inalienáveis.
Pensadores como Winstanley (1609-1676), Rousseau (1712-1778), Robespierre
(1758-1794), Robert Yates (1738-1801), Paine (1737-1809), Hegel (1770-1831), Marx
(1818-1883), Engels (1820-1895) e muitos outros foram referências importantes na
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história do pensamento democrático clássico, inspirando e, em muitos casos, lutando
contra a escravidão, reivindicando a universalização dos direitos civis, a liberdade de
organização política, a garantia dos direitos sociais, o sufrágio universal e muitos outros
direitos que hoje compõem a estrutura da democracia moderna, mas que, na época, eram
identificados pelas classes dominantes com a “tirania da maioria”. Nesses séculos, a
democracia cheirava sangue e barricadas, lutando pelo reconhecimento daqueles direitos
que hoje são a essência da vida democrática. Como bem lembra Zizek, “a lista de
exigências que conclui o Manifesto Comunista, com a exceção da abolição privada dos
meios de produção, em sua maioria, é amplamente aceita hoje nas democracias liberais,
como resultado das lutas populares”. (ZIZEK, 2011:42). Por trás dos direitos que
compõem a democracia moderna, operaram gigantescas lutas protagonizadas pelos
chamados “revolucionários-democráticos”, uma união de nomes que hoje pode parecer
insólita, mas que até o século XIX era absolutamente normal, identificando a
democracia com a revolução e com o poder popular. Em 1846, Marx e Engels assinaram
um artigo na folha cartista “The Northern Star” como “comunistas democráticos”. Em
1847, nos “Princípios básicos do comunismo”, Engels explicava que o objetivo do
comunismo é a instauração é “antes do mais, uma Constituição democrática do Estado,
e com ela, direta ou indiretamente, o domínio político do proletariado” (ENGELS,
1982). No mesmo ano, no jornal “Brüsseler Deutsche Zeitung”, Engels ressaltava que
“a democracia tem como consequência necessária em todos os países avançados o poder
político do proletariado, e o poder político do proletariado é a primeira consequência
prévia de toda iniciativa comunista”. (ENGELS, 1847). No “Manifesto do Partido
Comunista”, Marx e Engels apresentavam “o fim imediato dos comunistas” como “o
mesmo que o de todos os partidos proletários: constituição dos proletários em classe,
derrubada da supremacia burguesa (...) e conquista da democracia” (MARX; ENGELS,
2003:38;45).
A revolução de 1848 representou um marco importante na história da
democracia, atingindo provavelmente seu ponto mais alto, explodindo, quase ao mesmo
tempo, uma série de revoluções protagonizadas por trabalhadores da cidade e do campo
em resposta à crescente difusão das práticas capitalistas. As revoluções foram
derrotadas, mas o perigo da intervenção direta de grandes massas populares na cena
política continuou vivo. Frente às fortes pressões populares, os regimes liberais
incorporaram alguns dos elementos que compunham a bandeira democrática, que, uma
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vez dissociados do caráter social e participativo que caracterizava a democracia clássica,
tornavam-se compatíveis com a ordem liberal. A burguesia buscou dirigir as energias
populares para canais democráticos relativamente inócuos, deslegitimando as demandas
mais perigosas, estendendo gradualmente o direito de voto e conservando o poder por
meio de acordos com amplos setores populares. Se a conquista do sufrágio representava
historicamente o principal objetivo dos democratas, as experiências ocorridas após o
1848 mostravam outra realidade. Napoleão III, na França, Bismarck, na Alemanha, e
Disraeli, na Inglaterra, consolidaram o próprio poder com a ampliação do direito de
voto. Concordando com Rosemberg, acreditamos que quando a população é
politicamente alienada, economicamente e culturalmente dominada, violentamente
reprimida, o voto passa a ter um papel limitado, deixando de ser uma arma potencial de
emancipação da classe trabalhadora, convertendo-se em um instrumento de legitimação
de líderes carismáticos, representantes das classes dominantes (ROSENBERG, 1986).
A igualdade do direito de voto representa uma das exigências políticas da
democracia, não constituindo, porém, a sua essência. Por mais que democracia e
sufrágio sejam elementos inseparáveis, o que mudou após 1848 foi o significado da
democracia. Os liberais clássicos do século XIX tinham compreendido que o processo
de democratização da sociedade era um fenômeno irreversível no mundo moderno,
vendo-se obrigados, então, a tentar limitar seus efeitos, reformular e ressignificar o
conteúdo da democracia clássica. Até 1848, o significado predominante da democracia,
tanto no vocabulário de seus defensores quanto no dos detratores, era essencialmente
governo do povo. Desde então o autogoverno ativo das massas populares foi submetido
a uma transformação que tornou possível aos seus inimigos de ontem abraçá-la,
oferecendo-lhe as mais altas expressões de louvor. A democracia continuava sendo o
governo pelo povo, mas a vontade do povo deveria ser filtrada pelos representantes,
selecionados através de um modelo de representação funcional aos interesses das
oligarquias econômicas, esvaziando a democracia de qualquer conteúdo social e
participativo. No lugar do povo, o movimento liberal estabeleceu o parlamento como
lugar da produção das normas e da tomada de decisões políticas, separando os
representantes dos eleitores. Enquanto a democracia deveria indicar uma forma
particular de exercício efetivo da soberania política, o liberalismo procurava limitar a
soberania política, separando o representante do representado, dividindo e
contrabalançando o poder do voto popular, impondo limitações ao exercício da
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soberania popular. A democracia liberal introduzia o princípio segundo o qual os
parlamentares representam todo o povo, podendo decidir conforme suas próprias
consciências sem se submeterem à vontade dos eleitores, suprimindo o vínculo direto
entre eleitor e o representante. O conceito liberal de democracia reduzia a ideia de
cidadania a direitos individuais, garantindo o direito à fruição da vida privada, em
oposição à concepção democrática, que vê o cidadão como participante da esfera
pública.
A participação popular é um elemento indispensável do conceito originário da
democracia, possibilitando ao povo soberano ter a oportunidade de tomar as decisões
sobre o seu próprio destino em um processo de autodeterminação popular e de
emancipação social, participando nas escolhas públicas e controlando os representantes.
Sem participação popular e sem controle dos eleitores sobre os eleitos, a democracia
não passa de uma ilusão. O lugar dos combatentes das barricadas de 1848 foi ocupado
pelos políticos profissionais, e a democracia que nascia como uma organização social da
sociedade centrada na igualdade e na participação se transformava em um método para
a seleção de governantes. Diferentemente do que aparecia no “Manifesto do Partido
Comunista” de 1848, em dezembro de 1884, Engels indica, em uma carta endereçada a
August Bebel, a democracia liberal, que chama de “democracia pura”, como a última
defesa das classes dominantes frente ao avanço do proletariado, fora assim que “toda a
classe burguesa e a remanescente classe feudal” se agruparam “em torno da democracia
pura” defendendo os interesses do capital (ENGELS, 1847).
Historicamente, o contraste entre liberalismo e democracia se apresentou com
claridade nos países onde a burguesia era já detentora do poder político. Ao contrário,
nos países onde ainda dominava o absolutismo feudal, constituía-se uma unidade
natural entre a burguesia e os estratos mais pobres em oposição à aristocracia feudal e a
burocracia. Nos países ocupados pelo domínio estrangeiro, se apresentava uma frente
única de luta pela pátria e pela independência, juntando estratos populares, burguesia e a
nobreza patriota. Neste capítulo buscamos indagar sobre os protagonistas da corrente
democrática nos países clássicos do liberalismo, Inglaterra, Estados Unidos e França,
entre o século XVII e o século XIX, mais precisamente, entre 1640, com o início da
primeira grande revolução democrática da modernidade, e 1871, com o fim da Comuna
de Paris. Os democratas defenderam valores e ideias diferentes daqueles das classes
150

dominantes, propondo outro modelo de sociedade, outro modo de viver, outra
legislação, outra ordem social. A democracia revertia uma deferência histórica em
relação às classes dominantes, questionando os antigos privilégios, lutando pela
universalização dos direitos civis e políticos, pelo direito a não morrer, pelo direito a um
trabalho, pelos direitos sociais, pelo direito do povo de participar ativamente no
processo de tomada de decisões.
Observando a trajetória democrática destes três países, o mito que reivindica
uma passagem gradual e pacífica do liberalismo clássico para a democracia moderna
não se sustenta historicamente. O processo histórico culminado com a afirmação da
democracia moderna não foi absolutamente linear nem pacifico. O processo de
emancipação civil e político das classes subordinadas foi uma série de conquistas e
reviravoltas, arrancando, em determinadas conjunturas históricas, direitos anteriormente
não reconhecidos, que, sucessivamente, mudando as relações de força, seriam retirados
e novamente conquistados. Na sua célebre conferência de 1949, T. H. Marshall contou
uma história edificante sobre a progressiva expansão dos direitos dos cidadãos ao longo
dos últimos três séculos, da dimensão civil, passando pela política até a social. Ao
contrário, acreditamos que a passagem de um estágio ao outro foi bem problemática,
com ondas reacionárias que se levantaram e investiram, uma após a outra, sobre os
avanços democráticos. Na Inglaterra, as conquistas políticas e sociais da primeira
revolução inglesa foram canceladas pela revolução “gloriosa”, ressurgindo novamente
com os cartistas. Após a guerra de Secessão, os negros se libertaram da escravidão nos
Estados Unidos, conquistando os direitos civis e políticos, que foram novamente
cancelados com o compromisso de 1877, entre os brancos do Norte e do Sul, selando o
fim da emancipação negra e dando o começo a um processo de des-emancipação. Na
França, os jacobinos adotaram o sufrágio universal (masculino) em 1793, cancelado
pelo Termidor burguês, reconquistado na revolução de 1848, novamente eliminado pelo
governo liberal de Thiers em 1850 e definitivamente garantido em 1871, com a Comuna
de Paris.
É um fato curioso que na teoria democrática dominante, a principal estrada que
conduz à democracia moderna passe na Inglaterra, por Locke e Stuart Mill, nos Estados
Unidos, por Hamilton, Madison e Jay, na França, por Montesquieu, Constant e
Tocqueville, desconsiderando as propostas democráticas fora do universo liberal que se
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desenvolveram nestes mesmos países. Frente ao ataque capitalista aos direitos de uso
costumeiro, aos padrões de trabalho e lazer tradicionais, à economia moral, se
organizaram movimentos políticos que reivindicavam outro modelo de sociedade,
includente, participativa e social. Ao analisar alguns destes movimentos e as
experiências políticas por eles protagonizadas, buscamos reconstruir os valores centrais
da democracia, no seu sentido clássico. Restauração difícil depois de tanto liberalismo,
mas necessária frente à profunda crise da democracia representativa liberal.
Acreditamos que o resgate daquela “outra” democracia e das suas contribuições para a
soberania direta e a representação política seja relevante para compreender as atuais
problemáticas da democracia representativa liberal: a presença de verdadeiras castas de
políticos profissionais, o processo de autonomização do poder executivo frente ao
legislativo, a proliferação dos corpos políticos de especialistas que se sobrepõem à
soberania popular. As considerações dos democratas de ontem sobre a participação
popular e a representação eleitoral são uma importante referência para todas estas
manifestações que, hoje ao redor do mundo, exigem mais democracia, mais
participação, menos liberdade de ação por parte do representante. Acreditamos que as
contribuições políticas da democracia clássica possam representar uma bússola neste
momento de crise de representatividade liberal, apresentando, neste capítulo, os
protagonistas da “outra” democracia, quais foram suas conquistas e quais poderiam ser
suas contribuições no atual debate democrático.

4. 1. Os “outros” protagonistas da história democrática
A revolução industrial foi o fato mais importante do desenvolvimento moderno,
uma vez que, multiplicando-se as realizações na indústria, no comércio e na navegação,
a burguesia acumulou riquezas com a política colonial, com o comércio mundial, com o
sistema bancário moderno, com as dívidas do Estado. A Inglaterra liberal conquistou o
domínio dos mares, construindo seu império marítimo na Índia, África do Sul,
Austrália. Nos Estados Unidos, a consolidação da burguesia capitalista coincidiu com a
progressiva conquista do país, estendendo seu domínio do Atlântico até o Pacífico. A
burguesia francesa ultrapassou suas fronteiras, construindo as bases da política moderna
de conquista. Uma nova sociedade tomava forma. Pela primeira vez o trabalho
reestruturava e reorganizava a vida do ser humano na sua totalidade. Na Idade Média, o
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camponês vivia em função de sua colheita. Era um produtor que cultivava a terra e vivia
nela de acordo com os ciclos do dia e da noite e das estações. O artesão trabalhava na
sua oficina, provavelmente morando no mesmo espaço, e produzia suas obras de acordo
com a solicitação dos interessados, dia-a-dia, visando compor os produtos finais. O
tempo do trabalho era medido em função da conclusão dessas produções. Com a
revolução industrial, o trabalhador passou a viver em função do relógio e da conclusão
de tarefas, uma após a outra, até que o apito da fábrica anunciasse o fim da jornada de
trabalho.
A transformação das relações agrárias tradicionais determinou a transformação
da terra como bem comum em propriedade privada capitalista. Os novos meios de
produção se encontravam nas mãos de uma pequena minoria, enquanto que a grande
maioria, expropriada dos meios de subsistência, desarraigada, arrancada de qualquer
vínculo social, era obrigada a vender a própria força de trabalho. Há uma proliferação
de práticas de acumulação, que Marx descreve como “primitivas”, incentivando a
privatização da terra e consequentemente a expulsão da população camponesa, a
conversão de várias formas de direitos de propriedade (comuns, coletivas, públicas etc)
em direitos de propriedade exclusiva, a mercantilização da força de trabalho, os
processos coloniais, o comércio de escravos. É nesse meio que nasceram e se afirmaram
movimentos democráticos centrados no protagonismo do povo, entendido como status
cívico e categoria social, representando o conjunto de camponeses, operários,
desempregados, pequena burguesia, em luta contra as classes dominantes. Ao longo do
processo de modernização capitalista, o povo tomava consciência de sua identidade e da
sua importância, pois, como escrevia o cartista Cobbett, “a força real e todos os recursos
de um país sempre brotam e sempre deverão brotar do trabalho do seu povo”, oprimido
pela arrogância das classes dominantes que “chamam a vocês de turba, ralé, escória,
multidão porca, e dizem que sua voz não vale nada; que nada têm a fazer em reuniões
públicas” (THOMPSON, 2004, III:201).
Em meados dos séculos XVIII e XIX, o desenvolvimento da indústria e do
comércio forçou o alargamento das bases sociais do sistema político, com a
incorporação do proletariado, constituindo-se poderosas correntes de pensamento
político que lutavam para uma maior igualdade entre os homens, propugnando uma
sociedade democrática. Mandeville (1670-1733) manifesta seu espanto frente à
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inusitada insolência dos pobres que chegaram “até o ponto de se reunir em sociedade e
fazer leis conforme as quais se obrigam a não prestar serviço por uma soma inferior à
estabelecida por eles” (MANDEVILLE, 1987:169). Os trabalhadores eram culpados de
não aceitar passivamente uma relação vertical de subalternidade com seus superiores,
buscando relações de horizontalidade, tendo até a ousadia de “reunir-se impunemente”,
desenvolvendo relações mútuas de solidariedade, culpados de “usurpar a cada dia os
direitos dos seus patrões, fazendo de tudo para se colocar no mesmo nível”, pondo em
perigo o “bem estar público” (MANDEVILLE. 1987:181).
O fantasma da igualdade não estava encarnado apenas em teorias, havendo,
sobretudo na Europa, uma democratização da vida social, com a irrupção da classe
operária na cena política. É nesse momento, quando a desigualdade começou a ser
questionada, que se alastrou o pânico contrarrevolucionário entre as classes dirigentes
(MIGUEL, 2002). A cena política não era mais ocupada exclusivamente pela
aristocracia e a burguesia, entrava em cena o povo com suas aspirações democráticas. A
conquista da democracia se tornava o objetivo político de movimentos revolucionários
que defendiam a universalização dos direitos civis, o reconhecimento de garantias
sociais, o sufrágio universal e mecanismos de participação popular nas decisões
políticas. Foram resgatados e defendidos valores e tradições da democracia clássica,
amedrontando as classes dominantes, que se reconheciam por meio da frase, “contra os
democratas, somente com os soldados”. A democracia era identificada com a revolução
e os democratas com os agitadores vermelhos que sublevavam os trabalhadores da terra
e da cidade contra a propriedade (ROSEMBERG, 1986:47).
Na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, o liberalismo impôs um
conjunto de direitos funcionais aos interesses dos proprietários, sufocando no sangue as
propostas democráticas mais radicais e absorvendo e reconfigurando aquelas que não
colocavam em perigo a estabilidade do sistema capitalista. O processo de
democratização dos Estados liberais foi promovido pela articulação e a pressão das
correntes democráticas e populares. A luta pela democracia não representava um estágio
determinado, mas, ao contrário, um processo que obrigava a agir ininterruptamente para
adjetivar conceitos puros, como liberdade e igualdade. A ideia de democracia envolvia
um conceito de unidade do povo que não é automático, devendo ser construído na luta
política, reconhecendo as suas diferentes partes, assegurando colaboração na realização
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dos seus interesses específicos dentro da unidade coletiva nacional e internacional,
devendo-se trabalhar “pela união e entendimento dos partidos democratas de todos os
países” (MARX; ENGELS, 2003:58). Os democratas se esforçaram de todas as formas
para a consolidação de um movimento internacional, pois o importante era o movimento
democrático no seu conjunto e não a qualidade teórica de cada uma de suas
manifestações quotidianas. O que contava era a unidade dos trabalhadores da cidade,
dos camponeses e da pequena burguesia.
Ao longo das lutas democráticas, percebemos a sucessão de duas importantes
etapas, que não são centradas no aspecto cronológico, mas na autodeterminação do
povo. No primeiro momento, predominava um processo de organização, seguindo,
sobretudo, as ordens de pequenos grupos de revolucionários profissionais. Ao longo da
luta democrática, o povo amadurece ao ponto de deliberar ele mesmo as suas próprias
organizações, empenhando-se em melhorar suas próprias condições de classe no seio da
sociedade capitalista. Nesta etapa, o povo não é o órgão executivo de uma direção
intelectual, mas atua de modo autônomo, segue suas próprias diretrizes, acreditando que
a emancipação do povo é obra do próprio povo. Em 1843, Engels constatava que “os
princípios radicais democráticos penetram cada dia mais nas classes operárias, que os
reconhece como expressão de sua consciência geral”, identificando a posição política do
proletariado com aquela da “democracia radical” (SCREPANTI, 2007: 84).
Na opinião do radical Francis Place, “se o caráter e a conduta dos trabalhadores
fossem abstraídos de periódicos, revistas, panfletos, jornais e relatórios das duas Casas
do Parlamento” seriam compreendidos como brutais indivíduos pertencentes às “classes
inferiores” (GEORGE, 1930:210). Em 1848, as “classes inferiores” incendiaram a
Europa, protagonizando a revolução social na França, as batalhas pelo voto na
Inglaterra, as heroicas guerras de independência da Polônia, Itália, Irlanda e Hungria, as
revoltas do campesinato russo. A condição prévia mais importante para o êxito da
revolução democrática era a solidariedade internacional e o mútuo socorro. Frente ao
levante em qualquer país, os democratas e os revolucionários dos demais países se
organizavam para prestar ajuda, expandindo-se o mais rapidamente por toda Europa.
Foram intensas as relações entre os partidos democráticos europeus: em 1847 nascia a
“Associação Democrática” fundada em Bruxelas, envolvendo os cartistas ingleses, os
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emigrantes democráticos alemães, franceses, poloneses, italianos etc.93. Em 1850, os
democratas alemães, franceses, poloneses e húngaros criaram as bases para a formação
de uma grande organização democrática internacional. Em 1851, se reuniram em
Londres diferentes grupos de emigrantes democráticos, entre os quais estavam Mazzini,
Kossuth, Ledru-Rolline e Ruge, os quais deram continuidade ao processo com a
formação de um comitê democrático europeu. Em 1864, foi criada a “Associação
Internacional dos Trabalhadores”, que teria sido inconcebível sem o internacionalismo
dos democratas, sem a “fraternidade democrática”, sem o protagonismo democrático
das massas populares. A “Associação Internacional dos Trabalhadores” foi fundada
pelos próprios trabalhadores, expressando suas reivindicações políticas e econômicas,
na convicção de que a emancipação dos trabalhadores poderia ser obra dos próprios
trabalhadores. Depois de acenado o problema da libertação nacional da Polônia, o
“Manifesto do Partido Comunista” conclui com a exortação: “proletários de todos os
países, uni-vos”. Essa mesma apelação retorna na conclusão do discurso inaugural para
a “Associação Internacional dos Trabalhadores”, em 1864, retomando o tema da
democracia internacional e denunciando o assassinato da “heroica Polônia”, da Irlanda e
das outras nações oprimidas, lutando para o fim da opressão do Ocidente nas colônias.
As lutas das nacionalidades oprimidas, como a insurreição polonesa de 1863, as revoltas
irlandesas de 1869, a Comuna de Paris, a luta da Liga agrária e dos Hume Rulers de
1874, como as lutas do “povo das colônias”, tiveram o apoio das correntes democráticas
(ENZENSBERGER, 1977: 327). A breve experiência da Comuna de Paris, em 1871,
representou a última tentativa de ressureição da democracia clássica no século XIX. O
aniquilamento da Comuna de Paris significou o fim da democracia clássica. As
necessidades de 1848 não haviam perdido seu significado, foi o povo que tinha mudado.
Um exame sobre as condições do povo em 1882 comprovaria que estava tão
escravizado, oprimido e explorado quanto em 1848.

93

Marx e Engels participaram no processo de construção da associação. Em 15 de novembro de
1847, Marx foi eleito vice-presidente (o presidente era Lucien Jottrand, um democrata belga) e sob sua
influência, ela se tornou um centro para o movimento democrático internacional. Quando Marx foi banido
de Bruxelas, em março de 1848, e a maioria dos elementos revolucionários foi repreendida pelas
autoridades belgas, sua atividade ficou restrita a um âmbito puramente local e, em 1849, a “Associação
Democrática” se dissolveu.
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4.1.1. Inglaterra
Na Inglaterra, houve duas revoluções nos meados do século XVII, aquela de
1640-1660 e a “Revolução Gloriosa” de 1688. É interessante perceber a diferente
postura dos principais pensadores liberais clássicos em relação às duas revoluções. A
admiração de Hume, Montesquieu, os Federalistas, Tocqueville e muitos outros se
dirigia apenas para a revolução de 1688, apresentada como um momento pacífico e
indolor, estabelecendo os sagrados direitos individuais, entre os quais, o direito de
propriedade. Pelos cânones liberais, a principal estrada que conduz à democracia inglesa
passa pela Magna Carta, em 1215, e pela Revolução Gloriosa, em 1688, minimizando as
contribuições da revolução de 1640-1660, considerada, quase, um acidente infeliz e
passageiro.
Ao contrário, na “outra” história da democracia, a Magna Carta é identificada
como uma vitória dos barões sobre o rei, não modificando as condições do “povo”
inglês, que nada adquiriu com ela, permanecendo na sua antiga condição. Thomas Paine
fala com desprezo da Magna Carta, apresentada como um acordo entre frações da classe
dominante “para dividir-se os poderes, os lucros e os privilégios” (PAINE, 1978). A
primeira revolução, aquela de 1640, representaria o primeiro grande marco da história
democrática inglesa, com a formação de um grande movimento social, protagonizado
pelo povo no seu conjunto, camponeses sem terra, artesãos, pedreiros, desempregados,
soldados rasos, ciganos, vagabundos, vadios, em luta contra o despotismo de Carlos I,
as forças reacionárias da Igreja e os grandes proprietários de terra. Personagens como
Winstanley, Warr, Peter Chamberlen, Clarkson, John Cook, Hugh Peter, Abiezer Coppe
e muitíssimos outros resgataram o significado da democracia clássica, defendendo a
irrupção dos plebeus na história política inglesa, mediante a ação direta.
No princípio do século XVII, a Inglaterra era um país predominantemente
agrícola, onde a esmagadora massa da população vivia no campo, ocupando-se da
produção de víveres ou de lã. À medida que a indústria e o comércio se desenvolviam,
que o mercado ultramarino se expandia, temos os primórdios de uma divisão social do
trabalho especializado. No sul da Inglaterra, estava a parte economicamente mais
desenvolvida e aqui o preço dos alimentos e dos têxteis aumentava rapidamente. A terra
tornava-se um domínio atraente para o investimento do capital. Se na Inglaterra feudal,
a terra passava por herança de pai para filho; no século XVII, a terra se tornava uma
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mercadoria, comprada e vendida num mercado competitivo. A agricultura progressiva
conduziu à expropriação de inúmeros pequenos camponeses, destruindo as
comunidades, juntamente com a sua relativa igualdade e espírito comunal.
O Parlamento inglês era composto por representantes das classes proprietárias e
dos comerciantes, livres para prosperar sob a proteção do trono, que os defendia
internamente das revoltas populares e externamente do exército espanhol. Na última
década do século XVI, derrotados os inimigos internos e externos, a burguesia deixou
de depender da proteção da monarquia, como demonstravam os frequentes litígios de
Jaime I e Carlos I com os seus respetivos parlamentos. Em 1640, começou a guerra do
Parlamento contra o rei. Ao lado do Parlamento se agregou o povo, aparecendo claras
divisões de classe entre os revolucionários. De um lado estavam os “presbiterianos”,
representantes da grande burguesia mercantil e dos proprietários de terras, que não
desejavam uma vitória absoluta contra o rei, temendo a radicalidade do outro lado, no
qual se encontravam os “sectários”, aqueles que acreditavam que, “à nascença”,
escrevia o radical Edwards em 1646, “todos os homens são iguais, e nascem para os
mesmos bens, direitos e liberdade” (HILL, 1977: 85).
Frente à tática militar lenta e dilatória dos aristocráticos chefes presbiterianos,
prevaleceram as ideias de Oliver Cromwell, prezando uma reorganização democrática
do exército para alcançar a vitória contra os combatentes mais experientes do lado
realista. Na opinião de Cromwell, uma guerra revolucionária deveria ser organizada de
modo revolucionário, sendo preferível “ter um capitão simples e rústico que saiba por
que luta e ame aquilo que sabe, do que um daqueles a quem chamais gentil-homem e
que não passam disso” (CARLYLE, 1845:228). Formou-se um novo exército de marco
democrático, com a carreira aberta aos talentos, incentivando a livre discussão de ideias
divergentes. Foi esta absoluta liberdade de discussão que facilitou a compreensão das
causas reais da luta, possibilitando “o apoio completo das classes mercantis e industriais
na cidade e dos camponeses no campo”, pois ao “saber pelo que lutavam, amavam o
que sabiam”. A luta foi ganha pelo Parlamento devido à disciplina auto-imposta e à
elevada consciência política das massas organizadas no novo exército (HILL, 1977:11).
Ao longo da guerra, o exército e o parlamento coexistiam como poderes rivais. Uma vez
terminada a guerra, os “presbiterianos” buscaram negociar com o rei no cativeiro, para
livrar-se do exército vitorioso e perigoso, acusado de ser excessivamente sensível à
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causa dos camponeses e artesões. A influência do movimento democrático crescia no
exército que, em 1647, jurou solenemente não terminar a revolução até que estivessem
garantidos para todos os indivíduos, os mesmos direitos. Depois da fuga e a sua
sucessiva captura, o rei foi executado em 30 de janeiro de 1649 como “inimigo público
do bom povo desta nação”, declarando a monarquia “desnecessária, opressiva e
perigosa para a liberdade, segurança e interesse público do povo”, abolindo também a
Câmara dos Pares sendo “inútil e perigosa”, proclamando a república em 19 de maio de
1649 (HILL, 1977:96). A destruição da burocracia real deixou um vazio que foi
preenchido com a criação de uma série de comitês revolucionários nas diferentes
localidades. Escrevia aterrorizado sir John Oglander, gentil-homem da Ilha de Wight.
Tivemos aqui uma coisa chamada comitê que dominava os vicegovernadores e também os juízes de paz, e nele tivemos homens corajosos:
Ringwood de Newport, o bufarinheiro; Maynard, o farmacêutico; Matthews,
o padeiro; Wavell e Legge, lavradores; e o pobre Baxter de Hurst Castle.
Eles governaram toda a Ilha (BAMFORD, 1936: 110).
Aqueles rebeldes ingleses “cobertos de trapos e farrapos” propuseram “uma
alternativa mais livre do que as coerções vigentes”, podendo-se traçar um paralelo com
as experiências dos jacobinos e dos bolcheviques (WALZER, 1965: 308-316). Os
camponeses pobres (cottagers), os ocupantes ilegais dos terrenos comunais, das áreas
incultas e das florestas (squatters), as vítimas da rápida expansão das novas indústrias e
do crescimento de antigas, lutaram com coragem por ideias sociais que hoje são
consideradas elementos centrais da democracia moderna, mas que na época eram
tratadas como heresias. Os grupos mais ativos foram os levellers e os diggers. Para
esclarecer dúvidas, achamos necessário distinguir o levellerismo autêntico do
levellerismo constitucionalista que aceitava o caráter sagrado da propriedade privada,
defendendo reformas que não excedessem os limites da sociedade capitalista, aceitando
a restrição do direito ao sufrágio para os criados, os trabalhadores do campo, os
indigentes, ou seja, para aqueles que não possuíam independência econômica. Ao
contrário, os levellers autênticos colocavam em discussão as instituições e as ideologias
da sociedade defendendo o ideal da democracia clássica, constituindo a ala radical
dentro do movimento dos levellers (HILL, 1977). O grau de organização dos levellers
era muito elevado, com o fim de encontrar fundos, recrutar os membros, difundir as
próprias ideias. Os levelleres publicaram, entre 1647 e 1649, uma série de manifestos,
chamados “Agreement of the people” (1649), pedindo reformas constitucionais que
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possibilitassem a extensão do voto para todos os homens, garantias econômicas e
sociais, a separação da Igreja e do Estado, a abolição dos dízimos, a reforma da lei dos
devedores (LEVELLERS, 1649). O estudo de Daniela Bianchi (2007) sobre os
revolucionários

Rainborough, Gerrad Winstanley, John Wilkes e muitos outros,

identifica a luta dos levellers com a defesa da universalização dos direitos civis e do
sufrágio universal masculino.
O movimento dos diggers representou o lado social da revolução, buscando
introduzir um comunismo agrário, por meio de ação direta. Os protagonistas do
movimento eram, sobretudo, proletários rurais expropriados que depois da revolução
vitoriosa contra o rei reivindicavam a posse de terra. Os diggers complementavam a luta
política dos levellers, introduzindo preocupações econômicas, reclamando uma grande
reforma agrária, a divisão das heranças, a garantia dos copyholders pelas famílias que
cultivavam o mesmo solo há várias gerações. Escrevia o digger Gerrard Winstanley, “o
homem mais pobre de Inglaterra tem tanto direito à terra como o mais rico”
(HAMILTON, 1944.: 69). Os revolucionários usavam os chamados “métodos plebeus”
para confiscar os bens da Igreja, da Coroa e da aristocracia, protagonizando a maior
revolução que já ocorreu na Grã-Bretanha. Os levellers e os diggers ofereciam novas
soluções políticas, incentivando uma grande mobilização social e a fermentação
intelectual, não questionando apenas os valores da velha sociedade hierárquica, mas
também os novos valores da própria ética protestante. “O velho mundo estava
rodopiando como pergaminho no fogo”, parecendo qualquer coisa possível (HIIL, 1987:
31).
A grande burguesia reagiu contra o perigo democrático. Os revolucionários
foram derrotados militarmente em 1649 por Cromwell, marcando o declínio do
movimento, que se dissolveu progressivamente nos movimentos religiosos mais
radicais. Foi inevitável o retorno da monarquia, pois o perigo democrático,
protagonizado pelas forças populares havia incentivado um compromisso entre a rica
burguesia e os representantes da velha ordem. Por volta de 1654, as transferências de
terras recomeçaram, afirmando-se definitivamente uma nova classe de proprietários de
terras, que desejava a paz e a ordem para poder desenvolver seus comércios. Frente à
tentativa do rei James II de restaurar a antiga monarquia absolutista, a grande burguesia
se mobilizava, protagonizando a chamada “Revolução Gloriosa”, “gloriosa” porque
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aconteceu “sem derramamento de sangue nem desordens sociais, sem anarquia, sem
possibilidade de revivescência das exigências revolucionárias democráticas” (HILL,
1977:116). Em busca de consenso, as classes superiores se apropriaram das propostas
democráticas dos levellers e dos diggers, descaracterizando seu conteúdo social e
participativo.
Após a revolução de 1688, a grande burguesia buscou a aliança com a
aristocracia, que participou de seus empreendimentos comerciais, dirigiu seus partidos
políticos e endereçou a formação da sociedade burguesa. A vítima da “Revolução
Gloriosa” foi o povo, submetido, simultaneamente, à intensificação de duas formas
intoleráveis de relação: a exploração econômica e a opressão política. As relações entre
patrões e empregados tornavam-se mais duras. Qualquer forma de resistência à
exploração encontrava a reação violenta do patrão ou do Estado, sendo comumente dos
dois. A participação da classe operária no produto nacional decrescia em relação à
participação das classes proprietárias. Numa época de aumento da riqueza nacional, os
trabalhadores médios se encontravam num nível subsistência, e os frutos de seu trabalho
passavam para as mãos de seus patrões. Um operário poderia ser facilmente
reconhecido, pois de acordo com um relato de um trabalhador da época, “algumas das
suas juntas provavelmente estarão afetadas” (THOMPSON, 2004, II:197). Evidenciava
Dodd, em 1842, “se as pernas não forem tortas, terá os tornozelos inchados, ou um
ombro mais baixo que o outro, ou os ombros projetados para frente, ou peito-de-pombo,
ou qualquer outra deformação” (DODD, 1968: 112). Testemunhava em 1843, o escritor
Holland, “os sofrimentos das classes trabalhadoras e, consequentemente, a taxa de
mortalidade, são maiores hoje do que no passado. Na maioria dos distritos
manufatureiros, a taxa de mortalidade entre essas classes é assustadora” (HOLLAND,
1843:197). O crime do sistema capitalista consistiu em herdar as piores características
das épocas precedentes, sistematizando o trabalho das crianças pobres, explorando-as
com uma brutalidade sem precedentes. Diante das dificuldades e do desemprego da
época, a lembrança da revolução de 1640 e dos direitos conquistados e logo depois
perdidos, suscitava uma amarga sensação entre o povo, explodindo, de tempo em
tempo, violentos protestos (BEALES, 1928).
Na medida em que os trabalhadores se organizavam para defender os próprios
direitos, eram acusados de ameaçar a ordem. Em 1794, Wordsworth escrevia em tom de
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desafio “faço parte daquela odiosa classe de homens que são chamados democráticos”
(PALMER, 1953:207). No começo de 1800, houve uma série de motins democráticos
na tentativa desesperada do povo de reimpor a economia moral mais antiga, em
detrimento da economia livre de mercado, que destruía tudo o que era prezado pelo
povo, causando “a separação das famílias, a ruína dos negócios domésticos, a ruptura de
todos os laços que antes uniam o coração do homem” (GASKELL, 1833:9). A perda do
tempo livre e a repressão ao desejo de divertir-se tiveram tanta importância quanto a
simples perda física dos direitos comunais. No século XIX, a tradição democrática
inglesa se cruzou com a consciência jacobina, que influenciará a formação do
movimento luddista. O jacobinismo criou raízes profundas entre os artesãos, de fato os
operários tiveram um nascimento tardio. Muitas de suas ideias e formas de organização
foram antecipadas pelos artesões. O luddismo foi obra de trabalhadores qualificados de
pequenas oficinas, que na região norte e central, eram tão proeminentes em toda
agitação radical quanto os operários industriais. Em muitas cidades, o verdadeiro núcleo
do movimento trabalhista era constituído por sapateiros, tecelões, seleiros e fabricantes
de arreios, livreiros, impressores, pedreiros, pequenos comerciantes e similares. Como
monstra Thompson, o movimento luddista foi um movimento popular que nasceu do
próprio povo, demonstrando um alto grau de disciplina e autocontrole, surpreendendo as
classes dominantes pela maturidade política daqueles indivíduos que brandiam as
marretas. O luddismo brotou das experiências democráticas jacobinas, incentivando na
práxis revolucionária um processo de autoconscientização política. O luddismo pode ser
compreendido como uma “revolta camponesa de trabalhadores industriais; em vez de
saquear os châteaux, atacava-se o alvo mais imediato que simbolizava sua opressão: a
carda mecânica ou o pistão movido a vapor”. Ao atacar esses símbolos da exploração e
do sistema fabril, tornavam-se conscientes dos objetivos mais amplos e das metas
ulteriores (THOMPSON, 2004, III:179). O radicalismo luddista não foi um movimento
de minoria, como muitas vezes é apresentado, mas sim a reação de toda uma
comunidade destruindo as máquinas que estavam provocando o desemprego de
trabalhadores miseráveis. O movimento luddista se caracterizava pelo alto grau de
organização. A destruição de armações não era uma obra desordenada, mas o resultado
da ação de grupos disciplinados que passavam de aldeia em aldeia, quebrando somente
“as armações dos que tinham reduzido o valor dos salários dos empregados”. O
luddismo foi um movimento sem centro nem liderança nacional, tendo como objetivo a
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derrubada do governo liberal. Deve-se ao luddismo a anulação da legislação
paternalista, com suas medidas legislativas e morais contra o fabricante. Em pouco mais
de dez anos, todo o código paternalista foi abolido (THOMPSON, 2004, III:125)
Ao longo de século XIX aumentou a articulação política entre os trabalhadores,
amadurecendo uma consciência de classe entre os trabalhadores das mais diversas
profissões e níveis em oposição aos interesses dos proprietários. Personagens como
Burdett, Cartwright, Cobbet, Hunt, Place se destacam na história do radicalismo
democrático do século XIX, incentivando importantes operações de síntese e
aproximação entre os específicos interesses do povo em ação. Os verdadeiros
protagonistas da história democrática inglesa foram os trabalhadores anônimos lutando
“pelo sufrágio universal, pelas garantias sociais, pela liberdade de greve, de formação
das organizações políticas, dos sindicatos, das sociedades de auxílio mútuo”,
incentivando a formação da democracia tanto quanto do próprio movimento
democrático. Os trabalhadores se reuniam autonomamente para discutir sobre as
condições de trabalho e organizar as próprias ações. Como ressalta Thompson, foram
importantes as técnicas de alfabetização, que possibilitaram aos diaristas, artesãos,
lojistas, operários, aprender por conta própria, sendo “comum ver lixeiros e faxineiros
ler e discutir política; diaristas, oficiais e mestres falam uma única linguagem de
descontentamento e desafio” (THOMPSON, 2008, III:264). “A fidalguia, que
depreciava os reformadores como uma ralé, estava assombrada, e alguns até foram
tomados pelo pânico quando descobriram que não era tão ralé”. Explodiu o medo mais
profundo entre as classes dominantes, pela evidência de conversão da turba em uma
classe disciplinada (THOMPSON, 2004, III:269). O principal movimento democrático
do século foi o cartismo, reivindicando o sufrágio universal e o direito de participação
popular nas decisões políticas, defendendo o conceito clássico de democracia. As
classes proprietárias reagiram violentemente, convencidas de que a vitória do cartismo
teria o mesmo efeito das invasões barbaras no império romano, tirando dos proprietários
seu “natural” direito. O cartismo foi derrotado, mas seu lugar foi tomado pelos
sindicatos, juntando as lutas pelo sufrágio universal com aquelas econômicas.
4.1.2. Estados Unidos
Ao longo da guerra de Independência, a diferença social entre os revolucionários
norte-americanos era percebida como marginal frente ao objetivo comum: conquistar a
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independência e criar um novo país. Com o fim das hostilidades, a questão se tornou
mais problemática. Cerca de 10% da população branca controlava a metade da riqueza
do país, convertendo os lucros da guerra na compra de terra, hipotecas, bens e títulos do
governo (HACKER, 1940:182). De acordo com Howard Zinn, os grandes proprietários
brancos queriam construir uma sociedade onde "a posição dos negros fosse inferior,
fossem excluídos os índios, fosse garantida a supremacia dos ricos e dos poderosos
sobre a classe trabalhadora" (ZINN, 1980:88-89). Em oposição ao projeto aristocrático
dos proprietários, se formou um projeto democrático de sociedade defendido por
agricultores, trabalhadores, devedores, pequenos proprietários. Muitos dos democratas
haviam participado da guerra de independência, contribuído com suas vidas e seus bens,
encontrando-se após a guerra, esmagados pelas dívidas, vivendo uma situação pior
daquela vivida antes da guerra. Boa parte dos pequenos proprietários sofria com causas
pendentes em função das suas dívidas. Os conflitos com o poder político se tornaram
sempre mais frequentes, exigindo a aprovação da chamada “demanda dos endividados”,
que consistia na remissão de dívidas ou, mais habitualmente, em empréstimos públicos
para enfrentar os compromissos mais urgentes. As aulas dos tribunais eram ocupadas e
os mesmos tribunais fechados, para impedir os processos nos quais se discutiam casos
de dívida.
Samuel Ely e Luke Day estão entre os mais notáveis líderes, no entanto, foi o
coronel reformado Daniel Shays o símbolo desses levantamentos, liderando uma das
mais violentas revoltas de camponeses pobres e endividados contra a venda em leilão
das suas terras e seus bens, impedindo o encarceramento dos devedores, na chamada
“rebelião de Shays”. Apesar de ter sido rapidamente sufocada pelas tropas do general
Lincoln, foi um dos fatos mais notáveis da história americana durante o século XVIII,
incentivando as discussões acerca da reorganização do sistema político, na tentativa de
evitar novos levantamentos. Muitas legislaturas estaduais começaram, pouco a pouco, a
estabelecer medidas destinadas a aliviar a situação dos setores endividados. Os
movimentos revolucionários incentivaram uma democratização da política, “reformando
a lei” e permitindo que os devedores obtivessem os benefícios necessários (WOOD,
1969:405).
Os revolucionários-democratas, que ganharam o nome de antifederalistas,
tinham pela frente o desafio de reformar a rígida estrutura de classe da sociedade norte164

americana, em nome dos princípios democráticos da liberdade e da igualdade,
remetendo-se à “Declaração de Independência” e ao “Common Sense” de Thomas
Paine. Os antidemocratas nacionalistas como Madison, Hamilton e Jay "roubaram" o
nome federalista para propagandear melhorar sua proposta política, buscando convencer
o eleitorado e os delegados sobre a necessidade de ratificação da Constituição, como
única salvação frente à anarquia. De fato, como comprovado desde as páginas iniciais
de “O Federalista”, o projeto constitucional foi apresentado como a salvação contra a
“tirania da maioria”. Retoricamente, tanto no nome como no conteúdo, os federalistas
buscaram associar a própria proposta política ao destino dos Estados Unidos,
estabelecendo o predomínio dos ricos e dos grandes proprietários e liquidando os
perigosos ideais da democracia clássica (KENYON, 1966).
Diferentemente da ciência política dominante, que ignora a contribuição dos
antifederalistas na construção da democracia norte-americana, identificamos os
antifederalistas como “os verdadeiros democratas”, defendendo um projeto político
centrado no interesse da maioria. Mas, o que os antifederalistas pensavam sobre a
democracia? De acordo com a ciência política dominante, eles simplesmente não
pensaram, e quando pensavam, sua atuação era relegada às questões locais. Sem dúvida,
esta reflexão decorre da incapacidade dos antifederalistas de produzir um corpo
unificado do próprio pensamento político minimamente comparável com os clássicos
dos federalistas. Não houve três antifederalistas que se reuniram em Nova York ou
Richmond, para escrever 85 ensaios sobre a Constituição, nem houve um texto chamado
“O Federalista”. O trabalho dos antifederalistas foi vasto, variado, mas não coordenado.
Porém, apesar dos antifederalistas serem menos unificados e organizados do que os
federalistas, apresentaram um projeto político alternativo àquele dominante. Nos
discursos públicos, nos artigos de jornais, nos panfletos e nas manifestações,
expressaram uma posição coerente e relevante na teoria democrática, levantando
considerações importantes sobre o conceito de liberdade, sobre a relação representerepresentando, sobre a possiblidade de participação popular nas decisões políticas.
Os antifederalistas acusavam os federalistas de trair os princípios da revolução,
transformando a jovem democracia em uma nação autoritária e aristocrática. Homens
como Roger Sherman e Oliver Ellsworth, em Connecticut, Melancton Smith, Abraham
Yates, e George Clinton (Cato), em Nova York, Henry Richard Lee (Federal Farmer),
165

na Virgínia, Bryant Samuel, na Pensilvânia, John Winthrop, em Massachusetts, John
Mercer, de Meriland, James Winthrop (Agrippa), Patrick Henry, George Mason,
Elbridge Gerry Martin Luther, John Lansing, Robert Yates (Brutus) e Samuel Brown
(Centinel), os desconhecidos “Montezuma”, ”Brutus Jr” entre outros, escreveram contra
a proposta política dos federalistas, apresentada como um projeto reacionário que visava
reverter as conquistas democráticas desencadeadas pela revolução, descrita por
“Centinel” como “a tentativa mais ousada para estabelecer uma aristocracia despótica
entre homens livres, que o mundo já testemunhou” (CENTINEL, 1787a). Segundo John
F. Mercer, de Maryland,
Quando voltamos nossos olhos para as lembranças de sangue e desolação
que tivemos que enfrentar para separar-se da Grã-Bretanha, percebemos
com grande indignação que o nosso sangue e dinheiro foram desperdiçados
para estabelecer um governo no qual é preferível o interesse dos poucos que
os direitos de muitos. (MERCER, 1788).
Após o processo de independência, se formaram democracias estaduais,
centradas na autonomia econômica e política, onde a maioria dos indivíduos brancos
participava dos debates sobre questões que em qualquer outro lugar eram consideradas
responsabilidades da classe política (MAIN, 1961). Visitantes estrangeiros no final do
século XVIII, invariavelmente, comentaram sobre a vitalidade das discussões públicas e
sobre a participação política dos homens comuns. Os antifederalistas denunciaram os
interesses de classe que se escondiam atrás do projeto federalista, garantindo, de um
lado, os interesses dos ricos e, de outro lado, reprimindo e limitando o perigoso espírito
democrático que se tinha formado com a revolução (APPLEBY, 1987). “Centinel”
denuncia que “em muitos dos Estados, particularmente neste e nos estados do norte,
existem poucos bem-nascidos, que se esforçaram zelosamente para reprimir a igualdade
e a liberdade, mas todos os seus esforços serão inúteis” (CENTINEL, 1787c). O
“Federal Farmer” preguntava ironicamente “por que tantos gentis-homens defendem a
república federalista. Várias razões podem ser dadas. Muitos dos nossos gentis-homens
estão ligados aos princípios da monarquia e da aristocracia, manifestando uma aversão
pela república democrática”, aprovando um modelo político que “junta os poderes do
governo em um corpo de poucos indivíduos, escolhidos entre as ordens mais altas da
sociedade”. As classes proprietárias “são conscientes que o sistema favorece seus
interesses. Por outro lado, o povo percebe que há algo de errado e desvantajoso”
(FEDERAL FARMER, 1788a). Segundo “Centinel”
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(...) um governo livre pode existir somente quando os cidadãos são virtuosos
e suas propriedades bem divididas. Neste governo, as pessoas são soberanas,
sendo suas opiniões e considerações o critério de cada escolha pública. Pois,
quando isto não acontece, a natureza do governo é alterada em aristocracia,
monarquia ou despotismo (CENTINEL, 1787b).
Os antifederalistas denunciavam publicamente as propostas constitucionais dos
federalistas nas praças, nas convenções estaduais, nas instituições legislativas, nos
jornais, apresentando-se como os guardiões da democracia clássica. (WOOD, 1969). No
anônimo texto antifederalista, "One of the Well-Born Conspirators," escrito em 1788,
se define claramente o significado político do projeto federalista.
Pegue a palavra Federalista diretamente ou indiretamente, e isso equivale,
nem mais e nem menos, na sua acepção moderna, à conspiração dos poucos
bem-nascidos, contra os sagrados direitos e privilégios dos cidadãos. (ONE,
1788)
Os federalistas representavam os interesses da classe "aristocrática" em
detrimento das pessoas comuns que viviam na sociedade rural. No texto “The Address
and Reasons of Dissent of the Minority of the Convention of the State of Pennsylvania to
their Constituents”, os antifederalistas denunciavam o autoritarismo e o despotismo do
projeto político dos federalistas.
Enquanto as correntes douradas se estavam forjando no conclave secreto, os
instrumentos mais cruéis do despotismo se justificavam para responder aos
medos das pessoas, inventando perigos que não existiam, incentivando
esperanças maiores do que até mesmo o melhor governo do mundo poderia
produzir (...). Cada medida foi tomada para amedrontar o povo contra
qualquer forma de oposição, foram difundidos documentos públicos com as
mais violentas ameaças contra aqueles que ousassem pensar por si mesmos,
e piche e penas [expressão que indica uma punição] foram generosamente
prometidas para todos aqueles que não apoiaram imediatamente o projeto
constitucional (THE ADDRESS..., 1787).
Segundo Benning (1978), os antifederalistas foram aqueles que abriram o
caminho para a democracia, confluindo, quase na sua totalidade, no partido democrático
para continuar a luta contra a república liberal dos federalistas 94. Nas eleições
presidenciais de 1800, venceu o partido “democrático” de Jefferson, celebrando-se o
renascimento da democracia antiga, centrada na participação política das massas
populares. A democracia jeffersoniana foi a resposta popular aos privilégios que os
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O partido de Jefferson se chamava “republicano” e os seus membros eram chamados
democratas.
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ricos haviam conquistado com a aprovação da Constituição. Apesar das grandes
expectativas, o partido republicano perdeu seu caráter popular, reformulando
gradualmente suas propostas políticas, abandonado a luta contra o grande capital e
contra a escravidão, buscando a união entre os brancos, envolvendo o latifundiário, o
dono de escravos e o pequeno proprietário de terra.
A democracia perdeu progressivamente seu caráter social, tornando-se “a
conquista do território livre” seu principal conteúdo programático. No final do século
XIX, a pequena e média propriedade dos granjeiros, pedra angular da democracia norteamericana, sucumbia diante da concorrência das granjas gigantescas, formando-se,
sobretudo nas regiões industriais, um numeroso proletariado. A igualdade agrária em
larga escala que representava o pilar central do projeto político dos antifederalistas não
existia mais, substituída pelo “corporate capitalism”. O partido republicano se tornou o
defensor da concepção burguesa de Estado, obtendo o apoio da maioria dos grandes
capitalistas e, a partir dos anos setenta do século XIX, também da grande finança,
usando a mão de ferro contra o movimento operário, defendendo uma política
imperialista na América Latina e no Pacífico, destruindo qualquer conteúdo social da
democracia, que nada mais era que “uma moldura da ditadura do capital imperialista”.
Na introdução da edição de 1882 do “Manifesto do Manifesto do Partido Comunista”,
Marx e Engels denunciavam que nas últimas décadas, a situação política dos Estados
Unidos tinha mudado, deixando de representar “a terra prometida para os operários
imigrantes”, pois o território “livre” havia sido ocupado, destruindo a base social e
econômica da democracia norte-americana (ROSEMBERG, 1986:255; 204).
4.1.3. França
A Revolução Francesa foi um dos eventos históricos mais importantes da nossa
época, com a irrupção das massas pobres na vida política, protagonizando a luta contra a
“conservação do passado, da Idade Média, do direito divino, do fanatismo, da
ignorância, da escravidão, da pena de morte, da guerra” (HUGO, 2007, II:44-45).
Logo depois da revolução de 1789, se comprovou, rapidamente, que os
interesses dos camponeses e cidadãos pobres não coincidiam com aqueles da burguesia
rica. Após o fim da mobilização popular, foi aprovada em 1791 uma constituição que
violava abertamente a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” de 1789,
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excluindo os mais pobres do gozo dos direitos políticos, instaurando a liberdade
ilimitada de comércio, proibindo o controle estatal sobre o mercado e a taxação sobre as
mercadorias, eliminando os obstáculos que limitavam a liberdade de acumulação. O
regime político do terceiro estado se transformava em uma oligarquia, onde a nova
aristocracia do dinheiro estava no governo. O projeto político da burguesia era centrado
no governo dos grandes proprietários de terras, dos ricos comerciantes e armadores,
reprimindo violentamente qualquer protesto popular. Foram instauradas, em pouco
tempo, cinco leis marciais, trazendo de volta o terror branco (MIRAS ALBARRÁN,
2005).
Ao longo do processo revolucionário, se desenvolveu um movimento político
com objetivos políticos distintos daqueles do terceiro estado, não se contentando “em
derrubar o rei e a aristocracia de sangue, mas também considerava como inimiga a
aristocracia do dinheiro”, lutando para construir a democracia, garantindo a
universalização do voto masculino, uma intensa participação popular nas decisões
políticas, o fim da escravidão nas colônias, o direito universal e o direito a uma vida
digna (ROSEMBERG, 1986:51). O perigo da contra-revolução e a ameaça externa
colocavam a revolução à beira do abismo. Para combater essa situação, os jacobinos
organizaram as comunas, comitês populares que deveriam controlar a atuação do
governo, combater os contra-revolucionários e mobilizar a França para uma guerra total
em defesa da revolução. Apesar da sistemática repressão e da falta de um plano claro, as
massas de camponeses e sans-culottes estavam mobilizados, desenvolvendo um
movimento político distinto do projeto da burguesia possuidora. As 36.000 comunas de
origem jacobina se tornaram poderes políticos democráticos locais, coordenadas através
das assembleias primárias e dos clubes políticos. As comunas representavam um novo
espaço público, uma nova opinião pública popular autônoma, emancipada da burguesia
e do poder. Havia-se uma fratura crescente entre o terceiro estado e o nascente quarto
estado. O dia revolucionário de 10 de agosto de 1792 constitui a verdadeira divisão na
revolução francesa. O povo estava presente, estava de pé, reivindicando seus direitos,
exercitando suas prerrogativas. As massas que nada tinham, conquistaram o poder,
ainda que por um só instante. “Toda a história seguinte, de todos os movimentos
populares da Europa foi condicionada por aquele instante” (ROSEMBERG, 1986:211).
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É interessante perceber como este “instante” é descrito de modo tão diferente
pelos seus observadores. Na sua cruzada contra a experiência jacobina, Burke, em 1793,
identifica a figura do revolucionário jacobino com aquela do “não-cristão”, do
“selvagem” e do "assassino", aquele que, por "sua crueldade, arrogância, espírito de
rebelião”, tem o “hábito de desafiar toda lei humana e divina" (BURKE, 1807:105)95.
Como reporta Gentz, tradutor de Burke em alemão e futuro conselheiro de Metternich,
Burke incitou as nações europeias a intervir militarmente contra a França, pois “a
intervenção não é somente legítima, mas é devida”. O princípio de independência de
cada Estado não tem valor frente ao perigo jacobino que alterou a ordem político-social,
"insultando publicamente as ideias religiosas e violando tudo o que é sagrado para os
homens". Não é mais possível, e nem mesmo permitido, que os outros Estados
permaneçam passivos frente ao perigo democrático. (LOSURDO, 2008a:11).
Percebemos que os mesmos “selvagens” descritos com repulsão pelo Cicerone
britânico, ganham outro formato nas palavras de Vitor Hugo.
Selvagens. Devemos explicar esta palavra. Esses homens esfarrapados,
barulhentos, de aspecto feroz, cabelos rapados ou eriçados, cassetetes
levantados, espadas em punho, que nos dias genesíacos do caos
revolucionário arremessaram-se sobre a velha Paris em desordem, que
queriam eles? Queriam o fim das opressões, o fim das tiranias, o fim do
jugo e do trabalho para o homem, instrução para a criança, ternura social
para a mulher, liberdade, igualdade e fraternidade, pão para todos, ideia para
todos, edenização do mundo (...) irritados, fora de si, reclamavam-na de
forma terrível, seminus, brandindo machados e rugindo. Eram os selvagens,
sim, mas os selvagens da civilização (HUGO, 2007, II:44).
Os liberais apresentaram um quadro de tintas foscas para descrever a experiência
jacobina, o ponto mais alto da agitação social das massas despossuídas, incentivando
políticas de intervenção na esfera econômica e privada. Tocqueville descreve seus
protagonistas como “célebres facinorosos” que colocaram em prática as suas “loucuras
sanguinárias”. Neste período, “foi imenso o terror de todas as outras classes; não creio
que tenha sido tão grande, em qualquer nação, outra época da Revolução”, comparando
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É interessante perceber como, no começo da revolução francesa, foram numerosos os
consensos entre os liberais ingleses, “não somente na oposição Whig, com Fox e Sheridan encabeçando,
mas também Pitt acompanhava com simpatia”, todos reafirmando a afinidade entre a revolução francesa e
aquela inglesa. Frente às mudanças revolucionárias, o liberalismo inglês mudará sua postura a partir da
“obra de um dos líderes do liberalismo inglês, Edmund Burke”, percebendo a revolução francesa como
um evento monstruoso que queria fazer "table rase du passé", apagando e desrespeitando a história em
nome de direitos abstratos do cidadão universal, transformando-se em um despotismo popular (DE
RUGGIERO, 1925:83).
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este período “ao terror que provavelmente fora sentido nas cidades civilizadas do
mundo romano, quando de repente caíam em poder dos vândalos e dos godos”
(TOCQUEVILLE, 2011:114). Segundo Guizot, o problema da revolução francesa foi a
participação do terceiro estado, irrompendo na luta política e transformando uma
revolução liberal que tinha como objeto a liberdade em uma revolução democrática que
colocaria os “pobres contra os ricos”, a “turba contra a burguesia”, a “canalha contra as
pessoas respeitáveis” (LOSURDO, 2006a:114). Nas “Lições sobre a Filosofia da
História Universal”, Hegel apresenta a experiência jacobina como uma derrota do
liberalismo, “uma bancarrota em todas as partes” que foi recuperado somente depois da
derrocada de Napoleão. Ao longo do século XIX, em toda a Europa a democracia
estaria associada precisamente com o tempo jacobino da revolução francesa. Essa
identificação explicaria em grande medida o caráter antidemocrático do liberalismo
francês (VARELA SUANZES, 1991).
Entre 1793 e 1794, se formou de forma autônoma o quarto estado composto pelo
campesinato pobre e pelos sans-culottes. O que é real nesses anos é a formação de um
corpo político popular, a união dos membros de uma comunidade, que se identificam
entre eles e se reconhecem como parte de um mesmo projeto político em virtude de uma
comunhão de interesses, hábitos, costumes. O reconhecimento de ser parte de uma
mesma realidade social é a questão originária, sem a qual não faz sentido nenhum
discurso sobre a experiência jacobina. Para Robespierre são as relações que se
formaram no tempo entre os indivíduos que vivem em uma mesma condição societária
que determinam a identidade de um povo, independentemente de quem o governe. O
povo, entendido no seu sentido clássico, deve ser a parte central da nação, constituindo
a única base sobre a qual seja possível fundar uma comunidade política realmente
democrática (ROBESPIERRE, 1791). Como evidencia Foucault, os jacobinos
defendiam a ideia que “não é o rei que constitui a nação, mas a nação que se dá um rei”
(FOUCAULT, 1998:188).
As ideais propostas por Rousseau orientaram a ação dos revolucionários durante
a revolução jacobina, como Robespierre e Saint-Just, e sucessivamente em Gracchus
Babeuf (1760-1797), que liderou a chamada Conjuração dos Iguais. Após o fim da
experiência jacobina, lembramos uma carta de Babeuf ao seu amigo Bodson, escrita em
1796, na qual o revolucionário francês se declarava seguidor de Robespierre,
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apresentando a necessidade de ressuscitar o robesperrismo para ressuscitar a
democracia, pois “essas duas palavras são absolutamente idênticas. Ressuscitando o
robespierrismo, pode-se estar seguro de estar ressuscitando a democracia”
(ROSEMBERG, 1986:45). Hoje a tentativa de vincular o nome do homem que
implantou o “terror jacobino” ao termo democracia é apresentada como uma verdadeira
heresia, mas naquela época, e por muitos anos depois, o líder da revolução jacobina, de
1793, era considerado um democrata, usando-se os termos robespierrismo e democracia
como sinônimos (BATTISTA, 1983).
Com a derrota da experiência jacobina, a democracia como movimento político
na França estava eliminada, substituída pelo bonapartismo. Após o Congresso de Viena,
os Bourbons voltaram e, frente ao absolutismo exacerbado de Carlos X, se estabelece
uma aliança entre a burguesia e o “povo”, explodindo a revolução em julho de 1830.
Levantaram-se barricadas na capital francesa, a própria Guarda Nacional acabou por
apoiar os revolucionários. Carlos X, o último Bourbon teve de partir para o exílio no
começo de agosto. Com a revolução de 1830, ressurgia politicamente o movimento
democrático, retomando a tradição de Robespierre, Babeuf e Buonarroti (1761-1837),
convencidos de que as mudanças sociais aconteceriam juntamente com a revolução
política. (ROSEMBERG, 1986). Reivindicava-se o sufrágio universal, o direito
universal ao trabalho, a igualdade entre os homens. Entre os democratas franceses,
havia a maior diversidade de opiniões acerca da organização da futura sociedade,
convergindo, porém, todos na defesa da democracia clássica. A alta burguesia, temerosa
do radicalismo democrático das classes populares, acordou com outro ramo da nobreza,
colocando no poder Luís Felipe de Orleans, o "rei burguês”96.
Após as insurreições fracassadas dos anos trinta, os grupos democráticos
buscaram soluções políticas na ordem constitucional, descartando pelas circunstâncias
históricas a luta armada e optando pela formação de um partido democrático
institucional. O secretário era Ledru-Rollin (1807-1874) e seu mais importante
colaborador era Louis Blanc (1811-1882). O partido democrático mantinha o vínculo
com a democracia revolucionária, na tradição de Babeuf, percebendo, ao mesmo tempo,
96

Depois de 1830, as organizações populares se tornaram ilegais. Aquelas “dissolvidas pela
polícia, se constituíam sempre sob um nome diferente”, como monstra a história de um dos principais
grupos democráticos daqueles anos, chamando-se a princípio “Sociedade dos amigos do povo”,
sucessivamente “Sociedade dos Direitos” e finalmente com um nome inócuo “Sociedade das famílias”
(ROSEMBERG, 1986:67).
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as mudanças sociais com a progressiva centralidade da indústria moderna e do
proletariado industrial. O periódico La Réforme, órgão do partido democrático, era a
referência central da democracia em toda a Europa, defendendo a democracia popular
baseada no sufrágio universal, na participação popular e na abolição da propriedade
privada capitalista. O partido democrático e o jornal La Réforme tiveram um papel
prioritário na organização das agitações populares de 1847 em prol da reforma eleitoral,
juntando as aspirações dos operários parisienses, com aquelas dos camponeses e dos
habitantes das províncias (ROSEMBERG, 1986:71).
Nestes mesmos anos, um dos mais importantes periódicos do liberalismo francês
era Le National, que defendia um sufrágio limitado e uma reforma fiscal favorável aos
interesses da burguesia. Em 1847, explodiu uma violenta e interessante polêmica entre o
Le National e La Réforme sobre o significado da palavra democracia. Este debate foi
um dos primeiros momentos na história política em que a “democracia” se torna um
termo em disputa, de um lado estava sua versão liberal, defendida pelo Le National,
como forma de governo ordenada e razoável em defesa da propriedade privada, de outro
lado, estava a democracia centrada nos interesses do povo pobre, na linha da
democracia revolucionária de 1793, dos radicais e dos socialistas de La Réforme.
Ninguém podia apropriar-se do nome de uma ideia, assim que no processo
revolucionário se formaram duas correntes com o mesmo nome democrático, mas com
significados bem diferentes. Ontem como hoje, o termo democracia está a disposição de
todos para seu livre uso, significando-se não tanto pelo nome, mas por suas ações na
política concreta. O jornal liberal, Le National, se apoderou do nome “democracia”,
descartando seu significado social e participativo, e defendendo um sistema de
representação relacionado com o status social. Participando do debate, o jornal
democrático alemão “Deutsche Brusseler Zeitung” criticou vivamente a presunção e a
ousadia dos liberais franceses de representar a democracia, pois somente “o La Reforme
manifesta a opinião que há tempos formularam a democracia alemã, inglesa e belga, e
em geral toda a democracia fora da França” (ROSEMBERG, 1986:79). Engels,
escrevendo algum tempo depois no mesmo jornal, agradece “La Réforme pela forma
vibrante com a qual defendeu a verdadeira democracia contra o Le National”
(ENGELS, 2008:2).
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As agitações, impulsionadas pelo proletariado parisiense, deram origem à
revolução de fevereiro de 1848. O proletariado não teria nunca derrotado o rei Luís
Felipe somente com as suas forças. A parte decisiva foi desempenhada pelo
distanciamento da burguesia em relação ao chamado rei burguês. Quando as tropas
deixaram Paris, o exército continuava intacto, reconhecendo o Estado republicano e
colocando-se a serviço do novo governo. Derrubada a monarquia, formou-se em Paris
um governo provisório, composto pela coalizão de democráticos e liberais. A corrente
de La National e de La Rèforme estavam juntas para proteger a república do perigo de
uma contra-revolução monárquica. Diferentemente da revolução de 1830, a forte
participação popular impediu a conciliação pelo alto, garantindo a proclamação da
República e a universalização dos direitos políticos. O novo governo revolucionário foi
composto por republicanos burgueses e por democratas autênticos. Os democratas
autênticos apoiavam o La Reforme em oposição ao regime liberal defendido pelo Le
Nationel. As bandeiras democráticas foram tomadas pelas mãos dos trabalhadores de
Paris, possibilitando a entrada de trabalhadores no governo, fato inédito na história
política. Assim, por exemplo, o operário metalúrgico Albert, tornou-se ministro. Um
operário como ministro de uma grande potência era algo novo, expressando o caráter de
classe da revolução de 1848 e alarmando Tocqueville que constatava amargamente que
nessa época “se enfiavam operários em tudo” (TOCQUEVILLE, 2011:238). O
democrata Louís Blanc, na sua qualidade de ministro do trabalho, buscou melhorar a
condição da classe operária na França, formando uma comissão estatal para os
problemas dos trabalhadores, com o próprio Blanc como presidente e Albert como
presidente executivo. Estavam representados na comissão delegados de cada uma das
profissões, além dos representes dos empregadores. A fim de garantir o direito ao
trabalho foram criadas as fábricas de Estado para dar trabalho aos desempregados.
Aqueles dias foram descritos por Tocqueville com extrema paixão e terror.
[Em Paris] somente o povo portava armas, guardava os lugares públicos,
vigiava, comandava, punia; era extraordinário e terrível ver exclusivamente
nas mãos dos que nada possuíam toda a imensa cidade cheia de tanta
riqueza, ou melhor, toda essa grande nação, pois, graças à centralização,
quem reina em Paris comanda a França. Assim foi imenso o terror de todas
as outras classes; não creio que tenha sido tão grande em qualquer outra
época da revolução – penso que só possa ser comparado ao terror que
provavelmente fora sentido nas cidades civilizadas do mundo romano,
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quando de repente caíam em poder dos vândalos e dos godos
(TOCQUEVILLE, 2011:114).
Todas as correntes da burguesia se uniram sob a bandeira do Le National,
declarando-se favoráveis a uma democracia moderada, exigindo uma dura ação contra
os “terroristas democráticos” (ROSEMBERG, 1986:105). Após a conquista do sufrágio
universal, as eleições para Assembleia Nacional da França se realizaram em 23 de abril
de 1848, com um resultado desfavorável para o partido democrático. Dos 900
deputados, apenas 100 eram democratas. Após dois meses de república democrática, a
monarquia tinha conquistado já um terço dos mandatos. Foi a reação camponesa frente à
ausência de qualquer política agraria (ROSEMBERG, 1986:141). O Parlamento eleito
era, na sua maioria, inimigo da democracia radical, esperando derrubar a Comissão
Executiva e golpear os operários de Paris. O homem que gozava da confiança da
burguesia era o novo ministro da Guerra, o general Cavaignac. O pretexto se apresentou
no dia 15 de maio de 1848, quando uma grande manifestação dos democratas e
socialistas ocupou a Assembleia Nacional, interrompendo os trabalhos parlamentares,
para exigir o compromisso do governo francês com a causa nacional polonesa, terra de
antigas tradições democráticas, além da aprovação de impostos progressivos para os
ricos. Nas lembranças de Tocqueville,
(...) o povo manifestou, enfim, sua aproximação por um grito terrível,
trazendo consigo vários emblemas do Terror agitando no ar uma multidão
de bandeiras, algumas das quais coroadas com o barrete vermelho. Avistei
pessoas que nos mostravam o punho, chamando-nos de seus funcionários.
Repetiam com frequência essa expressão, pois fazia vários dias que os
jornais ultrademocráticos só chamavam os representantes de funcionários do
povo, e esses pulhas compraziam-se com tal ideia (TOCQUEVILLE,
2011:165-167).
Entre os ocupantes, estava Blanqui (1805-1885), descrito com horror por
Tocqueville, indivíduo das “faces macilentas e murchas, os lábios brancos, o ar doentio,
malévolo e imundo, uma palidez suja, o aspecto de um corpo bolorento, parecendo ter
vivido em um esgoto de onde acabava de sair” (TOCQUEVILLE, 2011:168). Apesar da
descrição pouco benévola do autor de “A Democracia na América”, Blanqui resgatava a
democracia jacobina, uma democracia derrotada, mas ainda viva nos corações e nas
mentes do povo. Como lembra Rosemberg, em 1836, em uma das suas frequentes
passagens pelas prisões francesas, interrogado sobre a sua profissão, respondeu,
“proletário (...), a profissão de trinta milhões de franceses, que vivem de seu trabalho e
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são despojados de seus direitos públicos”. O proletariado é identificado com o povo
trabalhador e com a democracia, em oposição aos interesses da classe proprietária
(ROSEMBERG, 1986:67). Em 1848, os democratas de La Reforme, para distinguir-se
dos democratas de Le Nationel, se autodenominavam blanquistas, reafirmando a
identificação entre democracia, revolução e povo.
Após a ocupação, Blanqui, Barbés e Albert, junto com outros reconhecidos
democratas radicais, foram presos. A comissão governamental para os trabalhadores foi
dissolvida. As fábricas nacionais foram fechadas. Nessa situação de desorientação, o
povo se levantou no dia 23 de junho. A Assembleia Nacional cedeu todo o poder ao
general Cavaignac para acabar com o socialismo e a democracia. A insurreição não
tinha nenhuma esperança de sucesso, contudo, o povo lutou de forma desesperada.
Somente depois de três dias de batalhas que custou a vida de milhares de
revolucionários, Cavaignac derrotou os revolucionários. Os capitalistas e os generais,
apoiados pelos camponeses, pelos soldados e pelos mercenários recrutados entre os
desempregados atacaram e derrotaram o proletariado (ROSEMBERG, 1986). Assim
lembra Tocqueville,
(...) com emoção reconheci entre eles proprietários, advogados, médicos,
agricultores, meus amigos e meus vizinhos. Quase toda a nobreza da região
pegara em armas nessa ocasião (...) Eles livraram a nação da opressão dos
operários de Paris e reafirmaram na posse de si mesma. As teorias
socialistas continuaram a penetrar no espírito do povo sob a forma de
paixões cúpidas e invejosas nele depositando a semente de revoluções
futuras. (TOCQUEVILLE, 2011: 119-120)
Em 1848, os trabalhadores franceses estavam convencidos de que o povo devia
conquistar antes de tudo o poder. O restante viria por acréscimo. A derrota de 1848
abalou a fé dos trabalhadores na democracia revolucionária. Diferentemente da grande
revolução de 1789, em 1848, os trabalhadores urbanos tinham crescido em importância,
fazendo com que qualquer problema político culminasse na oposição entre capitalismo e
proletariado. A revolução de 1848 tornou isto evidente. Os revolucionários foram
incapazes de relacionar campo e cidade, rompendo a coalizão popular entre operários,
camponeses e a pequena burguesia, que constituía a essência da democracia clássica. No
verão de 1849, a revolução democrática estava derrotada e substituída pelo terror
branco, o sufrágio universal foi abolido novamente e o poder se constituiu sobre o
exército, a polícia e a justiça, reduzindo ao silêncio a oposição. O bonapartismo que
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nasceu com um forte consenso popular foi, ao longo dos anos, mostrando sua real
essência, ganhando a confiança da burguesia possuidora. Luís Napoleão não se
comportava como o imperador das massas despossuídas, como prometido, mas como
um serviente das classes possuidoras. Foram retiradas dos operários todas as conquistas
sociais da revolução de 1848. A greve se tornou ilegal, a jornada de trabalho foi
prolongada, os salários e as condições de trabalho eram novamente decididos pelos
senhores. A burguesia exigia de Napoleão III novas colônias para seus comércios
(ROSEMBERG, 1986).
A partir dos anos sessenta, há uma redescoberta da história da revolução
jacobina com a publicação de Histoire de Saint-Just por E. Hamel, em 1859; seguida
por Marat l' Ami du Peuple, por Bougeart, em 1865; o Anacharsis Cloots de Avenel, em
1865; e anton migr , de Robinet, em 1887. Os revolucionários-democráticos de 1792
voltavam a ser lidos, Robespierre, Danton, Vergniaud, Marat. Em todos os clubes
populares era comentada e estudada a segunda “Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão”, aquela escrita por Robespierre em 1793 (LABROUSSE, 2001). Com a
derrota em Sedan, contra a Prússia, o bonapartismo fechou o seu ciclo e entrou em
colapso. Na França, a repercussão da guerra e a prisão do imperador alimentaram
manifestações políticas, forçando o término da monarquia e a formação de um governo
provisório no dia 14 de setembro de 1870. Mesmo com a instalação da III República, as
lutas continuaram, protagonizadas pelos trabalhadores de Paris contra a burguesia e a
sua aliança retrógrada com segmentos monárquicos. O país estava desguarnecido e o
exército alemão sitiava Paris. Frente ao panorama dramático, renasceu no povo francês
o mesmo espírito de 1793, convencidos de poder novamente derrotar o inimigo invasor.
“A disposição das massas populares de 1870 não era menor do que em 1793 e a
liderança também não era pior. Como organizador, Gambetta estava no mesmo nível de
Carnot” (ROSENBERG, 1986: 187). A república francesa de 1870-1871 não conseguiu
obter o mesmo êxito da de 1793, pelo fato de que desta vez lutava contra um adversário
bem diferente. Nos tempos de Robespierre, o exército popular francês combatia os
velhos exércitos do feudalismo europeu, pouco numerosos e lentos nos movimentos,
compostos por soldados profissionais. O exército popular francês, no número e na
composição, representou o começo do exército moderno. O exército prussiano de 1870
estava transformado, convertendo-se na instituição mais moderna do país.
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Os operários parisienses entraram com entusiasmo para a Guarda Nacional,
esperando repetir o milagre de 1793. Em 1848, a burguesia liberal tinha se apoderado
imediatamente de Paris para evitar uma repetição da Comuna de 1793. Em 1870, os
liberais fizeram a mesma operação, formando um governo republicano, apoiados pela
burguesia possuidora. Fora de Paris, Gambetta defendia a causa da democracia social,
mobilizando o povo. Na França, existiam dois centros opostos de poder, um liberal e
outro democrático. Quando o cerco dos alemães apertou Paris, os operários de Paris
desconfiavam que o governo liberal de Paris sabotasse intencionalmente a defesa,
preferindo a ocupação alemã à vitória da democracia vermelha. Em janeiro de 1871, o
governo liberal estabeleceu negociações com Bismarck, assinando um armistício de paz.
O proletariado de Paris não aceitou o tratado, expulsando o governo liberal de Paris,
juntamente com seus órgãos e com as tropas que lhe restavam.
No momento da desesperada guerra civil, os parisienses tomaram nas próprias
mãos a administração de Paris, tão ardentemente desejada. Embora insuficientemente
armados, com fome agravada pela falta de alimentos e sofrendo doenças e epidemias, os
trabalhadores, juntamente com a Guarda Nacional, não hesitaram em defender Paris e a
França contra o exército invasor da Prússia, combatendo, ao mesmo tempo, o governo
de “traição nacional” de Thiers. A tomada do governo de Paris (Hôtel de Ville) pelos
trabalhadores e soldados da Guarda Nacional foi precedida por uma heroica insurreição
popular, em 18 março de 1871, contra as tropas leais a Versalhes, representando o ato
inaugural da Comuna de Paris. Em 28 de março de 1871, a Comuna foi oficialmente
proclamada, com a eleição do Conselho da Comuna. Os conselhos militares vermelhos
que detinham o poder em Paris se autodenominavam blanquistas. A Comuna somente
existiu por 72 dias, sua assembleia teve apenas algumas semanas para operar. Assim
quais contribuições democráticas poderiam emergir em tão pouco tempo? Em março de
1871, trabalhadores e setores populares resgataram a democracia clássica, na defesa de
uma sociedade mais justa e participativa. A Comuna de Paris de 1871 representou a
última tentativa de resgatar a democracia clássica no século XIX, tornando-se objeto de
reflexões e inspiração para os democratas dos séculos XX e XXI.
Os operários franceses não ficaram abandonados. Mais uma vez a fraternidade
democrática estava viva entre o proletariado europeu. Os operários ingleses e os
socialistas alemães organizaram enormes manifestações em defesa dos revolucionários
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parisienses, enquanto Garibaldi liderou um corpo de voluntários que se uniu aos
comunardos. Os últimos defensores da democracia clássica demonstraram mais uma vez
sua solidariedade internacional, mas a Comuna foi derrotada pela aliança entre o
governo liberal de Versalhes e o novo império alemão. O exército alemão ajudou no
isolamento de Paris e Bismarck libertou e repatriou um número altíssimo de prisioneiros
franceses para lutar contra o perigo vermelho. O governo de Versalhes usou o aparelho
militar para golpear os operários de Paris. Houve uma carnificina entre os insurretos. O
número de mortos chegou pelo menos aos 20.000. Milhares de operários foram
encarcerados. No domingo 28 maio de 1871, caiu a última barricada da Comuna e
26.000 comunardos foram capturados entre 21 e 28 de maio, além dos 3.500 capturados
nas lutas contra Versalhes, em abril, e 5.000 entre junho-julho. Um total, entre presos,
fugitivos e mortos, de cerca de 100.000 habitantes parisienses. “A derrota da Comuna
foi acompanhada pela aniquilação física da vanguarda proletária e democrata da
França”. Dever-se-ia remontar à guerra dos camponeses alemães de 1525, para
encontrar outro exemplo de uma derrota tão terrível para os trabalhadores
(ROSEMBERG, 1986:146). O movimento democrático estava totalmente destruído, os
capitalistas, os latifundiários, os militares, os burocratas dominavam o país. As grandes
massas abandonaram até as palavras de ordem e os objetivos pelos quais as gerações
passadas haviam lutado. Já não se sabia o que era democracia revolucionária,
esquecendo o significado das batalhas travadas em prol da sua conquista.
Antes de 1848, o operário europeu parecia um analfabeto consciente, que
não sabia nem ler nem escrever, mas estava decidido a eliminar essa
deficiência. Após 1871, a massa popular podia ser comparada a um homem
não só incapaz de ler e escrever, mas que até desconhece a existência dessas
artes (ROSEMBERG, 1986:209).

4. 2. A luta pela universalização dos direitos civis
Segundo Bobbio, os direitos civis foram teorizados e conquistados pelo
liberalismo, possibilitando não somente o conteúdo, mas também as condições da
democracia moderna, pois ao garantir a liberdade individual, o liberalismo clássico
criou a base filosófica da democracia moderna (BOBBIO, 2006). Bobbio credita ao
liberalismo – e, junto com este, à burguesia – os louros exclusivos pela consagração dos
direitos e liberdades individuais. Questionamos aqui a associação bobbiana,
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discordando da tese que identifica os liberais como os únicos e verdadeiros intérpretes
de direitos que nem sempre eles impulsionaram ou de cujo avanço não são exclusivos
responsáveis.
Acreditamos que o processo de universalização dos direitos civis foi o resultado
de uma tradição democrática que se desenvolveu em oposição ao liberalismo clássico,
lutando para reconhecer o ser humano independentemente da condição social, da cor e
do sexo, democratizando o Estado liberal, ampliando o gozo dos direitos civis para os
escravos das colônias, os trabalhadores da metrópole, as mulheres. A corrente
democrática denunciou a ambiguidade do liberalismo, que, se é verdade que institui os
direitos civis é também verdade que legalizou a compra e venda dos bens universais e
inalienáveis. O filosofo alemão Hegel condenou a escravidão juntamente com o
liberalismo, pois o contrato que sanciona a escravidão é “nulo em si”, tendo o escravo o
direito de cobrar a liberdade. A liberdade da pessoa é imprescritível, não podendo
existir ordenamento jurídico que possa cancelá-la. O “sujeito jurídico e legalmente
responsável, como sujeito moral, religioso, retira essas determinações precisamente da
exterioridade que unicamente dava a elas a capacidade de estar sob a posse de outros”
(LOSURDO, 1998: 90). A abolição da escravidão foi o resultado de um processo
externo à tradição liberal, que começou com a revolução dos escravos de Haiti em 1791
e com a abolição da escravidão nas colônias francesas em 1794 97. A Revolução
Francesa de 1789 tinha despertado para a democracia os escravos haitianos, liderados
pelo escravo negro Toussaint Louverture (1743-1803). Com o Termidor e a chegada de
Bonaparte, procura-se reverter esse processo. O decreto floreal assinado em 20 de maio
de 1802 reintroduzia a escravidão nas colônias, “mantida, conforme as leis e
regulamentos anteriores a 1789”. A fim de restabelecer a escravidão em Haiti, Napoleão
enviou 25 mil veteranos. Toussaint Louverture foi capturado, mas já haviam surgido
novas lideranças como Jean-Jacques Dessalines, Henry Cristofe, Alexandre Pétion. Os
ex-escravos protagonizaram a luta nacional contra as tropas escravistas, conquistando a
independência e marcando um momento decisivo na história da luta contra a escravidão,
criando as bases para a luta em defesa da igualdade social das raças na revolução
bolivariana e pela luta antiescravista na guerra de Secessão.

97

Após a Revolução Francesa, os jacobinos aboliram a escravidão nas colônias em 4 de
Fevereiro de 1794. Restabelecida por Napoleão em 1802, foi abolida definitivamente em abril de 1848.
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Ao longo do século XIX, os movimentos abolicionistas eram apelidados, por
seus adversários, de jacobinos, identificando com desapreço o jacobinismo com o
movimento antiescravista. Ao longo da guerra de Secessão nos Estados Unidos, foi a
“Associação Internacional dos Trabalhadores” que apoiou o Norte na sua luta pela
abolição da escravidão. As simpatias da Europa durante a guerra civil nos Estados
Unidos se dividiram de acordo com as posições de classe, “a maioria da classe
dominante era partidária do Sul, mas o proletariado era quase que totalmente a favor do
Norte (...). Alguns projetos de intervenção francesa ou inglesa no conflito americano já
estavam preparados, e a democracia tinha a missão de impedi-los” (ROSEMBERG,
1986: 160). O bloqueio militar contra os portos dos Confederados do Sul lançou a
grande parte dos operários europeus na mais profunda pobreza, pois impedia a
exportação de algodão necessária para o funcionamento das indústrias têxtis, sobretudo
daquelas inglesas. Apesar do desemprego de centenas de milhares de operários, os
trabalhadores europeus continuaram fieis à “fraternidade democrática”, pressionando os
próprios governos para tomar partido ao lado da causa antiescravista. A vitória do Norte
foi a vitória do internacionalismo democrático.
Além da questão racial, a liberdade liberal apresentava ambiguidades na questão
da classe. Analisando o processo de universalização dos direitos civis entre a classe
trabalhadora, percebemos que as suas justificativas não se encontram no direito liberal,
mas nas propostas democráticas que reconheciam o indivíduo, independentemente de
seus atributos, defendo o cidadão contra a opressão religiosa e antirreligiosa, o livre
pensamento, a livre imprensa, a liberdade de associação (CARVER, 1998). Thomas
Paine, em “Direitos do homem”, defendia uma concepção democrática da soberania
nacional, centrada na garantia dos direitos civis, percebidos como uma emanação dos
direitos naturais. “Cada direito civil tem seu fundamento em um direito natural que
preexiste no indivíduo”, devendo-se garantir a tutela da liberdade. Na opinião de Paine,
qualquer “governo instituído e guiado pelo interesse público” deve garantir uma
igualdade de direitos (PAINE, 1978: 145; 256).
Em 1843, Marx ressaltava que os direitos civis defendidos pelo liberalismo eram
funcionais ao indivíduo burguês, garantindo os interesses particulares dos proprietários
em oposição aos interesses da maioria. Na ideologia liberal, o homem não é percebido
universalmente, mas como produto típico das relações capitalistas, transformando “a
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aplicação prática dos direitos do homem à liberdade” em “direito humano à propriedade
privada” separado “da coisa pública”. (MARX, 2010: 49)98. Marx denunciava o antihumanismo liberal por reduzir a maioria da humanidade a "máquinas", a "instrumentos
de trabalho", a "mercadorias", a "produtos de comércio" e a "artigos de exportação", dos
quais o dono pode dispor como uma "bagagem" (LOSURDO, 2012: 7). Em “O Capital”
(1996), Marx desenvolve um paralelo entre a Guerra de Secessão e as reivindicações
dos operários europeus, relacionando a abolição da escravidão negra com a guerra civil
e analogamente o processo de universalização dos direitos civis na metrópole com “uma
guerra civil” entre as classes proprietárias e as classes não proprietárias. Na mesma
linha, Engels em 1872 atribui às lutas dos trabalhadores o reconhecimento universal da
liberdade, conquistando, através de “grandes esforços e grandes sacrifícios, (...) o direito
de livre imprensa, de associação, de reunião” (ENGELS, 1971: 228).
Acreditamos que o reconhecimento universal dos direitos humanos deve-se à
capacidade de organização dos trabalhadores, encorajando a dignidade entre os
degradados, desenvolvendo uma profunda consciência política a partir de intensas e
profundas relações pessoais. A luta pela universalização dos direitos civis envolveu
também a luta pela emancipação da mulher, sendo frequentes as vozes que
denunciavam o caráter opressivo da condição feminina. Em 1790, Condorcet (1991)
definia um ato de “tirania perpétua” excluir as mulheres dos direitos civis. Condenação
repetida em 1791 no artigo quarto da “Declaração dos direitos da mulher e da cidadã”
de Olympia de Gouges (1748-1793), definindo como “tirania perpétua” a política dos
homens proprietários contra as mulheres. Mary Wollstonecraft (1759-1797) denunciava
em 1792 a “dependência servil” reservada às mulheres como parte de um mais amplo
projeto político de caráter excludente, centrado na “aristocracia da epiderme” nas
colônias, na “aristocracia dos proprietários” na metrópole e na “aristocracia masculina”
na família. Na opinião de Wollstonecraft, as mulheres não serão realmente livres “até
que exista mais igualdade na sociedade”, denunciando um fio condutor entre as lutas
dos trabalhadores, dos abolicionistas e das mulheres (WOLLSTONECRAFT, 2008: 30).
Na “Ideologia Alemã” (2007) e no “Manifesto do Partido Comunista” (2003), Marx e
Engels criticavam a concepção patriarcal da família, empregando a mesma categoria
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Ao polemizar com Bruno Bauer, Marx defende que o conceito de democracia é incompatível
com a divisão entre cidadão não religioso e indivíduo religioso, como com qualquer outra forma de
exclusão (MARX, 2010).
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usada para definir a condição de operário na fábrica, em relação ao escravo e à mulher
na família patriarcal. Em “O Capital” (1996) e em outras obras de caráter econômico,
Marx reflete sobre a condição inumana das mulheres que trabalhavam nas fábricas.
Tema retomado por Engels em “A origem da família, da propriedade privada e do
Estado” (1975), denunciando a dupla exploração das mulheres no capitalismo.
Foi um genial filósofo reacionário, Nietzsche que relacionou e aproximou a luta
do movimento feminista, com aquela operária e abolicionista. As três lutas denunciam
as diferentes “formas de escravidão e servidão” existente na sociedade moderna
(NIETZSCHE, 2001: 164). Na opinião de Nietzsche, a afirmação do indivíduo na sua
universalidade foi posterior

ao liberalismo, sendo um legado do socialismo, uma

ideologia que seria afetada pelo individualismo. Segundo o filosofo alemão, o
socialismo se engana quando concebe cada ser humano como um indivíduo titular de
direitos, associando a maioria dos seres humanos a instrumentos de produção. Ao
condenar a "agitação individualista", Nietzsche acusa os socialistas de querer
transformar em pessoas com direitos, aqueles que por natureza "não são nenhuma
pessoa", mas simples "portadores, instrumentos de transmissão" (LOSURDO, 2010;
2012: 8.). Os socialistas seriam culpados de querer transformar a ordem natural das
coisas, equiparando a maioria fraca e medíocre com as grandes individualidades,
representando um estado de “decadência ou diminuição” do homem (NIETZSCHE,
2001).
Percebemos que, longe de ser um dado óbvio, o reconhecimento do indivíduo,
independentemente da condição social, da raça e do sexo, foi o resultado de lutas
populares gigantescas que defenderam o conceito universal de homem em oposição ao
binômio liberal liberdade-exclusão. Frente aos crescentes movimentos populares, as
restrições que caracterizavam a liberdade liberal gradualmente se desmancharam,
garantindo aos escravos das colônias, aos trabalhadores assalariados e às mulheres, o
direito de gozar das mesmas liberdades reconhecidas às classes proprietárias. A
liberdade universal não foi uma concessão de privilégios, mas um direito prescritivo que
foi conquistado após muitas lutas.
4.2.1. Inglaterra
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Na Revolução Inglesa de 1640, os levellers se apropriaram das ideias do
jusnaturalismo para justificar a universalização do direito de liberdade, defendendo no
“Agreement of the Free People of England” (1649) a igualdade de todos os indivíduos
frente à lei, “não havendo outra vida depois desta, tudo o que conta é o que sucede aqui
e agora”. É dever dos pobres buscar, nesta vida, o direito a ser livres, enfrentando os
valores dominantes e libertando-se da ética repressora que os seus dominadores
tentavam impor, exigindo os mesmos direitos que as classes proprietárias. Foi uma
revolução libertária, reivindicando a liberdade privada, advogando-se o direito de amar
livremente, o direito a "beijar sem vergonha", pois, “que esforço heroico foi proclamar
Dionísio num mundo do qual ele estava sendo banido, reafirmar a liberdade do corpo e
das relações sexuais contra as algemas mentais que estavam sendo impostas ao homem”
(HILL, 1987: 323).
Os levellers defendiam a ampliação do conceito de cidadão, rompendo sua
relação com a propriedade, reivindicando seu valor universal. Em 1647, Edward Sexby
(1616-1688), líder radical entre os militares afirmava “muitos milhares dentre nós,
soldados, arriscamos nossas vidas”, contudo, “agora parece que um homem, a não ser
que tenha uma fazenda estabelecida neste reino, não tem direito algum” (THOMPSON,
2004: 21). Na opinião dos levellers, foi com a transformação da terra, de bem comum à
propriedade privada capitalista, que a liberdade adquiriu novos significados, garantindo
os direitos civis exclusivamente para as classes proprietárias, justificando a divisão entre
os indivíduos, causando guerras e derramamento de sangue, não podendo haver
“liberdade num sentido geral se a propriedade for preservada” (LEVELLERS, 1649).
Na opinião do digger Winstanley,
onde exista um povo ( ...) unido graças à propriedade coletiva dos meios de
subsistência até formar uma só pessoa, será o seu país o mais poderoso do
mundo, pois então ele defenderá o seu patrimônio como se fosse um único
homem (...) Ao passo que a defesa da propriedade e do interesse individual
divide o povo de um país e do mundo todo em partidos, e isso é a causa de
todas as guerras, carnificinas e pendências que vemos por toda parte (...)
Mas, quando a terra tornar a ser um tesouro comum, assim como ela deve
ser (...) então haverá de cessar essa inimizade entre todos os países, e
ninguém mais se atreverá a tentar dominar os outros, nem ousará matar o
seu próximo, nem desejará possuir mais terras que o seu semelhante (HILL,
1987: 145).
A questão da propriedade da terra estava intimamente relacionada com a questão
do direito, sendo convicção dos levellers que a formação de uma sociedade democrática
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deveria passar pela reforma do direito, sendo inaceitável que “a palavra de um fidalgo
de qualidade prevaleça contra a de uma criada, ainda que esta última tivesse uma
testemunha em seu favor. A lei é a raposa, os pobres são os gansos; ela os depena e os
devora” (JONES, 1967: 462). Em 1649, John Warr, no texto “The priviledges of the
people”, defende a reforma do direito, que “constitui o símbolo mesmo da opressão
tendo por intenção escravizar o povo”. Conjuntamente com uma reforma agrária, seria
necessária “uma igual e rápida distribuição dos direitos, devendo ser a suma e o resumo
de todas as leis”, assim que, sem o interesse da proteção da grande propriedade, os
juízes perdem seu significado, podendo-se “tirar um sapateiro do seu ofício, ou um
açougueiro, ou qualquer outro artesão que seja homem honesto (...) para que ele ouça e
resolva o processo, e depois retorne ao trabalho” (HILL, 1987: 261). Ao longo do
processo revolucionário, o direito inglês foi reformulado, foram descentralizados os
tribunais, suprimidos os honorários dos advogados, instalados tribunais de justiça locais
constituídos por simples cidadãos, foi introduzida a eleição dos juízes, o jargão legal, os
procedimentos e os textos legais foram redigidos em inglês e não mais em latim (HILL,
1987).
Criticando a liberdade liberal, os levellers denunciavam que “todos falam de
liberdade, mas muito poucos atuam pela liberdade, e os que fazem são oprimidos pelos
que só falam e professam a liberdade apenas nas palavras”, garantindo os interesses dos
proprietários (HAMILTON, 1944: 68). Um século depois, o não suspeito Adam Smith
(1723-1790) condena a “liberdade inglesa” como uma liberdade de poucos, existindo
numerosas limitações que afetam a vida dos pobres, sendo, por exemplo,
“frequentemente mais difícil a um homem pobre atravessar as barreiras artificiais de
uma paróquia do que um braço de mar ou uma cadeia de altas montanhas” (SMITH,
2003: 181). Adam Smith, o conhecido defensor da liberdade econômica, expressa uma
clara repulsa frente às restrições legais impostas aos trabalhadores, denunciando que
“todas as vezes em que o legislador procura regular as diferenças entre patrões e
empregados, são sempre os patrões que se consultam” (SMITH, 2003: 182). Smith
continua evidenciando a diferente aplicação da liberdade liberal no caso do direito de
associação.
Quando [os patrões] se associam para reduzir os salários dos trabalhadores,
normalmente se coligam ou entram em acordo secreto para não pagar mais
de um certo salário, sob alguma penalidade. Se os trabalhadores formassem
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entre eles uma liga contrária da mesma espécie, ou seja, para não aceitarem
certos salários, sob determinadas penalidades, a lei os puniria severamente
(SMITH, 2003: 183).
No começo do século XIX, se intensificaram as lutas pelos direitos civis,
resgatando a experiência dos revolucionários-democráticos de 1640. Afirmava-se uma
nova consciência entre os trabalhadores em relação aos próprios interesses, enquanto
classe. Os trabalhadores construíram coletivamente um quadro político da sociedade, a
partir das próprias experiências pessoais, reconhecendo-se como parte de uma história
geral de conflitos entre classes com interesses divergentes.
Em 1824, os operários obtiveram o direito à livre associação, essas
sociedades rapidamente se expandiram por toda a Inglaterra e tornaram-se
fortes. Em todos os ramos de trabalho, constituíram-se organizações
semelhantes (trade unions), com o objetivo declarado de proteger o operário
contra a tirania e o descaso da burguesia (ENGELS, 2010: 250).
De 1830 em diante, “veio a amadurecer uma consciência de classe (...), com a
qual os trabalhadores estavam cientes de prosseguir por conta própria em lutas antigas e
novas”, reivindicando a liberdade de organização política, a liberdade de imprensa, a
liberdade de reunião (THOMPSON, 2004, III: 304).
A enorme frequência de greves é o melhor indicador do ponto a que chegou,
na Inglaterra, a guerra social. Não se passa nem uma semana, quase nem um
dia, em que não ocorra aqui ou acolá uma paralisação do trabalho: contra
uma redução do salário, a propósito da recusa de um aumento, contra o
emprego de knobsticks, pela recusa patronal de coibir abusos ou de melhorar
instalações, contra a introdução de novas máquinas, enfim, por uma centena
de causas (ENGELS, 2010: 258).
O movimento cartista “atribuía um valor excepcionalmente elevado aos direitos
de imprensa, expressão, reunião e liberdade pessoal”, representando uma influência
formadora fundamental para o movimento democrático, envolvendo não somente os
editores e os livreiros, mas também muitas centenas de jornaleiros, vendedores
ambulantes e voluntários. “Os vendedores ambulantes para evitar vender o Republicano,
vendiam ninharias e então davam o jornal aos fregueses”. Em outros cantos, “jogava-se
um pêni por uma grade e o jornal aparecia” ou havia costume de ler em voz alta os
periódicos radicais, para proveito dos analfabetos, “formando-se grupos de discussão ad
hoc a partir de cada leitura”, protagonizados por tecelões, malharistas, sapateiros. A
liberdade de imprensa foi obtida após decênios de lutas “incomparável por sua audácia
obstinada, cruenta e indômita”. Apesar dos números obstáculos legais, a circulação da
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imprensa radical foi bastante extensa, por exemplo, o jornal democrático “Register”
vendia mais de 60.000 exemplares em 1817; o “Black Dwarf” rodava mais de 122.000
exemplares em 1819; “Voice of the People”, “The Pioneer”, “Gauntlet” e “Poor Man´s
Guardian” superavam os 10.000 exemplares. Para ter uma ideia de quanto fosse ampla
a divulgação, reparamos que, na mesma época, a circulação do principal diário, “The
Times”, era de 5.700 exemplares. Frente a este quadro, a resposta governamental foi o
imposto de franquia, reduzindo severamente a circulação. A queda de venda foi em
larga medida compensada pelo crescimento nas vendas de livros baratos e panfletos
individuais (THOMPSON, 2004, III: 314-340).
O tema da democracia internacional era fortemente relevante no cartismo,
buscando construir alianças comuns entre os trabalhadores europeus, juntando-se, em
muitas oportunidades, com o nacionalismo irlandês na defesa da causa irlandesa 99. Em
1828, os irlandeses radicais formaram a “Associação da Liberdade Civil e Política”,
cooperando estreitamente com os democratas ingleses, sendo um dos precursores do
“Sindicato Nacional das Classes Trabalhadoras” em 1830, que por sua vez precedeu a
“Associação dos Operários Cartistas” de 1836. Houve numerosas associações entre o
cartismo inglês e o radicalismo europeu entre 1790 e 1850. Foi admirável a postura
cartista, ao longo da Guerra de Secessão, defendendo a causa antiescravista, apesar das
evidentes desvantagens materiais, demonstrando uma elevada consciência de classe,
resgatando o tema da “fraternidade democrática” (THOMPSON, 2004).

4.2.2. Estados Unidos
Os antifederalistas criticaram a associação proposta pelos federalistas entre vasto
território e regime político central, forte e estável, defendendo um governo limitado e
descentralizado, garantindo a autonomia das democracias estaduais. Efetivamente os
nomes confundem. A palavra federalista se refere a um sistema de governo
descentralizado, que, neste caso, é defendido pelos antifederalistas, em oposição ao
projeto político centralizador dos federalistas, que seria mais correto chamar de
“nacionalistas” (GALLES, 2006).
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De fato, desde a época “em que os irlandeses participaram, com porretes, da defesa da casa de
Thomas Hardy, conservou-se uma aliança política consciente” (THOMPSON, 2004, II. 338).
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Os antifederalistas rejeitaram o sonho federalista de um “império americano
glorioso”, acreditando que a formação de um governo forte e centralizado devoraria a
liberdade individual dos "milhões que ainda não nasceram” que “seriam servidos
melhor, defendendo a liberdade, ao invés que buscar a glória nacional” (MARSHALL,
1980:239). Ao criticar o processo de fortalecimento do poder central defendido pelos
federalistas, o antifederalista "Agripa", James Winthrop, escrevia em “Unrestricted
Power Over Commerce Should not be Given the National Government”, 1787, “não há
problemas no horizonte que o povo americano não possa resolver dentro de um quadro
de um governo limitado e democrático” (KENYON, 1955: 136). O antifederalista
"Montezuma" em “Letter in Independent Gazeteer. Philadelphia”, 1787, acusava
abertamente os federalistas de aterrorizar o povo para restringir a liberdade,
descrevendo uma inexistente realidade de guerra e barbárie.
[Os federalistas] têm sido convincentes em apresentar as calamidades do
país, até que finalmente o povo em geral, assustado com a imagem sombria
de um lado, e seduzido pela profecia destes nossos fantásticos e visionários
do outro lado, está finalmente pronto para aceitar e confirmar o governo
proposto. (KENYON, 1966: 66.)
O antifederalista Patrick Henry defendia no artigo “The Problem of Concurrent
Taxation”, 1788, que "aqui está tudo calmo e tranquilo", sendo injustificável a proposta
federalista de criar e manter um exército permanente em tempo de paz, pois o país se
transformaria em um império. (HENRY, 1788). Na mesma linha, Brutus Júnior escrevia
no New York Journal "o país está em paz profunda, e não nos sentimos ameaçados por
quaisquer invasões" (ELLIOT, 1836, III).
Os antifederalistas acusavam os federalistas de ter abandonado os objetivos
libertários da Guerra de Independência, trocando o espírito democrático pela tradição do
liberalismo europeu, sacrificando a liberdade em nome da glória nacional. O
antifederalista Robert Yates, juiz de Nova York, escrevendo sob o pseudônimo de
"Brutus", evidenciava que “guerra e glória não devem ser os fins últimos do governo”,
ao contrário, “é nosso dever fornecer ao mundo um exemplo de um grande povo”, para
o qual as “instituições democráticas deveriam perseguir a felicidade de seu povo.
Deixamos aos monarcas na Europa, a glória do despovoamento de territórios e do
massacrar de milhares de seus cidadãos inocentes". (BRUTUS, 1788a). O antifederalista
Elbridge Gerry escrevia em 1788, a liberdade não “cairá pela tirania da conquista
estrangeira", mas "pela usurpação nativa que está abalando os alicerces da paz,
188

espalhando uma cortina de despotismo sobre o nosso país” (FORD, 1968: 16). Brutus
Junior, escrevendo no New York Journal, em 8 de novembro de 1787, evidenciava que
“a nossa felicidade decorre da liberdade de nossas instituições e da natureza limitada do
nosso governo”, acusando os federalistas de querer reprimir a liberdade do povo, para
garantir “a tranquilidade do poder” (BRUTUS JR, 1787).
Os antifederalistas Robert Whitehill, Patrick Henry, Luther Martin, Mercy
Warren, Elbridge Gerry, George Clinton, John Francis Mercer e outros criticaram a
ausência na proposta constitucional federalista de qualquer declaração sobre os direitos
do indivíduo, defendendo a necessidade de acrescentar uma declaração dos direitos
como princípio jurídico-político da Constituição.
Aqueles homens que, com avareza e ambição, violam os direitos dos seus
semelhantes estão protegidos pela sanção de uma indefinida e ilimitada
autoridade. Contra o abuso e exercício indevido desses poderes especiais, as
pessoas têm o direito de ser protegidas por uma declaração sagrada,
definindo os direitos do indivíduo, e limitando a extensão do exercício do
poder político. As pessoas estão protegidas contra o abuso desses poderes
através das leis fundamentais (MERCER, 1788).
Foi Robert Whitehill que escreveu os “Quatorzes Pontos" da proposta
antifederalista sobre os direitos do indivíduo. Destes pontos, oito se transformaram na
conhecida “Bill of Rights”. Tão penetrantes foram os argumentos e tão persistentes
foram os protestos dos antifederalistas que, em um curto prazo, após a ratificação da
Constituição, a “Declaração dos Direitos” foi também ratificada, com extrema
relutância por parte dos federalistas, como confessado no Federalista n. 84 100. Foram os
antifederalistas que introduziram a noção de igualdade de direitos entre todos os
cidadãos (MAIN, 1961).
A “Declaração dos Direitos” foi usada pelos antifederalistas na luta
abolicionista, questionando o sistema escravista em nome da universalização dos
direitos individuais (DAVIS, 1975: 255). Não aceitando que os povos nativos, os afroamericanos e os africanos fossem reduzidos a servos, escrevia o antifederalista Samuel
Bryan,
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Madison propôs a adoção do “Bill of Rights” como única forma possível de conseguir que a
maioria de estados terminasse ratificando a Constituição. Embora a história terminasse associando o “Bill
of Rights” à Constituição dos federalistas, o fato real é que nasceu e se afirmou pelas pressões dos seus
rivais, os antifederalistas (MAIN, 1961).
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(...) é necessário pôr fim a um tráfego odioso da espécie humana, o que é
especialmente escandaloso e inconsistente em um povo, que afirmou sua
própria liberdade, pela espada, perdendo seu significado nos distritos onde
os trabalhadores são escravos. (...) neste país iluminado, a prática da
escravidão tem seus defensores entre os homens das classes mais altas (...)
Não tem traço [entre os Federalistas] de um novo sistema não escravista.
(KENYON, 1966: 23);
Nos governos democráticos do Vermont e da Pensilvânia a escravidão foi
abolida em 1780. “Brutus” evidencia que “em alguns dos Estados do Sul os escravos
são quase iguais em número aos homens livres”, denunciando a incongruência da
liberdade liberal.
Uma parte considerável da propriedade dos habitantes consiste em um
número de seus semelhantes, que são mantidos em cativeiro, desafiando
toda ideia de benevolência, de justiça e de religião, e contrário a todos os
princípios da liberdade que haviam sido declarados publicamente na
Revolução Gloriosa (BRUTUS, 1787).
Foram os antifederalistas que denunciaram o envolvimento do Norte no trafego
de escravos do Sul, em nome dos interesses do mercado. De fato, a finalidade dos
delegados do Norte era a formação de um grande mercado, precisando do voto da
“maioria do Congresso para aprovar as leis necessárias (...). Os delegados do Sul
apoiaram a proposta, em troca da legalização do comércio de escravos” (ZINN, 1980:
97).
Não podemos “confundir princípios liberais com o compromisso antiescravista”,
pois no processo constitucional, foram os antifederalistas que defenderam o fim da
escravidão e a universalização dos direitos civis, buscando eliminar as restrições de
classe e raça (DAVIS, 1975:255). O movimento abolicionista foi um dos maiores
movimentos da propaganda de todos os tempos, encontrando seu êxito na Guerra de
Secessão, com a contribuição dos abolicionistas apelando para as classes dominantes de
“jacobinos cristãos”, como Wiliam Garrison (1805-1879) e Wendell Philips (18111884), que lutaram pela emancipação dos escravos, defendendo, ao mesmo tempo, o
sufrágio universal e a igualdade de direitos para as mulheres. Para acabar com a
escravidão negra, os abolicionistas se envolveram ativamente na guerra revolucionária
contra o Sul, tendo clara consciência que o governo do Norte não lutava pelo puro
espírito democrático, existindo claros interesses econômicos. Em nome do “conflito das
liberdades”, os abolicionistas apoiaram a guerra de Lincoln, escolhendo o mal menor,
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preferindo a “escravidão indireta” dos trabalhadores por parte do capital à “escravidão
direta” dos senhores de escravos, substituindo o regime de escravidão com o trabalho
livre (LOSURDO, 2013).
4.2.3. França
Montesquieu associava a liberdade liberal com aquela dos “gentis-homens” em
contraposição à liberdade do povo, definida como “liberdade das canalhas”
(MONTESQUIEU, 1979: 240). Em 1790, Marat (1743-1793) acusava o liberalismo de
garantir “a aristocracia dos ricos” excluindo das liberdades civis a grande maioria que
“aos vossos olhos (...) não passa de canalha” (LOSURDO, 2006: 202). Robespierre
denunciava a liberdade defendida na “Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão” de 1789, como a liberdade dos proprietários, “vossa Declaração parece feita
não para os homens, mas para os ricos, para os açambarcadores, os agiotas e os tiranos”
(ZIZEK, 2008:125). A Revolução jacobina de 1793 foi um passo poderoso para a
consagração do valor universal do indivíduo, significando,
o fim da prostituição para a mulher, o fim da escravidão para o homem, o
fim da ignorância para a criança. (...). Nós fizemos cair o velho mundo, vaso
de miséria, converteu-se em urna de alegrias ao derramar-se sobre o gênero
humano. (HUGO, 2007: 62)
A França revolucionária defendia o princípio da liberdade como direito
universal, comprometendo-se, na Constituição de 1793, a “não intervir no governo das
outras nações". Pela primeira vez na história, um país se empenhava em conduzir uma
política de paz, encontrando sua consagração em um texto constitucional. Qualquer
crítica à guerra não se encontra nem na "Declaração dos Direitos" que se produziu com
a "Revolução Gloriosa" de 1688, nem na “Declaração de Independência” e na
Constituição dos Estados Unidos de 1787 (LOSURDO, 2008:16). Na França jacobina, o
direito universal à independência e à autodeterminação dos povos foi radicalizado por
Marat, garantindo o direito das colônias francesas à secessão, legitimando,
consequentemente, Haiti a rebelar-se para separar-se da França. Se as publicações de
Burke e de outros liberais apresentavam os jacobinos como "selvagens", Marat rompia a
distinção tradicional entre "selvagens" e "civilizados", reconhecendo aos primeiros o
direito à autodeterminação. Os jacobinos reconheciam o indivíduo universalmente,
abolindo a escravidão nas colônias. Com a derrota da revolução jacobina, foi
reinstaurada a escravidão nas colônias, enviando o exército para acabar com a revolta. A
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questão paradoxal e sublime, ao mesmo tempo, foi o canto da Marselhesa por parte dos
insurgentes haitianos à chegada dos soldados franceses, que logo se perguntaram “se
não estavam lutando do lado errado?”. Os ex-escravos haitianos, fazendo eco à
Revolução Francesa, lutavam em nome da liberdade, igualdade e fraternidade,
entendendo bem os lemas revolucionários de modo mais literal que os próprios liberais
franceses (ZIZEK, 2011:98). Em 1819, Constant contrapôs a liberdade dos modernos à
liberdade dos antigos, identificando a primeira com a liberdade de gozar da própria
esfera privada e a segunda com a liberdade de participar da vida política. A partir desta
consideração, Constant acusou os jacobinos de defender uma liberdade anacrônica,
identificando a “liberdade antiga” com as sociedades escravistas, onde os escravos
garantiam as necessidades da vida material, possibilitando a participação de todos os
cidadãos na vida política. Segundo o professor Losurdo, quando Constant declara que
os jacobinos preferiram a liberdade dos antigos centrada na escravidão à liberdade
moderna, identificada com o gozo da vida privada, esquece que foram os jacobinos que
aboliram a escravidão nas colônias francesas (LOSURDO, 2010). Após a escravidão
nas colinias ser reintroduzida pelos governos liberais que se sucederam, foi novamente
abolida pela revolução de 1848, em 27 de abril de 1848, reafirmando a igualdade entre
todos os indivíduos.
A revolução de 1848 garantiu, na metrópole, o reconhecimento do direito de
associação, que, a partir de 1791, estava limitado pela lei “Le Chapelier”. Logo depois
do fim da Segunda República, a proibição foi reintroduzida, sendo extinta
definitivamente em 1887, após a Comuna de Paris. Durante a Comuna de Paris, em
1871, o gozo das liberdades civis se tornou uma concreta realidade para o conjunto da
população de Paris, reconhecendo a liberdade individual, a liberdade de consciência, a
liberdade de reunião e associação, a liberdade de palavra, de imprensa e de todos os
modos de expressão do pensamento. Rompendo com uma cultura machista, as mulheres
tiveram um papel decisivo no processo democrático da Comuna, relacionando a luta
pela emancipação das mulheres com as outras reivindicações democráticas. As
mulheres atuaram ativamente na reforma do ensino, no trabalho pedagógico, nos
serviços de saúde, na edição de jornais e panfletos informativos. A Comuna também
inovou ao romper com os odiosos preconceitos chauvinistas, na medida em que
permitiu que muitos estrangeiros desempenhassem relevantes papéis políticos e
militares.
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4. 3. Os direitos sociais
Segundo Bobbio (2005a), a associação entre democracia e liberalismo implicou
a reconfiguração da palavra democracia no seu sentido jurídico-procedimental,
abandonando seu sentido ético e social. O ideal igualitário, que era contido
originariamente no conceito clássico de democracia, é sem muitas explicações por parte
de Bobbio, expulso do campo democrático, abandonando todo conteúdo substantivo, de
toda e qualquer aspiração igualitária, de toda e qualquer associação da democracia com
ideais de justiça e de transformação social. A democracia moderna, para Bobbio, diz
respeito, apenas, a uma questão de procedimentos.
Ao longo da modernidade capitalista o liberalismo clássico defendeu a tese que a
desigualdade social fosse algo imutável, submetida a um destino eternamente estranho,
regulado pelas “leis eternas da natureza” que não poderiam ser influenciadas ou
penetradas pelas possibilidades da ação da política, sendo responsabilidade da política a
proteção da liberdade individual de seu titular. No século XX, após inúmeras lutas
sociais, o modelo social da democracia com suas preocupações inclusivas substituía
gradualmente o modelo liberal clássico. Em antítese à liberdade de gozo e disposição,
codificado pelo liberalismo clássico, a concepção democrática defendia uma visão
social do direito, subordinando a esfera econômica ao bem estar da sociedade. O legado
democrático apareceu na Constituição de Weimar em 1919, com a fórmula “a
propriedade privada obriga”, que lapidarmente traduzia em linguagem programática a
ideia chave da “função social” da propriedade privada. Alguns anos depois, em seu
pronunciamento anual perante o Congresso norte-americano, em 1941, o presidente
Roosevelt identificava no excesso das liberdades de mercado a causa dos problemas
sociais e econômicos ao longo da crise dos anos 30, ressaltando que os indivíduos com
necessidades não são livres, pois um “estômago vazio não é propicio à liberdade”. Na
opinião de Roosevelt, quando os cidadãos vivem manifestas desproporções na esfera
econômica, o exercício da democracia corre perigo, assim que o Estado deve limitar a
“liberdade de mercado” para garantir a “liberdade das necessidades” (ROOSEVELT,
1945). A “liberdade das necessidades” defendida por Roosevelt não é parte da tradição
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liberal, legitimando a intervenção da política no mercado para garantir a verdadeira
liberdade, que começa quando cessa a necessidade do indivíduo101.
Tema retomado na “Declaração Universal dos Direitos do Homem”, adotada
pela ONU em 1949, que Hayek rejeita como uma “concepção completamente diferente
daquela liberal” (HAYEK. 2000:310). Da mesma opinião é Ludwing von Mises, que,
retomando o mantra da tradição liberal clássica, condenava os diretos sociais e
econômicos acreditando que “a posição social de cada um dependa da própria ação”,
sendo o indivíduo o responsável por seu próprio destino (MISES, 1988:54). A justiça
social é parte de uma concepção política não liberal. O Estado não é o resultado de um
contrato de indivíduos, mas uma entidade coletiva que tem obrigações, devendo
remover os obstáculos e promover as condições para garantir a “real” liberdade. No
pensamento democrático, “o sujeito não reclama liberdade somente para si, mas para os
demais; o ‘eu’ quer também que o ‘tu’ seja livre, porque vê nele seu igual”. Portanto, “a
ideia de igualdade há de agregar-se à de liberdade, limitando-a" (KELSEN, 1981:141).
A questão democrática está relacionada com a questão social. As duas não se
podem dissociar. Foram as correntes democráticas que lutaram para o reconhecimento
nos Estados liberais das garantias sociais, construindo uma sociedade mais justa e livre,
encorajando a dignidade entre os degradados, exigindo a proteção da política nas
relações de trabalho, impedindo que a “mercadoria força de trabalho” fosse usada
indiscriminadamente pelo capital, que ao dispor da força de trabalho do homem, quer
também dispor da psicológica, da moral e do corpo do trabalhador (POLANY, 2000).
De fato, na percepção liberal, o Estado, com todo seu aparato político, jurídico,
ideológico e administrativo, é separado do mercado e das relações de produção
capitalistas, não aparecendo as relações de dominação, os direitos de propriedade e o
poder de organizar e governar a produção e a apropriação. Como evidencia Polany, não
aparece nos discursos liberais a fundamental separação entre o produtor e o os meios de
produção, marginalizando o papel do Estado na construção da sociedade capitalista e
seus esforços para incentivar os imperativos da competição capitalista e a maximização
do lucro, elementos que existiam de forma embrionária em qualquer economia urbana,
sendo liberados pela retirada de obstáculos políticos e culturais (POLANY, 2000).
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Theodore Roosevelt iniciou um processo de responsabilização social do sistema federal
destinado a crescer até Lyndon Johnson, sendo progressivamente desmantelado a partir da presidência de
Nixon.
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Em oposição ao individualismo egoísta e cobiçoso do liberalismo, a corrente
democrática desenvolveu uma cultura de classe estruturada no “coletivismo”,
defendendo o reconhecimento de direitos econômicos, sociais e culturais. Os
democratas apresentavam inclinações humanitárias diante das aflições do ser humano,
desconhecidas nas classes dominantes, desenvolvendo no seu meio uma cultura de
assistência mútua e amparo. A defesa da democracia clássica se formou em antítese à
presumida relação natural defendida pelo liberalismo, entre mérito e posição social do
indivíduo, alertando sobre os deveres positivos da política para garantir a liberdade real
para todos os cidadãos. Nessa perspectiva, a política ganha tarefas positivas de
intervenção no campo econômico e social, estabelecendo impostos progressivos,
garantindo o direito ao trabalho, à assistência pública, à assistência legal gratuita, à
educação gratuita. Na perspectiva democrática, a liberdade não é um substantivo sem
adjetivos, sendo acompanhado de princípios sociais e econômicos, pois como
evidenciava o leveller Winstanley “a verdadeira liberdade reside na comunhão de
espírito e na comunhão dos tesouros terrestres” (HAMILTON. 1940:67). A liberdade
não é meramente ausência de empecilhos para a realização do interesse individual,
como proposto pelo liberalismo clássico, mas é uma liberdade positiva, enriquecida de
atributos sociais. Se hoje o Estado democrático não representa mais o mero conjunto de
guardiões da propriedade privada, é por meio de lutas democráticas que impuseram
garantias sociais e econômicas que continuamente tentaram ser negados pela ideologia
liberal.
Para o filósofo democrático Jean-Jaques Rousseau (1712-1778), o Estado devia
evitar que a desigualdade social transformasse a democracia em plutocracia, garantindo
que “nenhum cidadão seja assaz opulento para comprar outro e que nenhum seja
bastante pobre, para se achar constrangido a vender-se”. A liberdade em Rousseau é
positiva, legitimando a intervenção da política para garantir a “real” autonomia
individual, sendo oposta à liberdade negativa dos liberais, que se sustenta na “nãointervenção” do Estado, para estimular a livre iniciativa. Nesse sentido, na concepção de
Rousseau, não pode existir liberdade sem igualdade, pois quando o ser humano se
encontra numa condição superior ao outro, pode condicionar o comportamento de quem
se encontra em uma situação de inferioridade (ROUSSEAU, 1978:98).
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Em Rousseau, através do pacto social, o povo se faz povo, representando o
verdadeiro fundamento da sociedade. A liberdade individual só existe conjuntamente
com a liberdade coletiva, quando os seres humanos determinam coletivamente a própria
existência. Rousseau chegou a propor medidas concretas no seu projeto de
“Constituição para a Córsega” para diminuir a diferença de riqueza entre as classes
sociais, tais como a taxação dos artigos de luxo, imposto de renda progressivo, leis
sobre a herança, leis agrárias, a criação de um domínio público. Rousseau reconhecia o
direito de propriedade, que para ser legalmente garantido, deveria ter uma dimensão
social. A propriedade somente se justifica “pelo trabalho e pela cultura, únicos sinais de
propriedade que (...) devem ser respeitados pelos outros”. Em qualquer hipótese, “o
direito de cada particular sobre sua parte do solo está sempre subordinado ao direito da
comunidade sobre o todo, sem o que não haveria solidez no laço social, nem força no
exercício da soberania” (ROUSSEAU, 1978:35; 37). Na proposta democrática de
Rousseau, a propriedade privada dos meios de produção não pode ser exercida em
grande escala, pois colocaria numa situação de dependência os não-proprietários frente
ao poder dos que se apropriam daquilo que por natureza deve ser comum a todos. Para
Rousseau, as leis que se fundam num contexto de desigualdade só servem para a
manutenção da injustiça, devendo-se reservar à política o papel de eliminar tudo aquilo
que poderia trazer desigualdade entre os homens, buscando uma igualdade moral e
legítima, fazendo que “os homens, desiguais na força e no gênio, tornem-se iguais por
convenções e direito” (ROUSSEAU, 1978:37).
Nessa linha proposta por Rousseau, Hegel distingue entre liberdade formal e
liberdade real, pois o gritante contraste que se vive na sociedade civil, entre a riqueza,
de um lado, e a miséria desesperada, de outro, impossibilita o gozo da liberdade para o
faminto. Hegel denuncia no parágrafo 127 da “Filosofia do Direito” as contradiçoes da
liberdade burguesa, ressaltando que um homem que está com fome é, na realidade,
privado de liberdade, vivendo uma condição parecida com aquela do escravo. De fato,
segundo Hegel, um homem faminto, apesar de ser livre formalmente, continua não livre.
A vida, enquanto conjunto completo dos fins, tem um direito contra o
direito abstrato. Se, por ex., pelo furto de um pão ela pode ser prolongada, a
propriedade de alguém, com efeito, é lesada pelo furto, mas seria injusto
considerar esta ação um furto ordinário. Não fosse permitido ao homem em
perigo de vida proceder assim, de modo a conservar a sua vida, ele seria
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determinado como desprovido de direitos, e ao recusar-lhe a vida, sua
liberdade toda seria negada (HEGEL, 2010:47).
A lógica hegeliana prevê a relação entre a dimensão individual da liberdade e
suas relações sociais, não tendo sentido debater o conceito de liberdade sem a definição
das condições sociais de sua efetivação. Ao debater sobre a liberdade é necessario
descrever as situações nas quais o funcionamento da vida social se expressa
materialmente. Segundo Hegel o “direito à vida”, deve ser configurando como um
direito inalienável e inseparável do conceito de homem, resultado de um longo processo
histórico de lutas populares. Em Hegel a condição de faminto é associada àquela de
escravo, sendo necessária a intervenção política para garantir concretamente o direito à
liberdade. Para a efetiva realização das aspirações da autonomia é necessário garantir
“direitos materiais”, pois a desigualdade, levada a certo nível, torna a liberdade
completamente abstrata e formal, anulando a liberdade concreta pela “total ausência de
direitos”. A liberdade da esfera privada é mutilada sem a “garantia da subsistência”
(LOSURDO, 1998:84). Hegel buscou conciliar a liberdade individual com uma ordem
social fundada na prioridade do público sobre o privado, resgatando a proposta
democrática de Rousseau, não hesitando em defender que um “homem que morre de
fome tem direito absoluto de violar a propriedade de outro, [pois] ele viola a
propriedade somente em sentimento limitado”. O faminto que corre o perigo de morrer
de inanição tem o “direito absoluto” de roubar para assegurar-lhe a sobrevivência. Em
Hegel, o “direito à vida” garante o “direito absoluto” de violar o direito de propriedade
(LOSURDO, 1988:135).
Na linha proposta por Rousseau e Hegel, Marx relaciona o gozo da liberdade aos
direitos sociais, em oposição à liberdade liberal que garante uma aparente liberdade
entre os indivíduos na esfera pública, continuando profundamente desiguais na renda e
nas oportunidades de acessar o poder (MARX, 1968). Segundo Marx, a afirmação dos
direitos sociais deve-se ao patrimônio das lutas democráticas, relacionando a
democracia com o controle social sobre suas condições de vida e trabalho. Na “Guerra
civil na França”, Marx apresentou a experiência da Comuna de Paris como a fórmula
política para garantir a emancipação econômica do indivíduo, ressaltando a relação
entre a democracia política e a democracia econômica. Ocultando qualquer divergência
teórica ou tática com os participantes da Comuna, Marx indicava na Comuna o exemplo
de democracia social que deveria ser seguido pelos revolucionários de todos os países,
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convencido de que o caráter fortemente igualitário e participativo da esfera pública
democrática na Comuna conduzisse ao terreno da democracia econômica (MARX,
1970).
Na concepção democrática, não havia uma separação significativa entre a
política, o direito, a economia, a cultura, constituindo um mesmo projeto político, que
obriga a trabalhar ininterruptamente, exigindo cuidadosos compromissos. O povo se
torna o protagonista deste processo, agindo conjuntamente, como uma unidade,
colocando-se ao serviço dos interesses específicos da democracia. Ao contrário falar às
massas de liberdade e democracia por si só, nada serve, sem intervir nas relações de
produção, nas relações sociais de acordo com a vontade dos cidadãos. O aspecto
relevante no hodierno debate sobre a democracia econômica é a sua regressão
comparado com os debates que se apresentavam na revolução inglesa de 1640, no
cartismo, na revolução jacobina e na Comuna de Paris. Hoje estamos bem longe de
qualquer forma de democracia econômica, colocando-se novamente em discussão
aqueles direitos sociais que foram conquistados após gigantescas lutas, transferindo os
critérios de “eficiência” e “racionalidade econômica” da economia para o âmbito da
política, convertendo os direitos sociais em mercadorias, transformando demandas e
necessidades em responsabilidades individuais.
4.3.1. Inglaterra
Ao longo da primeira revolução inglesa, os levellers e os diggers reclamavam
uma drástica reforma política, jurídica, social e moral da sociedade em benefício dos
pobres, defendendo um projeto democrático de sociedade. Convencidos que o Estado e
suas instituições existissem com o objetivo de manter as classes inferiores em seus
lugares, os revolucionários-democráticos escolheram lutar para inverter a sociedade de
modo permanente, acreditando que “o mundo onírico do País da Cocanha ou o reino do
céu pudesse ser atingido na terra, aqui, agora” (HILL, 1987:34).
Apesar dos levellers defenderem, no “Agreement of the Free People of England”
(1649), um sistema de taxação progressiva, direitos sociais e a abolição da prisão por
dívidas, foram os diggers que acrescentaram ao programa político dos revolucionários a
questão econômica, lutando pela redistribuição da terra e pelo “direito dos mais pobres
dos homens de possuir título tão autêntico e direito tão justo à terra quanto o mais rico”,
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exigindo que a terra confiscada ao longo da revolução, como as propriedades da Igreja,
da coroa e dos realistas, fosse entregue aos pobres (HAMILTON, 1944:69). Em “The
Law of Freedom in the Platform”, em 1652, o digger Winstanley foi ainda mais adiante,
propondo que as vendas de terras autorizadas pelo Parlamento fossem anuladas e que
todas as terras confiscadas se somassem ao fundo fundiário da República. Segundo
Winstanley, “não pode haver liberdade universal enquanto não for instaurada a
comunidade universal dos bens”, pois a propriedade foi instaurada por um “grupo de
homens com a força da espada” e “com a base em leis de sua própria autoria, fazendo
enforcar ou matar quem, para atender a suas necessidades, tome os frutos da terra”
(WINSTANLEY, 1652).
A luta contra a pretensão dos senhores de privatizar os terrenos comunais foi
crucial para os diggers, para a construção de uma democrática substancial. Em primeiro
de abril de 1649, um grupo de diggers reuniu-se na colina de São George, que ficava na
saída de Londres, e começou a escavar a terra baldia. Um ato simbólico que
reivindicava a propriedade das terras comunais, convidando os pobres de Londres a
colonizar estas terras. A resposta foi a indignação dos párocos e dos “gentil-homens”
que organizaram uma série de incursões contra a neocolônia, boicotes econômicos,
ações judiciárias, até que o exército acabou com o “terror democrático”. A ocupação da
colina de St. George foi um exemplo entre muitas outras ocupações, como aquele de
Kent, Buckinghamshire, Northamptonshire, todas com o mesmo objeto e todas
violentamente reprimidas (WOLFE, 1941).
Os levellers e os diggers convocavam os pobres para auto organizar-se, em torno
de ações práticas, assustando a classe proprietária. Os apelos dos democratas adquiriam
uma particular ressonância moral, reclamando direitos essenciais, noções elementares
de solidariedade e de conduta humana, exigindo o aprimoramento da comunidade como
um todo. Existia a convicção entre os revolucionários da necessidade de abolir a
propriedade dos senhores juntamente com o trabalho assalariado. Rejeitavam um regime
político no qual “a propriedade é mais importante do que a vida, o casamento do que o
amor, a fé num Deus mau do que a caridade ensinada pelo Cristo”, propondo um projeto
democrático de sociedade que acarretava uma autêntica subversão dos valores existente.
A ética econômica democrática estava associada às noções de preço “adequado” e
salário “justo”, refutando-se a aceitação do princípio da oferta e da procura, pois “os
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ricos recebem tudo o que possuem da mão do trabalhador e o que eles dão, bem, estão
dando, é o resultado do trabalho de outros homens, não o dele” (SABINE, 1941:581).
Com a derrota da primeira revolução, a ideia de democracia social desaparece da
cena política, continuando presente no “coletivismo”, no caráter de reciprocidade e na
assistência mútua da classe trabalhadora em formação, manifestando inclinações
humanitárias diante das aflições do ser humano. Rejeitava-se o modelo liberal de
economia “natural”, lutando “com todas as forças e recursos intelectuais e morais (...),
para confiscar a riqueza bruta do comerciante capitalista”, exigindo que “o homem seja
considerado com mais honra do que o torrão em que pisa ou a máquina que opera”
(THOMPSON, 2004, III:378). No final do século XVIII, se formou o movimento
luddista em oposição às opressoras relações de trabalho capitalistas, pois como
reportava o jornal democrático “Monthly Magazine”, em 1º de novembro de 1799, “a
multidão infeliz é condenada à profligação e ao trabalho pesado, para que um indivíduo
possa aumentar sua descomunal opulência” (THOMPSON, 2004, II:217). Contra a
insensatez do livre mercado, que desvestia o trabalhador de suas proteções, expondo-o a
um dos dogmas mais humanamente degradante, o movimento luddista representou a
resposta da classe operária. Os luddistas se revoltaram contra um código que protegia
exclusivamente os direitos dos proprietários, exigindo o reconhecimento de garantias
sociais para os mais pobres, reivindicando o salário mínimo legal, o controle do trabalho
de mulheres e crianças, a arbitragem, redução do horário de trabalho a dez horas e a
livre associação sindical. O movimento trazia em si a luta para uma sociedade
democrática, na qual o mercado fosse regulamentado pela ética, subordinando a busca
do lucro à dignidade humana, rejeitando um regime político em que “grande parte das
pessoas” é tratada como “meras máquinas, ignorantes, licenciosas e brutais”, permitindo
“que a mais valia de seu trabalho de doze ou quatorze horas diárias acabe nos bolsos dos
ricos capitalistas” (COOPER, 1795:81).
Se for verdade que o salário real dos trabalhadores cresceu entre 1790 e 1840,
também é verdade que seu avanço não foi sem dor, estando intimamente relacionado
com o sucesso ou o fracasso das lutas dos trabalhadores. A primeira metade do século
XIX foi um período de subemprego crônico, no qual os ofícios especializados foram
ameaçados de todos os lados pelas inovações tecnológicas e pelo afluxo de mão de obra
jovem e não qualificada. Os salários foram livremente reduzidos pelos donos das
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fábricas, aduzindo as justificativas mais disparadas, como “aluguel das máquinas,
pagamento pelo uso da força motriz, multas por trabalho defeituoso ou por indisciplina,
e descontos compulsórios de outras espécies” (THOMPSON, 2004, 2:82).
Os luddistas reivindicavam a proteção da política nas relações trabalhistas, como
testemunha o relato de um anônimo trabalhador luddista.
Se há um local na Inglaterra que realmente necessita de interferência
legislativa, o lugar é este. Aqui se trabalha, frequentemente, durante 15 e 16
horas diárias, e, às vezes, durante toda a noite. Ah! É um sistema assassino,
e os proprietários das indústrias são a peste e a desgraça da sociedade
(THOMPSON, 2004, II:221).
Em 1816, o cartista William Cobbett (1763–1835) denunciou a absurda carga da
tributação indireta sobre o povo, atacando a argumentação malthusiana que explicava os
sofrimentos dos pobres como resultado de sua indolência. Cobbett teve uma grande
influência ao longo dos anos até a reforma eleitoral de 1832, contribuindo na criação de
uma “cultura intelectual radical, não porque tenha oferecido a ela as ideias mais
originais, mas por ter encontrado o tom, o estilo e os argumentos que uniram num
discurso comum o tecelão, o mestre escola e o operário dos estaleiros” (THOMPSON,
2004, 347).
Depois da aprovação da “Nova Lei dos Pobres” em 1834, cujas cláusulas
continham um claro caráter malthusiano, violando os mais simples instintos do homem
social, não havia mais “nenhuma dúvida de que a aberta declaração de guerra da
burguesia contra o proletariado é a teoria malthusiana da população, assim como a nova
lei sobre os pobres, que diariamente nela se inspira” (ENGELS, 2010:315). Houve um
crescimento do movimento democrático, organizando uma forte mobilização moral
contra as casas de correção, que longe de recuperar os pedintes, transformavam homens
honestos em vagabundos e mendigos. Multiplicaram-se as revoltas, como os motins de
Gordon em 1780, East Anglican em 1816, Bristol em 1831, Birmingham em 1839 e
Plug em 1848. Juntamente com a formação de novos movimentos políticos, a
proliferação de atividades sindicais, a constituição do cartismo, a propaganda owenista,
o jornalismo radical e o movimento pelas “Dez Horas” expressavam, nas suas diversas
formas, a vontade de viver em uma sociedade mais justa. Cresceram as reivindicações
sociais, opondo-se à ideologia dominante da “oferta e procura”, propondo um projeto
político que exigia a limitação do trabalho e um salario mínimo legal, estipulando por
201

comissões de trabalhadores que regulassem o trabalho. Perguntava um anônimo tecelão
de Manchester, “o trabalho que eu poderia fazer, nesta semana, caso me recusasse a
vendê-lo no mercado, à maneira capitalista, por causa do preço inadequado que me
oferecem, poderia eu, por caso, engarrafá-lo? Ou guardá-lo em conserva?”
(THOMPSON, 2004, II:154). A liberdade de trabalho proposta pelos liberais, como
bem percebeu o tecelão de Manchester, escondia uma verdade incomoda, pois, enquanto
o capital e a propriedade estão legalmente protegidos, o trabalho é abandonado ao
acaso. Tornavam-se sempre mais populares na classe trabalhadora as propostas cartistas
sobre o salário mínimo e o projeto de lei das 10 horas de trabalho. Os cartistas
acusavam as relações capitalistas de destruir os costumes do ofício, reduzindo os
salários e explorando sem hesitação a força de trabalho.
Antes da “Revolução Gloriosa”, qualquer indivíduo que fizesse fortuna por esses
meios era criticado por envolver-se em práticas “imorais e ilegais”, existindo a tradição
do “preço justo” o do “salário digno”. A vitória ideológica do laissez-faire liberal não
foi percebida “como liberdade, mas como vil imposição”, possibilitando aos ricos de
“engajar-se em práticas que traziam um dano evidente aos seus semelhantes”
(THOMPSON, 2004, II:120). Quando 200 mil pessoas se reuniram na colina KersallMoor, o cartista Stephens afirmou
(...) o cartismo, meus amigos, não é uma questão política, que trata de obter
para vocês o direito de voto etc. O cartismo é uma questão de garfo e faca, a
Carta significa habitação decente, comida e bebida boas, condições de vida
dignas e jornadas de trabalho reduzidas (ENGELS, 2010:264).
O movimento cartista não foi vitorioso, pois não conquistou o sufrágio universal,
sua principal reivindicação, mas possibilitou a afirmação de importantes direitos sociais,
conquistando a primeira lei de proteção ao trabalho infantil (1833), a primeira lei
relativa ao trabalho das mulheres e crianças nas fábricas (1842), a lei da jornada de dez
horas (1847), entre outras.
4.3.2. França.
Na revolução de 1789, os sans-culottes reclamavam o direito à assistência social
e o direito ao trabalho, denunciando a falsa liberdade liberal concedida pela “nova
aristocracia do dinheiro”, que sem as necessárias condições materiais que garantam o
direito à existência, não pode ser considerada “real liberdade”, pois quem depende da
202

vontade alheia para poder viver, não é livre (AULARD, 1969). Ao longo da revolução,
Robespierre defendeu o direito à vida como o primeiro entre os direitos imprescritíveis
do homem. Somente a partir de certas condições econômicas, o povo, os “nove décimos
da população”, pode realmente gozar da liberdade, devendo ser obrigação do Estado
intervir no campo econômico para incentivar uma política de redistribuição de renda
(ROBESPIERRE, 1983).
A revolução jacobina resgatou o valor social da democracia clássica, garantindo
contribuições econômicas e estabelecendo os impostos progressivos sobre a propriedade
e a renda. Os jacobinos estavam convencidos de que a liberdade deveria ser relacionada
com as condições materiais dos indivíduos, criticando publicamente as relações
materiais entre ricos e pobres. Apenas com a liberdade material podia-se realmente
garantir a cidadania e a soberania, a liberdade de opinião e de sufrágio. O revolucionário
Saint Just (1767-1794) ressaltava a relação entre independência e posse.
A soberania do povo é indivisível, incomunicável, inalienável: é a força que
resiste à opressão. Há outra soberania não menos indivisível,
incomunicável, inalienável, é a soberania particular de todos os homens,
pela qual a propriedade, a posse é mantida. Esta soberania é o que é
chamado de independência. Esta representa o mesmo espírito com o qual o
povo é soberano, que é a de manter a sua propriedade e sua posse. (MIRAS
ALBARRÁN, 2005:68).
A democracia jacobina garantiu a partilha, entre os pobres, dos bens confiscados
aos inimigos da revolução, incentivou uma reforma agrária massiva, devolveu os bens
comunais ao poder das comunas, garantiu preços mínimos para os bens de primeira
necessidade, aboliu o livre comércio de bens de primeira necessidade e instituiu o
salário mínimo. Foram aprovadas leis de proteção ao trabalho feminino e instituídas
oficinas públicas para o trabalho feminino. Quase cinquenta anos depois, Engels, no
texto “O Festival das Nações em Londres”, de 1846, resgata o caráter social e
econômico da democracia jacobina.
(...) o significado que a provisão de capital e a distribuição de suprimentos
assumiram a partir de 1789 em diante, o máximo, as leis contra o saldo de
suprimentos alimentícios, o grito de batalha dos exércitos revolucionários –
“Guerre aux palais, paix aux chaumières” – o testemunho de Carmagnole
de acordo com o qual os republicanos devem ter du pain assim como du fer
e du Coeur – e uma centena de outras superficialidades óbvias, já prova,
sem maiores investigações detalhadas dos fatos, o quanto a democracia
diferia naquele tempo de uma mera organização política. Assim como se
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sabe bem que a Constituição de 1793 e o Terror se originaram do partido
que derivou seu apoio do proletariado insurgente, que a derrubada de
Robespierre significou a vitória da burguesia sobre o proletariado, que a
conspiração de Babeuf pela igualdade revelou as consequências finais da
democracia de ’93 – na medida em que isto era de algum modo possível
naquele tempo. A Revolução Francesa foi um movimento social do começo
ao fim, e após ela uma democracia puramente política se tornou um
absurdo completo. (ENGELS, 1846)
Em 1848, a revolução derrubou a Monarquia de Julho. Inspirando-se na
experiência jacobina, apresentou um caráter prevalentemente social. Os soldados da
Guarda Nacional, enviados para reprimir os manifestantes, uniram-se a eles em nome da
democracia. Incapaz de reagir, Luís Felipe abdicou do trono, o parlamento dissolveu-se,
nascendo a Segunda República (1848-1852). A vitória da revolução tinha feito emergir
todos os projetos sociais possíveis, conquistou-se o direito de greve, limitou-se o
horário de trabalho a dez horas, garantiu-se o direito ao trabalho em benefício dos
desempregados e um subsídio para quem não podia trabalhar e para quem o Estado não
fosse capaz de empregar. Foram construídas oficinas nacionais e fábricas com capital
estatal, dirigidas por operários, com o intuito de aliviar a crise econômica e o
desemprego. Foram aprovadas medidas para a proteção do trabalho feminino,
incentivando experiências concretas de auto-organização das trabalhadoras em oficinas
estatais. Foram importantes as contribuições das feministas ante litteram, Eugénie
Niboyet, Pauline Rolland e Jeanne Deroin, as quais defendiam a necessidade das
mulheres de se auto-organizarem para salvaguardar os próprios interesses, relacionando
as lutas das mulheres com as reivindicações sociais das organizações operárias. O
governo da segunda república não tocou no direito à propriedade privada, mas concedeu
o tão desejado direito à vida, assumindo um papel decisivo no campo econômico,
afirmando-se como redistribuidor de renda. O espírito social da revolução de 1848 foi
descrito com forte emotividade por Victor Hugo.
Ter cem mãos para estender de todos os lados aos oprimidos e aos fracos,
empregar o poder coletivo no grande dever de abrir oficinas para todos os
braços, escolas para todas as aptidões e laboratórios para todas as
inteligências, aumentar o salário, diminuir o infortúnio, equilibrar o dever e
o ter, isto é, proporcionar o gozo ao esforço e a fartura à necessidade; em
poucas palavras: fazer liberar do aparelho social, em proveito daqueles que
sofrem e daqueles que ignoram, mais claridade e mais bem-estar. Está aí,
que as almas simpáticas não esqueçam, a primeira das obrigações fraternais;
está aí, que os corações egoístas fiquem sabendo, a primeira das
necessidades políticas (HUGO, 2007, II:178).
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A República social de 1848 tinha se transformando numa realidade insustentável
para a burguesia, que necessitava de um “exército industrial de reserva” para ter
operários submissos e baratos, enquanto as fábricas nacionais representavam um
incentivo para insubordinação. O direito ao trabalho era percebido como um ataque ao
princípio sagrado do laissez faire, pois segundo o liberal Prévost-Paradol (1829-1870),
“o progresso da democracia não tem nada a ver com o progresso da liberdade” podendo
uma sociedade “ficar cada vez mais democrática sem ter a mais remota ideia de como é
um Estado livre” (HIRSCHMAN, 1992:89). Como claramente aparece nas lembranças
de Tocqueville, a revolução foi um evento “feito inteiramente à margem da burguesia, e
contra ela” (TOCQUEVILLE, 2011:113).
Em Paris quase não passava dia sem que os proprietários fossem atingidos
ou ameaçados, quer em seu capital, quer em suas rendas; ora exigia-se que
dessem trabalho sem terem vendido, ora que liberassem seus locatários do
pagamento dos aluguéis, mesmo que não tivessem outras rendas para viver.
Tais proprietários curvavam-se o quanto podiam diante de todas as tiranias
(TOCQUEVILLE, 2011:145).
A ideia da democracia revolucionária que se centrava na coalizão de operários,
camponeses
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progressivamente rompendo-se, ao desenvolvimento da revolução. A tarefa da
democracia em 1848 deveria ter sido a mesma de 1793: unificar, na luta contra o
capital, os operários e a pequena burguesia das cidades com os camponeses que não
tinham propriedade. Esta unidade não é uma verdade natural e automática, mas um
longo e demorado processo que deve ser realizado por meio de uma trabalhosa unidade
política. A política fiscal insensata afastou os camponeses da frente democrática,
criando-se uma oposição entre operários e camponeses, além da falta de uma harmonia
estável entre os operários da cidade. Com o crescimento do desemprego, os interesses
entre os trabalhadores empregados e os desempregados divergiram. A democracia
defendeu os interesses dos operários das indústrias, mas não aqueles dos desempregados
e dos camponeses que foram recrutados pelos capitalistas contra a democracia de Paris,
decretando o fim da Segunda República.
Após a derrota militar de Napoleão III em 1870, há novo ressurgimento da democracia
social, com a tomada de Paris por parte do “povo”, que na base dos preceitos da
democracia clássica, construiu uma forma de autogoverno popular. “O verdadeiro
segredo da Comuna”, ressalta Marx, “residiu em ser essencialmente um Governo de
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classe operária, o produto da luta de classes dos produtores contra a classe dos
expropriadores, a forma política por fim descoberta, pela qual se podia realizar a
emancipação econômica do trabalho” (MARX, 1970). A experiência da Comuna é mais
interessante pelas contribuições políticas do que propriamente pelos processos
econômicos e sociais, pouco significativos pela limitação temporal da experiência,
podendo-se ressaltar: a proibição do trabalho noturno nas padarias, a abolição do
sistema de multas sobre os trabalhadores, o decreto de entrega das fábricas abandonadas
ou paralisadas às cooperativas operárias, a redução da jornada de trabalho. Os
trabalhadores passaram a gerir as empresas abandonadas pelos proprietários que
fugiram de Paris. Instituiu-se o salário mínimo, proibiu-se o trabalho dos menores. Nas
fábricas ocupadas, a organização capitalista do trabalho foi colocada em discussão,
podendo os operários nomear e revogar os diretores de fábricas, decidirem os salários,
horários, condições de trabalho e o plano de trabalho. Foram elaborando projetos com o
intuito de emancipar a mulher no trabalho. Os comitês da “União das Mulheres”
organizavam as oficinas cooperativas e autorregidas pelas mulheres. Afirmou-se um
sindicalismo feminino que tem suas premissas importantes em 1848 e até mesmo na
revolução jacobina. As associações de trabalhadoras se uniriam em federações e seus
membros aderiram à “Associação Internacional dos Trabalhadores" (ROUGERIE,
1971a). Sob a influência dos sindicatos dos trabalhadores e dos comitês da “União das
mulheres” foram criadas oficinas cooperativas e autogeridas.

4. 4. Sufrágio universal e participação política
Na proposta bobbiana o que liberalismo clássico foi um movimento
revolucionário que combateu contra o poder absoluto possibilitando a passagem "do
ponto de vista do príncipe para o ponto de vista dos cidadãos" incentivando práticas de
participação no poder e afirmando-se como “a base filosófica da democracia: uma
cabeça, um voto." (BOBBIO, 1992a: 61).
Diferentemente do que defende Bobbio, acreditamos que para compreender a
gênese do conceito “uma cabeça, um voto” devemos remeter a movimentos políticos
que são estranhos à cultura liberal, como os levellers na primeira Revolução Inglesa de
1640, os antifederalistas no processo constitucional norte-americano e os jacobinos na
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Revolução Francesa. Até o final do século XIX, eram chamados democráticos aqueles
que reivindicam o sufrágio universal, entendido como mecanismo de reforma política
do Estado liberal, substituindo o poder da minoria possuidora com a “regra da maioria”.
Tanto no vocabulário de seus defensores quanto no dos seus detratores, a democracia
era entendida como poder da maioria em antítese à oligarquia, domínio da minoria dos
ricos e nobres, retomando a definição clássica de Aristóteles no livro III da “Política”,
(...) a democracia e a oligarquia diferem uma da outra pela pobreza e a
riqueza; onde dominam os ricos, sejam muitos ou poucos, haverá
necessariamente uma oligarquia; onde dominam os pobres, uma
democracia, embora aconteça, como se disse, que os ricos sejam poucos e os
pobres numerosos (ARISTÓTELE, 1993:1280a).
Os democratas não se limitavam ao culto fetichista do sufrágio universal, sendo
uma banalização injustificada aquela interpretação que reduz a luta democrática ao
sufrágio universal, uma condicio sine qua non, mas não suficiente, sem mecanismos de
participação popular no processo de tomada de decisões. De fato, a grande inovação da
democracia em Atenas não se resumia a uma questão de número. O “povo”, entendido
como camponeses, artesões, humildes trabalhadores, entrava na cena política, podendo
decidir sobre as questões públicas, em pé de igualdade com as classes dominantes.
Todos os cidadãos atenienses tinham liberdade e igualdade de fala, garantindo, tanto aos
ricos como aos pobres, a possibilidade de emitir julgamentos políticos, como descrito
no “Protágoras” de Platão, quando o mesmo Protágoras explica ao Sócrates que os
compatriotas dele “agem sabiamente ao aceitar o conselho de um ferreiro ou de um
sapateiro em questões políticas. (...) os atenienses escutarão os técnicos quando for
discutida a construção adequada de muros ou navios, mas escutarão qualquer um
quando se tratar de questões de política” (PLATÃO, 1980:324d.)102. Desde a
experiência em Atenas, a base filosófica da democracia é o tema da participação popular
nas escolhas políticas. Diferentemente da reformulação liberal, que defende a figura dos
“especialistas em política, isto é, especialistas do universal e técnicos da totalidade”
separados dos cidadãos comuns, na proposta democrática clássica não existem nem
podem existir especialistas em assuntos políticos, pois não há pessoas que conhecem
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A democracia grega se expressava pelas quatro igualdades: isegoria, igualdade no direito de
falar na Assembleia; isonomia, igualdade de lei; isotimia, igual possibilidade de acessar os cargos
públicos; isogonia, igualdade de natureza. Devendo-se sempre lembrar a exclusão da vida política dos
escravos e das mulheres.
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mais que outras nas questões políticas (CASTORIADIS, 1986:72). Não havia alguma
forma de profissionalização da política, o governo era do povo, no sentido literal da
expressão. Em reuniões abertas, onde todos os cidadãos com mais de 18 anos podiam
participar, se discutia sobre a guerra, a paz, as finanças, os tratados, a legislação, as
obras públicas. Reuniam-se frequentemente ao longo do ano, ao menos quarenta vezes,
podendo cada cidadão expressar publicamente a própria opinião (FINLEY, 1973).
Depois do auge vivido na Grécia clássica e na Roma republicana, a democracia
caiu quase no esquecimento, incompatível com um contexto social onde o poder
dependia do status social, herdado ou conquistado com a força. Na Idade Média, alguns
vagos ecos aparecem “na Jacquerie em Paris (1358), no motim dos Ciampi em Florença
(1378), na revolta dos Camponeses na Inglaterra (1381)”. No começo do século XVI, as
teorias utópicas denunciaram a opressão das classes dominantes e o papel exploratório
da propriedade privada, vislumbrando uma sociedade de iguais, sem opressão, sem
classes, sem propriedade privada, estruturadas na propriedade comunal e no trabalho
comunal (MACPHERSON, 1978:20). Entre a metade do século XVI e o século XIX, há
um resgate da teoria democrática, afirmando-se propostas políticas centradas na
soberania popular, relacionando a representação política com órgãos de democracia
direta.
Um dos primeiros pensadores democráticos da modernidade foi Jean-Jaques
Rousseau, que apresentava o povo como o verdadeiro depositário e legítimo titular da
soberania, exercida de modo direto. Rousseau confere ao tema da participação popular
uma condição de arte construtora do interesse comum, pois, existindo em todas as
sociedades uma tendência humana em defender os interesses privados acima da vontade
coletiva, a soberania direta permite o confronto entre as vontades particulares dos
cidadãos e a construção de uma vontade comum, como resultado do conflito das
vontades privadas.
No lugar de cada pessoa particular, de cada contratante, este ato de
associação produz um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros
como a assembleia de votantes, o qual recebe deste mesmo ato sua unidade,
seu eu comum, sua vida e sua vontade (ROUSSEAU, 1980:21).
A participação popular assume um duplo valor, aquele do conflito entre as
vontades particulares e aquele da síntese, com a formação da vontade geral que é
inalienável e não representável, “senão por si mesmo, podendo o poder ser transmitido,
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porém, não a vontade”. (ROUSSEAU, 1980:29). Seria um erro identificar Rousseau
como um inimigo da representação tout court, percebida pelo filosofo suíço como
necessária para governar o Estado moderno. Rousseau criticava uma determinada forma
de representação, aquela liberal, que chama de “representação moderna”, onde os
representantes são livres para legiferar sem relação com os representados, reproduzindo
a clássica separação entre dominantes e dominados.
Vede, pois, dividida assim a espécie humana em rebanhos, cada um dos
quais tem um chefe que o conserva para devorá-lo. Assim como o pastor é
de natureza superior a do seu rebanho, os pastores de homens, seus chefes,
são de natureza superior a de seus povos. (ROUSSEAU, 1980:12).
Rousseau defende outro modelo de representação. O representante, chamado de
magistrado, deve traduzir as indicações populares, necessariamente gerais, em atos
administrativos concretos, transformando em leis a vontade popular que se afirma nas
assembleias. A execução de uma lei não é uma operação mecânica de mera aplicação,
que possa eliminar qualquer diferença entre a vontade popular e aquela do governo. Em
determinadas condições concretas, o magistrado de Rousseau tem certa autonomia de
ação, podendo a vontade de o governo diferir parcialmente da vontade comum. Mas a
liberdade do magistrado de Rousseau não significa independência do governante, que
deve responder aos governados e ser direcionado na ação de governo, podendo sua
atuação ser criticada e modificada, quando solicitado pela vontade popular. É
precisamente esta relação de conflito entre representantes e representados que qualifica
o estado de saúde de uma democracia, considerando o dissenso elemento necessário
para o funcionamento da democracia.
Nos mesmos anos Gabriel Bonnot de Mably (1709–1785) defendeu um regime
político centrado no princípio da soberania popular, acrescentando à representação,
mecanismos de participação ativa dos cidadãos no exercício do poder legislativo. Em
uma sociedade democrática, segundo Mably, é necessário obedecer somente às leis que
tiveram uma efetiva participação popular, na convicção que “quando ao povo é
reservado o poder legislativo, é certeza de que as leis serão mais sábias e as mais
benéficas”. O poder executivo deveria ser subordinado ao legislativo, onde os deputados
seriam mandatários revocáveis, podendo ser retirado o mandato pelos representados a
qualquer momento (URBINATI, 2010:144).
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Condorcet apresenta, em 15 de fevereiro de 1793, o projeto constitucional na
Gironda. A primeira parte do projeto constitucional era dedicada à descrição da técnica
de deliberação, dos processos e fases, dos seus tempos e limites temporais. Um item
circular que começa fora do Estado, chega até as instituições políticas e se conclui
temporariamente com o voto dos representantes. Ao voltar para a sociedade, recomeça
novamente o caminho, podendo os cidadãos criticar cada decisão tomada, propondo
referendos revogatórios e novas leis. A deliberação é "um processo circular que começa
fora do Estado, atinge as instituições políticas e se conclui temporariamente com o voto
dos representantes, retornando para a sociedade, para começar de novo o caminho"
(URBINATI, 2010:205). A constituição de Condorcet atribuía aos cidadãos a faculdade
de bloquear uma lei antes que fosse promulgada ou o poder de revogá-la após sua
aprovação. O direito de revogar as leis ordinárias representava uma forma de controle.
O intento de Condorcet era democratizar a representação liberal para contrastar com a
“tirania dos poucos”.

Condorcet traduziu a soberania na linguagem dos direitos

naturais, concebendo a Constituição como o processo fundacional de uma ordem
jurídica e política cujo fim prático é aquele de promover “o gozo mais completo dos
direitos”. O “direito de soberania” incluía diferentes direitos: não somente aquele de
eleger os representantes e de poder ser eleito, aquele de poder rever a Constituição com
prazos prefixados, a liberdade de propor, em qualquer momento, emendas à
Constituição, novas leis à Assembleia Nacional e a ab-rogação daquelas existentes. Na
proposta de Condorcet, se os cidadãos são competentes para votar, também podem
deliberar.
Condorcet elaborou um modelo de representação diferente daquela liberal,
identificada com a “aristocracia despótica”, buscando representar os cidadãos na sua
unidade, desenvolvendo dispositivos para controlar a função do órgão representativo ao
interno do mesmo processo deliberativo, incentivando uma democratização do governo
de Montesquieu. Condorcet defendeu a circulação do julgamento político entre a
sociedade civil e o Estado, concebendo dispositivos que controlassem a função do
representante dentro do mesmo processo deliberativo. A estratégia para conter os
perigos de despotismo consistia na multiplicação dos locais de debate e controle,
formais e informais, juntamente com um sistema complexo de límites temporais entre
propostas e decisões.
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Nos mesmos anos, Robespierre criticava a representação liberal, chamada de
“representação absoluta”, aquela defendida por Sieyès, na Assembleia de 1789,
deixando claro que, apesar de votar, o corpo eleitoral elegeria, mas não decidiria,
devendo-se reservar a responsabilidade de decidir aos deputados (VARELA SUANZES
1991). No artigo escrito em 1792, “Sur le respect dû aux lois et aux autorités
constituées”, Robespierre analisou a Constituição de 1791, denunciando a relação de
independência do representante frente ao representado e a limitada participação popular
na vida política francesa (ROBESPIERRE, 1840). A partir desta análise, no primeiro
número das “Lettres à ses commettants”, Robespierre defendeu a necessidade de
“temperar o aristocrático modelo de representação” e derrotar o “bizarro sistema de
governo representativo absoluto”, que se configura como “o mais insuportável dos
despotismos” (ROBESPIERRE, 1840:16-18). Na opinião de Robespierre, a
representação deve ser garantida, sendo a democracia direta no Estado moderno um
perigo para o povo, pois “em um sistema onde as assembleias são continuadas, somente
os ricos podem participar com assiduidade, sendo a vontade que emerge não aquela
popular, mas aquela da aristocracia” (ROBESPIERRE, 1840:557). Se for necessário ter,
nas grandes comunidades políticos, governantes e governados, é também necessário,
acredita Robespierre, que as pessoas delegadas para governar sejam controladas pelos
governados. Na mesma linha de Rousseau, o representante de Robespierre é chamado
de magistrado, tendo a função de transformar em lei ou decreto a vontade do corpo
político, interpretando no melhor dos modos suas propostas, buscando operar uma
correta síntese entre o que a comunidade espera e o que, naquele momento, é bom para
ela.
Robespierre defende uma relação de proximidade entre os magistrados e os
cidadãos, devendo as instâncias populares, nortear a ação do governante. Os
representantes são mandatários, encarregados pelos cidadãos de trabalhar em função do
interesse popular, exercendo uma autoridade e não um poder, sendo responsáveis frente
à mesma comunidade, podendo ser chamado, em qualquer momento, a responder
publicamente pelas suas ações. No conceito de representação de Robespierre, é de
fundamental importância o princípio de responsabilidade, para impedir a “inadimplência
do governante” e para manter sempre viva a relação entre os magistrados e os cidadãos.
No famoso discurso de 10 de maio de 1793, Robespierre identifica dois tipos de
responsabilidade, uma moral e outra física. A primeira consiste na publicidade, ou seja,
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os cidadãos devem sempre poder conhecer “a conduta dos mandatários” que devem
fornecer, com intervalos regulares, relatórios “exatos e circunstanciados sobre as
próprias atividades”. Para garantir uma atuação do corpo legislativo, pública e
transparente, os cidadãos devem poder acompanhar de perto a ação do magistrado,
sendo assim necessário “estabelecer uma sede idônea para a assembleia legislativa, para
poder conter o maior número possível de pessoas”. A segunda responsabilidade é física,
consistindo “na punição dos funcionários públicos que prevaricaram no exercício das
suas funções”. Os crimes públicos dos magistrados devem ser punidos tão severamente
quanto os crimes privados dos cidadãos. Os cidadãos podem revogar os mandatários
eleitos em qualquer oportunidade. E no final do mandato, todo magistrado deve ser
submetido ao julgamento público (ROBESPIERRE, 1983:54-56).
No século XIX, Marx retoma as considerações de Rousseau e Robespierre sobre
a representação, relacionando a representação liberal com o fenômeno da elitização das
democracias modernas, incentivando a separação do representante frente aos cidadãos.
Na obra de 1842-43, “Crítica da filosofia do direito de Hegel” (1968), Marx apresenta a
“burocracia” como aquela classe que domina os aparatos estatais, detendo “a essência
do Estado”. Marx usa o termo burocracia não tanto no sentido moderno, como aparato
de dependentes públicos encarregado de funções técnicas e administrativas, mas para
denotar os políticos profissionais, aqueles que ocupam “o poder legislativo” e o “poder
governamental”. Nesta obra, comparecem pela primeira vez as teses marxianas sobre
“hierarquia política”, desenvolvidas sucessivamente por Marx e Engels com a categoria
“políticos de profissão”. Na opinião de Marx, “a conquista da mais ampla democracia
política” significava o sufrágio universal e a eliminação a figura dos políticos
profissionais, devendo-se incentivar formas de participação popular para reconectar a
esfera política com a sociedade, rompendo a separação entre representantes e cidadãos
(PREVE, 2004:5).
Não se trata de decidir se a sociedade civil deve exercitar o poder legislativo
através de deputados ou diretamente, mas da extensão e da generalização ao
máximo possível da eleição, seja do direito de sufrágio ativo, seja daquele
passivo […]. Ou seja, a eleição é a relação imediata direta, não meramente
representativa, mas real, da sociedade política com o Estado político
(MARX, 1968:134-135).
A “verdadeira” democracia em Marx se apresentaria como uma forma de
sociedade civil que se politiza, onde a ação política popular revoluciona a sociedade
212

civil, intervindo diretamente nas estruturas do Estado. A distinção entre política e social
não é abolida, como defendia capciosamente Bobbio, mas rearticulada, possibilitando a
intervenção do social no político. Na introdução da “Crítica da filosofia do direito de
Hegel” (1844), Marx prevê o advento da democracia como uma ruptura do momento
histórico, substituindo a alienação na vida política pela socialização da política e do
poder, possibilitando a participação dos cidadãos no processo decisório. A democracia é
identificada com a universalização da cidadania e a socialização do homem. O que
Marx chamava de democracia na “Crítica à filosofia do direito de Hegel” era uma
sociedade estruturada na participação popular no processo de tomada de decisões,
podendo-se afirmar que “o Manifesto do partido comunista está já contido na Crítica à
filosofia do direito de Hegel” (AVINERI, 1972:51).
O fantasma da democracia não estava encarnado apenas nas teorias, havia
efetivamente uma democratização da vida política, com a irrupção do povo na cena
pública, incentivando a intervenção e a criação de espaços públicos participativos,
pluralizando os modos e âmbitos de exercício da participação, agindo diretamente nos
assuntos que têm relação com a vida quotidiana. Como nota Valentino Gerratania,
“tenho a impressão que se deve a estas formas de democracia direta (...) o fato de a
democracia ter podido sobreviver até hoje”, garantindo “um mínimo funcionamento
para os próprios procedimentos democráticos” (GERRATANIA, 1979:107). Nas
experiências políticas que se desenvolveram na Inglaterra, nos Estados Unidos e na
França, a democracia simbolizava a luta do povo contra o poder do Estado e a elitização
da política, incentivando a entrada das massas populares no processo de tomada de
decisões políticas, misturando formas de representação e participação. Para evitar a
formação de “castas políticas”, com corpos políticos separados da sociedade, os
mandatos eleitorais eram breves, a reeleição limitada e os representantes
constantemente submetidos ao controle popular, substituindo o mandato livre com o
mandato imperativo, defendendo a possiblidade de revogatória do mandato parlamentar.
O que verdadeiramente conta nesta “outra” democracia, é “a eutanásia dos
políticos profissionais”, enquanto o representante político exercita, por um breve tempo,
o mandato conferido pelo povo, e após a conclusão do mandato, volta a ser cidadão, não
existindo nem políticos de profissão nem classe política. A ação do representante é
regulada pelas indicações populares, na convicção filosófica de que o povo, como
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soberano, tem a liberdade de investigar, julgar, influenciar e reprovar seus
representantes. O princípio da responsabilidade política se configura como a tentativa de
traduzir em mecanismos constitucionais a confiança dos cidadãos nos seus
representantes. A eleição não representa um cheque em branco, mas um ato de
confiança da comunidade que pode ser retirado ao longo do mandato, encontrando-se no
princípio da responsabilidade política e na possibilidade de influir na conduta dos
governantes, através da ameaça da revogatória da confiança. Na democracia clássica, a
representação é misturada com formas de soberania direta: deliberação direta,
referendum, eleição antecipada, recall, mandato imperativo, sendo a participação
popular e a representação, dois elementos historicamente não divisíveis e
imprescindíveis.
4.4.1. Inglaterra
Na primeira revolução inglesa, os levellers autênticos eram chamados de
democratas, defendendo uma sociedade centrada nos interesses da maioria. Em
“Agreement of the Free People of England” (1649), os levellers garantiam a sufrágio
universal masculino, estendendo os direitos políticos ao “pobre camponês e diarista” e
por isso, escrevia o leveller Hardy em 1693, “sofremos abusos” de qualquer forma,
“calúnias em público, perseguições em privado e vexações nas tabernas, mas
continuamos inteiros e numerosos” (THOMPSON, 2004, I:132). Na concepção
democrática proposta pelos levellers,
(...) o homem mais pobre que há na Inglaterra, tem uma vida para viver,
assim como o mais rico; e, portanto, verdadeiramente penso, que cada
homem que vem a viver sob um governo deveria antes de tudo se pôr, com
seu próprio consentimento, sob tal governo (WOODHOUSE, 1951:53).
O programa político dos levellers era muito avançado para a época,
reivindicando a ampliação do sufrágio - alguns chegaram mesmo a defender o voto
feminino -, eleições parlamentares anuais, a impossibilidade de reeleição, eleições para
os magistrados e juízes. No documento “The Great Leveller Petition” (1648), garantiase “o poder” dos representados “de pressionar e forçar” a ação do representante. A
preocupação dos levellers era impedir a formação de uma casta de funcionários públicos
apartada da sociedade, defendendo mecanismos de controle direto sobre os
representantes (BUONICORE, 2006).
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Após a Revolução Gloriosa, a luta pelo voto foi reprimida violentamente pelas
classes dominantes. Quando as condições políticas se tornaram mais favoráveis, o povo
novamente reclamava o próprio espaço. No século XVIII, os owenistas, os
reformadores, os democratas reivindicavam o sufrágio universal, em uma disputa entre
“sangue e ouro”, que envolvia também as mulheres exigindo ser “representadas no lugar
de ser governadas arbitrariamente, sem poder expressar alguma voz nas decisões do
governo” (WOLLSTONECRAFT, 2008:113).
Em 1819, se organizou, em Manchester, uma grande e pacífica manifestação
popular, em prol do sufrágio universal, que foi violentamente reprimida, apesar da
presença de tantas mulheres e crianças. O “massacre de Paterloo”, assim chamado,
expressou abertamente o ódio das classes proprietárias contra o povo que desafiava a
ordem estabelecida. “Foi uma guerra unilateral, de um lado armas eficazes, de outro
cacos de tijolos que os reformadores atiravam contra seus perseguidores”
(THOMPSON, 2004, III:274). “O inútil e injustificado massacre de homens, mulheres e
crianças indefesas em Peterloo” desmascarou a retórica do liberalismo inglês quanto aos
direitos políticos para os não-proprietários (CASSANA TESTORE, 1981:228)103. Será,
sobretudo, com o cartismo que a luta para universalização do direito de voto se
transformará num amplo e combativo movimento de massas, exigindo: a instituição do
sufrágio universal, masculino e feminino, a igualdade dos distritos eleitorais, a
supressão da qualificação censitária para os representantes, eleições anuais, voto
secreto, remuneração para os representantes (BUONICORE, 2006).
A formação do movimento cartista se deu nos primeiros decênios do século XIX
como resultado de um longo processo de luta para o reconhecimento da igualdade de
cidadania e de valor entre todos os ingleses. Como ressalta Engels, o cartismo nasceu do
partido democrático, “partido que nos anos oitenta do século passado [século XVIII]
desenvolveu-se com o proletariado e, ao mesmo tempo, no proletariado”. Apresentavase como um partido radical, em defesa da democracia. O cartismo publicou, em maio
de 1838, a Carta do Povo (People's Charter), exigindo uma reforma democrática:
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Uma reunião pública de operários, ocorrida em Manchester, em 16 de agosto de 1819, com
cerca de cinquenta mil pessoas reunidas no Campo de São Pedro (Saint Peter's Field), foi violentamente
reprimida pela intervenção do exército, com um saldo de onze mortos e cerca de quatrocentos feridos,
ficando conhecido como "Massacre de Peterloo".
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sufrágio universal masculino; renovação anual do parlamento; remuneração para
parlamentares, permitindo os indivíduos sem recursos de fazer política; eleições por
voto secreto; supressão da exigência da posse como condição para a elegibilidade. Os
enormes protestos protagonizados pelo povo, sua perseverança firme, sua habilidade e
disciplina política amedrontaram as classes dominantes (ENGELS, 2010)104.
A derrota da democracia revolucionária na Europa, em 1848, exerceu um caráter
paralisador sobre o partido cartista, concentrando-se quase unilateralmente na ampliação
do direito de voto, sem discutir as problemáticas inerentes o mundo do trabalho. A
promessa cartista de que tudo mudaria depois da reforma eleitoral já não era mais
suficiente. Na década de sessenta, o cartismo foi substituído pelos sindicatos que, apesar
das sistemáticas repressões, conseguiram se organizar em instituições semilegais.
Sempre que afrouxava a pressão da lei, os sindicatos reapareciamna vida pública e
“tudo, das suas escolas às suas lojas, das suas capelas aos seus divertimentos, convertiase num campo de batalha de classe” (THOMPSON, 2004, III:439).
4.4.2. Estados Unidos
No processo constitucional, os federalistas eram favoráveis ao princípio da
propriedade para qualificar os representados e os representantes, “dependendo muito da
provável recepção que essa mudança encontre em estados onde o direito é atualmente
exercido por todo tipo de pessoa” (MANIN, 2010). Os antifederalistas acusavam os
federalistas de reverter os princípios democráticos da Guerra de Secessão, defendendo
um projeto político centrado na relação entre riqueza e representação, concentrando o
poder nas mãos dos representantes-proprietários, que viviam afastados do “povo”,
constituindo um “poderoso governo central”, focado na defesa da grande propriedade
(MUMFORD, 1961:227-235). Na opinião do “Federal Farmer”, “os federalistas eram os
antidemocráticos”, defendendo um projeto político funcional “aos interesses dos
proprietários”, substituindo “o princípio da soberania popular” que se afirmava no
processo de independência, com a superioridade social conferida por riqueza ou status.
A “representação qualificada”, defendida pelos federalistas, teria como consequência a
formação de uma classe de representantes, escolhidos pelo voto, “social e
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Em 1831, o Secretário particular do Rei informava que “a grande maioria” dos manifestantes
“é da mais baixa classe”, empenhados em organizar “reuniões em cidades, vilas e paróquias” pelo direito
de voto (JEPHSON, 1899, II:68).
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economicamente diferentes de seus votantes” (THE FEDERAL FARMER, 1844). Na
mesma linha, “Brutus “ identifica a representação federalista com uma “aristocracia
natural”.
A riqueza produz influência, e esta é geralmente muito ampliada por
grandes conexões familiares (...). É provável que só uns poucos
comerciantes, e entre eles os mais opulentos e ambiciosos, tenham uma
representação de seu grupo (BRUTUS, 1787).
Os antifederalistas defendiam o sufrágio e a representação sem restrições,
construindo um governo federal representativo, que garantisse o princípio democrático
da participação popular e formas de controle dos representados sobre os representantes.
O antifederalista "Centinel" escreveu uma série de artigos no “Philadelphia Independent
Gazetteer” em 1787, criticando os federalistas por terem ignorado “aquelas propostas
democráticas, centradas na participação política” que se afirmaram na guerra
revolucionária contra a Inglaterra (CENTINEL, 1787b).
Segundo os antifederalistas, a Constituição não garantia nenhum pacto
democrático entre o povo soberano e o governo federal, não existindo mecanismos
suficientes para controlar e limitar o alcance e o poder da “república tirânica”.
Eu mais sagradamente acredito que o seu objeto [dos federalistas] é a
abolição total e destruição de todas as democracias estaduais, edificando
sobre suas ruínas, um grande e extenso império, elevando seus governantes
muito acima do rebanho comum da humanidade, para enriquecer-se com a
riqueza, e para ganhar honra e glória, (...) reservando a escravidão mais
humilhante e abjeta aos seus cidadãos (MARTIN, 1788).
Frente ao processo de centralização imposto pela Constituição, na mesma linha
de Martin, o “Federal Farmer” ressalta a necessidade de defender aquelas democracias
estaduais que se estruturaram sobre o princípio da participação popular.
A questão importante é garantir que os estados mantenham uma própria
autonomia frente ao processo de centralização, cultivando livremente os
princípios democráticos da participação popular (...). A felicidade do povo
deve ser o grande objetivo que cada estadista honesto deve considerar e para
a qual deve dirigir cada ação sua, garantindo igual felicidade e vantagens
para todos (FEDERAL FARMER, 1787b).
O sistema federalista de “freios e contrapesos”, tão elogiado hoje, era criticado
pela maioria dos antifederalistas, não delineando claramente os limites do poder
político. Convém notar que, apesar de ser frequentemente confundidos, não existe
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identidade entre um sistema de “freios e contrapesos” e a limitação de poderes. Embora
federalistas e antifederalistas coincidissem na ideia de que o poder não devesse ser
concentrado em um único organismo, os antifederalistas acreditavam que a proposta
federalista limitasse a soberania popular e o ideal democrático do autogoverno coletivo.
Criticar o sistema de “freios e contrapesos” significava proteger o significado da
democracia, pois, num raciocínio tipicamente rousseauniano, os antifederalistas
denunciavam a tentativa federalista de fragmentar a vontade popular com os “controles
endógenos”, controles “internos” ao sistema institucional, podendo cada uma das
esferas do poder, controlar as restantes. Os antifederalistas propuseram o fortalecimento
de outro tipo de controle, os “controles exógenos”, incentivando o controle dos cidadãos
sobre os representantes, pois “a segurança do povo não deriva de uma boa aplicação de
um sistema de freios e contrapesos, mas sim, da responsabilidade e da dependência de
cada esfera do governo frente à cidadania” (GARGARELLA, 2006: 184). A separação
dos poderes era aceita pelos antifederalistas, mas não era a questão central. Segundo
Brutus, a distinção entre os poderes é “talvez absolutamente necessária”, devendo-se
conceder “qualificados poderes ao executivo, legislativo e judiciário” (BRUTUS,
1788a). A questão relevante para garantir o funcionamento da democracia é que “o
supremo poder de controlar deve estar nas mãos dos cidadãos” e não em “um órgão
independente [da vontade popular], incompatível com os princípios de um governo
livre” (BRUTUS, 1788a). Na proposta antifederalista, a separação dos poderes
federalista é reformulada, dando preferência ao legislativo, como expressão direta da
soberania do povo, introduzindo formas de controle dos eleitores sobre os eleitos
(MANIN, 1997).
Os antifederalistas denunciaram as “excessivas” atribuições garantidas ao poder
executivo pela Constituição, sendo contrárias ao espírito democrático que emergia nos
artigos da Confederação. Segundo o antifederalista “John De Witt”, os “imensos”
poderes concedidos ao executivo transformavam o país em uma "Presidência imperial”.
Após um atento exame [da Constituição], você pode pronunciar que o
governo, em poucos anos, degenerará em uma aristocracia completa,
armados com poderes desnecessários em qualquer caso (...), engolindo
qualquer outro governo no continente. Resumindo, meus concidadãos, podese dizer que foi dado nada menos do que um passo apressado para o Império
Universal neste mundo ocidental, lisonjeiro, muito lisonjeiro para jovens
mentes ambiciosas, mas fatal para a democracia (DE WITT, 1787).
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Workman Benjamin, escrevendo como "Philadelphiensis", qualificou o
presidente de "rei militar" e "tirano" eleito para "comandar um exército permanente",
equiparando os extensos poderes do presidente com aqueles de um imperador
(PHILADELPHIENSIS, 1788). “Cato” não percebia nenhuma diferença significativa
entre os poderes e as prerrogativas do Presidente dos Estados Unidos e aquelas de um
rei, pois o presidente, como o rei, pode fazer a guerra sem o consentimento da lei,
representando “o generalíssimo da nação, tendo o comando e controle do exército, a
marinha, a milícia”, além “do poder de celebrar tratados, ligas e alianças com os países
estrangeiros". “Portanto”, afirma “Cato”, “esses poderes, tanto do presidente como do
rei, são substancialmente a mesma coisa”, incentivando “o estabelecimento de uma vil e
arbitrária aristocracia ou monarquia" (CATO, 1787). Na mesma linha, o “Federal
Farmer” atribuía ao excessivo poder do executivo o principal perigo que corria a
democracia, “transformando o governo central em um poder tirânico, sem permitir
qualquer elemento democrático” (FEDERAL FARMER, 1788).
Além do poder executivo, também o judiciário era objeto de críticas por parte
dos antifederalistas, sendo considerado uma ameaça para o funcionamento da
democracia, por ser um poder propositivo e independente da soberania popular. A
crítica de "Brutus" era orientada aos “excessos” do Supremo Tribunal Federal, descrito
como uma fonte política fora do controle "tanto dos cidadãos como dos representantes",
não sendo “limitado por qualquer poder sobre ele". “As decisões” do Supremo Tribunal
Federal, “quaisquer que sejam, têm força suprema, não existindo poder previsto na
Constituição que possa corrigir seus erros, ou controlar suas escolhas”, construindo,
consequentemente, uma tirania judicial. Na opinião de “Brutus”, nunca existiu na
história política, um judiciário com tão grande poder e com tão poucas limitações, assim
que “fornecer ao Supremo Tribunal Federal imensos poderes não era somente inédito,
mas também perigoso para uma nação fundada sobre o princípio do poder dos
governados” (BRUTUS, 1788b).
Os antifederalistas defendiam o protagonismo do legislativo, convencidos que se
devesse proteger este poder dos “pesos e contrapesos” constitucionais, enquanto o poder
do povo se apresenta no poder legislativo, não havendo justificativas para a existência
de tantos mecanismos que diluam a vontade coletiva, nem de “filtros” capazes de
distorcer a voz pública. Neste sentido, o Senado era objeto de ferozes críticas pelo seu
219

caráter elitista que o aproximava à Câmara dos Lordes britânica. “Brutus” observa que
no Senado “os membros são eleitos pelas legislaturas dos estados e não das pessoas, e
cada estado é representado em modo igual” independentemente do número de
habitantes. “O Senado possui uma estranha mistura dos poderes do legislativo,
executivo e judiciário”, sendo “um ramo do poder legislativo”, possui “iguais poderes
em todos os casos com a Câmara dos Deputados, (...) sendo o senado autorizado a
propor ou concordar com as emendas”. É também “um ramo do Executivo na nomeação
de embaixadores e ministros e na escolha de todos os outros cargos (...) conjuntamente
ao presidente”, podendo intervir também no judiciário, “pois eles decidem sobre o
impeachment”. Os senadores, afirma Brutus “servem por seis anos”, sendo, pois,
“designados para representar a aristocracia do país”, gozam de “um mandato mais longo
daqueles que representam a democracia” (BRUTUS, 1788c).
Segundo o antifederalista Centinel,
(...) o senado, o mais eficiente corpo político de governo, é constituído por
princípios não iguais. O menor estado da União tem um peso igual ao maior
estado (...). Este corpo se forma sobre uma desigual representação entre os
diferentes estados, com membros nomeados com mandatos de seis anos,
podendo ser reeleitos ao longo de toda a vida, ganhando, consequentemente,
uma extensa influência sobre o executivo e o legislativo, tornando-se uma
aristocracia permanente (CENTINEL, 1787b)
O “Federal Farmer” denuncia o caráter de classe dos representantes, não se
restringindo exclusivamente ao Senado.
Para produzir um equilíbrio e um controle, a constituição propõe duas
câmaras no poder legislativo. Mas elas estão formadas de tal modo que os
membros de ambos são geralmente do mesmo tipo, tendo interesses
semelhantes e mesmos pontos de vista, sentimentos e conexões, sendo
homens da mesma classe na sociedade, associados em tudo (...). Senadores e
deputados, nestas circunstâncias, são os mesmos indivíduos reunidos em
duas salas para fazer leis, geralmente governadas pelos mesmos motivos e
pontos de vista, e, portanto, buscando o mesmo sistema de política. A
divisão nos dois ramos é meramente referida ao edifício em que eles se
encontram (FEDERAL FARMER, 1788b).
Segundo “Centinel”, devia-se eliminar o Senado e instituir mecanismos de
controle sobre os representantes, “concentrando o poder legislativo nos representantes
(separados do executivo e judiciário) com mandatos breves e impedidos de ser reeleitos
(CENTINEL, 1787b). Segundo ‘Brutus”,
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(...) a rotação no Senado, também em minha opinião, é de grande utilidade.
É provável que os senadores, uma vez escolhidos para um estado, possam
continuar no cargo para a vida toda. O escritório será honorável, se não
lucrativo. As pessoas que ocupam o cargo provavelmente tentarão
continuar, e, portanto, usarão toda a sua influência e aquela de seus amigos
para continuar no poder. Seus amigos vão ser numerosos e poderosos, pois
eles poderão obter grandes favores (...). Todo mundo familiarizado com os
assuntos públicos sabe o quão difícil é para destituir uma pessoa que ocupa
há muito tempo um cargo (BRUTUS, 1787).
Percebemos na concepção de representação uma importante diferença entre os
dois projetos políticos rivais. Como mostramos nos capítulos precedentes, o modelo de
representação proposto pelos federalistas estava centrado na separação entre os
representantes e os representados, alegando que precisariam exercer suas atribuições
resistindo às pressões, muitas vezes equivocadas, da maioria. Os antifederalistas
defendiam uma menor independência dos representantes frente aos cidadãos, pois a
experiência prática demonstrava que somente através um controle exógeno, os
representantes seriam responsáveis frente ao povo. Na opinião de “Agrippa”, a defesa
da independência dos representantes frente aos representados significa “rejeitar o
conceito de democracia” (AGRIPPA, 1788).
Nessa lógica, a duração do mandato é elemento de questionamento, pois, "dar
aos representantes o direito de sentarem-se seis, ou até dois anos, com poderes tão
amplos como o novo sistema propõe, cria as condições para colocar a venda a amizade
deles", sendo a corrupção dos representantes mais difícil quando enfrentam frequentes
eleições (AGRIPPA, 1788). Os antifederalistas acreditavam na alta rotatividade dos
mandatos parlamentares, defendendo o conceito de cidadão-político, que serve ao
público por um breve período, retornando ao âmbito privado, logo depois do fim do
mandato. Na proposta antifederalista, os representantes deveriam ser eleitos a cada dois
anos. Alguns argumentaram em favor de eleições anuais, mas logo acertaram sobre um
mandato de dois anos. De um modo geral, os mandatos longos, as eleições indiretas, os
requisitos adicionais de dinheiro ou propriedade exigidos para aceder a certos cargos
públicos foram percebidos pelos antifederalistas como elementos inaceitáveis para a
existência da democracia, significando, ao contrário, a perpetuação das tradicionais
formas de um governo monárquico, revestidas de acenos democráticos.
"John De Witt" previa que a república representativa federalista "degenerasse
em uma completa aristocracia”, pois os representantes gozam de excessiva
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independência, podendo livremente perseguir os próprios interesses (DE WITT, 1787).
O antifederalista Patrick Henry buscou deliberadamente interromper o processo de
ratificação da Constituição na Convenção da Virgínia, denunciando que,
(...) não há medidas para impedir a nossa ruína. Não há responsabilidade
real dos representantes. O único limite dos representantes é a possibilidade
de não ser reeleitos. Isto, senhor, é apenas uma barreira débil, frente aos
interesses pessoais [dos representantes], suas ambições e avareza entrarão
em contraste com a felicidade do povo (KENYON, 1955:21).
Os antifederalistas defendiam uma espécie de relação de identidade entre
eleitores e eleitos, introduzindo na representação, conceitos como “similitude”,
“semelhança”, “proximidade”, convencidos que os representantes devessem ter uma
“imagem verdadeira” do povo (STORING, 1981, V:17). Conceitos como “semelhança”
ou “proximidade” entre representante e representado identificavam o caráter social e
econômico da representação. A relação econômica entre representante e representado,
subverteu, na opinião do “Federal Farmer”, “o modelo representativo defendido pelos
federalistas” onde “as classes populares não são representadas”, delegando-se o poder
nas mãos dos mais ricos (FEDERAL FARMER, 1787a).
Sobre este assunto, Samuel Chase não poderia ser mais explícito.
É impossível que uns poucos homens possam decidir os interesses dos
Estados Unidos, que contém classes ou ordens diferentes de pessoas –
comerciantes, sitiantes, fazendeiros, operários, e aristocratas ou ricos. Para
constituir uma representação apropriada e verdadeira, cada ordem deve ter a
oportunidade de escolher um dos seus como representante (...). A distância
entre o povo e seus representantes é tão grande que não há probabilidade de
que um sitiante ou fazendeiro seja escolhido. Os trabalhadores manuais de
todos os ramos serão excluídos, garantindo-se uma cadeira parlamentar
somente para os aristocratas, os ricos, os bem nascidos (STORING, 1981,
V:3; 20).
Os antifederalistas se queixavam que os representantes não pareceriam com o
povo, defendendo uma relação de proximidade entre representante e representado.
Melancton Smith, o principal adversário de Hamilton na Convenção de ratificação de
Nova York, afirmava “estou convencido de que este parlamento é constituído somente
pelos representantes da primeira classe da comunidade, por isto eu chamo este governo
de aristocracia natural” (SMITH, 1788).
A ideia que naturalmente vem à mente, quando falamos de representantes, é
que eles se parecem com aqueles que representam; eles devem ser um
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retrato verdadeiro do povo, possuir o conhecimento de suas circunstâncias e
necessidades, condoer-se com todas as suas angústias, e estar dispostos a
buscar seus verdadeiros interesses (SMITH, 1788).
Em uma representação realmente democrática, observou “Brutus”,
(...) o sitiante, o comerciante, o trabalhador manual e outras várias ordens de
pessoas devem ser representadas segundo seus respectivos peso e
quantidade. Os representantes devem estar intimamente familiarizados com
as necessidades, entender os interesses das diversas ordens da sociedade, e
ter o sentimento e o zelo apropriados para promover a prosperidade delas
(BRUTUS, 1787).
“Brutus” defendia a semelhança entre representante e representado. Dada a
diversidade da população estadunidense, somente uma grande assembleia poderia
atender aos requisitos de uma “representação democrática”.
O próprio termo, representante, implica que a pessoa ou corpo escolhido
para esse propósito deve assemelhar-se aos que os nomeiam – uma
representação do povo da América, para ser verdadeira, precisa ser igual ao
povo [...]. É preciso, então, que os que são postos no lugar do povo possuam
seus sentimentos e percepções, governando no interesse do povo ou, em
outras palavras, que ostentem a mais forte semelhança com aquele. É óbvio
que, para uma assembleia ser uma verdadeira imagem do povo de qualquer
país, ela precisa ser consideravelmente numerosa (BRUTUS, 1787).
Na mesma linha, o “Federal Farmer” defendia um número maior de
representantes para “possibilitar que os pequenos comerciantes, negociantes,
fazendeiros, trabalhadores manuais, etc. fossem realmente representados no legislativo”
(FEDERAL FARMER, 1787a). Procurando fortalecer os laços entre eleitores e eleitos,
os antifederalistas propuseram aumentar o número dos representantes estaduais na
Legislatura federal, ao fim de converter o Congresso em um “fiel espelho” da
população, que se pretendia representar (STORING, 1981).
Ball caracteriza a concepção de representação proposta pelos antifederalistas
como uma “teoria do mandato imperativo”, segundo a qual a tarefa do representante é
de “espelhar as opiniões daqueles que representa” e “compartilhar suas atitudes e
sentimentos”. Por contraste, afirma Ball, os federalistas viam a representação como a
atuação “independente” de “um curador que precisa fazer seus próprios julgamentos a
respeito dos interesses de seus constituintes e sobre como eles podem ser mais bem
atendidos” (BALL, 1987:145). Para “Agrippa”, o representante deve ser responsável
frente aos representados, devendo ser constitucionalmente obrigado a responder pelas
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suas ações, sendo esta “a característica essencial da democracia”. “Para garantir os
princípios da liberdade, igualdade, fraternidade, respeito pela diversidade de interesses e
de condições”, deve-se incentivar o controle dos representados sobre os representantes,
além de “eleições frequentes e uma alta rotatividade nos cargos” (AGRIPPA, 1787b).
Segundo “Cincinnatus”, o poder de recall para controlar o representante é um direito
democrático (CINCINNATUS, 1787). Segundo “Amicus”,
(...) a constituição de um governo livre prevê que os eleitores possam usar o
recall dos representantes, quando achem oportuno (...); o direito de nominar
(onde o direito de nominar se relaciona com os nominados) implica o direito
de retirar a nominação. Podendo retirar o mandato quando os senadores não
cumpram com os acordos e as promessas (AMICUS, 1788).
Continua “Amicus”, no lugar de “dar ao novo governo poderes ilimitados para
agir em favor do bem público”, seria preferível garantir “poderes limitados, e ao mesmo
tempo, vetar a reeleição e introduzir a revogatória do mandato” (AMICUS, 1788). O
“Federal Farmer” além de defender os mandatos breves, lembrando que “as pessoas
deste país não estão acostumadas a nominações tão longas nos governos estaduais”
tendo “geralmente adotado eleições anuais”, acredita no princípio da responsabilidade
dos representantes.
(...) quando a confederação foi formada, os membros do Congresso podiam,
a qualquer tempo, ser retirados do mandato pelos [cidadãos] de seus
respetivos estados quando estes entendessem, enviando outro no seu lugar.
Eu não acho que seja hoje menos necessário (...). O princípio da
responsabilidade é muito mais forte quando a um indivíduo pode ser retirada
a confiança, censurado por sua má conduta; e, se podemos julgar pela
experiência, o povo não abusa do poder de recall, representando sua
possibilidade de controle. Esta é a natureza do poder de mandato, do qual os
constituintes retiraram o direito de julgar a conduta de seus representantes
(…), se torna necessário que o recall seja garantido. As razões para garantir
o poder de recall são muitos fortes, seja para os senadores seja para os
deputados (FEDERAL FARMER, 1788b).
O objetivo político dos antifederalistas era impedir que os representantes
rompessem seu “contrato moral” com os seus eleitores, propondo uma diversidade de
ferramentas institucionais de extremo interesse: mandatos breves; possibilidade de dar
instruções obrigatórias aos representantes; direito de revogatória de mandatos para
aqueles que não cumprissem as promessas eleitorais; rotação obrigatória nos cargos
eleitorais; participação ativa da cidadania na política. E quando, alertava Patrick Henry,
“qualquer governo não respeita esses princípios, a maioria da comunidade tem o direito
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indiscutível, inalienável e imprescritível de reformar, alterar ou abolir o governo”. Esta
“é a linguagem da democracia”, onde “a maioria da comunidade tem o direito de alterar
o governo quando o considera opressivo” (KENYON, 1966:246-7).
4.4.3. França
No processo de radicalização da Revolução Francesa, emergiram reivindicações
democráticas, criticando o elitismo da constituição de 1791 que previa a distinção entre
cidadãos ativos e passivos, a qualificação dos representantes e o sufrágio em dois graus.
Paine e Condorcet fizeram parte do Comitê de Constituição, formado por nove
membros, de setembro de 1792 a fevereiro de 1793. Conhece-se pouco sobre as
discussões no Comitê, mas parece que o principal embate, após a apresentação, em
fevereiro de 1793, do projeto constitucional de Condorcet, fosse a oposição entre
centralização estatal e federalismo. Robespierre e Saint-Just acusaram o projeto de
Condorcet de querer introduzir o federalismo na França
Depois da caída do partido girondino na “Gironda”, em 2 junho de 1793, o
projeto constitucional de Condorcet foi descartado e o partido da “Montanha”
encarregou o “Comitê de Saúde Pública” de redigir o novo texto, que foi apresentado no
dia 10 de junho, votado no dia 24 e, logo em seguida, objeto de aprovação popular.
Tiveram um milhão e oitocentos mil votos favoráveis e onze mil votos contrários,
aprovando a constituição jacobina no dia 10 de agosto de 1793 (MARTUCCI, 1995)105.
Os jacobinos protagonizaram as transformações democráticas do sistema
eleitoral, terminando com o sufrágio em dois graus e decretando o sufrágio universal
(masculino). Os artigos 4 e 8 da Constituição elevavam a cerca de 7 milhões o corpo
eleitoral, terminando a distinção entre cidadãos ativos e passivos e o sufrágio em dois
graus. Na proposta política jacobina, “o povo soberano deve alienar sua soberania o
menos possível” (AULARD, 1969:140). A Constituição jacobina garantia a deliberação
e soberania da cidadania, resgatando o significado da democracia clássica, através da
participação popular nas comunas e o controle direto dos representados sobre os
representantes, chamados de funcionários do povo. A experiências democrática não
podia ser restrita à polis, como na experiência antiga, devendo-se estender a um país de
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A guerra e a contrarrevolução interna obrigaram a Convenção a suspender o novo ato
constitucional, devendo ser retomado após a paz.
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12 milhões de homens, articulando processos de participação popular com mecanismos
de representação política. Segundo Robespierre, a participação é necessária, pois "nunca
os males da sociedade vêm do povo, mas dos governantes”, enquanto “a miséria do
povo nada mais é que o crime de governantes (...). O primeiro objetivo dos cidadãos não
é outra coisa senão aquele de defender a liberdade pública e individual contra o próprio
governo" (ROBESPIERRE, 1793). A democracia jacobina misturava elementos de
representação com uma viva participação popular, introduzindo mecanismos
institucionais para se reparar a interrupção da atuação responsável do representante,
como o recall, eleições antecipadas e referendos. Era previsto o poder negativo dos
cidadãos, com o “direito à reprovação” conjuntamente ao poder positivo, podendo
intervir quando houvesse crise de representatividade (URBINATI, 2010).
O artigo 32 da Constituição de 1793 delegava o poder legislativo à Convenção,
eleita anualmente. As propostas de leis eram enviadas às comunas para serem discutidas
(artigo 53). Quarenta dias após o envio da proposta de lei, se a metade das comunas
mais uma não votavam contra, o projeto era convertido em lei, através o sistema do
silencio-consentimento (artigo 59). No caso de voto contrário, o projeto de lei deveria
ser referendado (artigo 60). O poder executivo era delegado a um conselho de 24
membros, escolhidos pelos membros da Convenção e pelo corpo legislativo (artigo 62 e
63). O conselho não podia intervir na atuação do legislativo. Refutava-se o princípio
liberal do equilíbrio dos poderes, dando-se uma clara preferência ao poder do
legislativo, subordinando o executivo ao Congresso. A Constituição previa um sistema
eleitoral que favorecesse a participação popular no processo de formação legislativa
(artigo 29) com marcadas limitações e controles sobre o poder executivo (artigo 9),
elevando o povo ao nível de co-legislador, compartilhando com os representantes o
poder legislativo.
O poder político era delegado aos representantes políticos, mas estava na
sociedade civil a sede real do poder. A maior parte do protagonismo político não era do
Parlamento, mas das praças. Robespierre alertava os jacobinos a não repetirem "a mania
antiga dos governantes de querer governar demais: deixem aos indivíduos, às famílias o
direito de fazer o que não incomoda o outro”, reservando “às comunas, o poder de
regular os próprios assuntos, em tudo aquilo que incida essencialmente na
administração da república” (ROBESPIERRE, 1793). Para impedir que os cidadãos se
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convertessem em súditos de fato, foram adotadas uma série de medidas para dar
verdadeiramente força de soberania à deliberação e ao sufrágio: o mandato breve, a
revogação do mandato, a ratificação popular das leis e as formas direitas de
participação, como o referendum. Para evitar o domínio do legislador no exercício de
sua função legislativa e deliberativa, a Constituição de 1793, segundo Saint-Just,
reduziu “a vontade geral ao seu verdadeiro princípio, que é a vontade material do povo”,
incentivando “o interesse ativo do maior número e não o interesse passivo" (MIRAS
ALBARRÁN, 2005:69).
Após a derrota jacobina, a democracia se tornou uma lembrança. Com a vitória
da burguesia na revolução de 1830, a situação dos operários era bastante desfavorável.
O horário de trabalho era extenuante entre 12 e 14 horas, as condições higiênicas eram
extraordinariamente deficientes e os salários baixos. A repressão era violenta, eram
proibidas as greves e as reuniões de trabalhadores, impedidos legalmente de organizarse para melhorar a própria condição. Todas as bandeiras da oposição se juntaram para
reivindicar a reforma eleitoral. Luís Felipe e Guizot não perceberam a seriedade da
situação e se negaram a fazer qualquer concessão. Em 24 de fevereiro de 1848, explodiu
a insurreição popular, iniciada por operários e estudantes. Mais uma vez a revolução
conquistou o sufrágio universal masculino e o governo provisório de Lamartine e
Ledreu-Rollin convocou a eleição da Assembleia Nacional.
A lei eleitoral (...) é a mais ampla que qualquer povo da terra jamais exigiu
para o exercício do mais elevado direito do homem: o de sua soberania. O
direito eleitoral pertence a todos, sem exceção. Depois desta lei, já não
existe na França nenhum proletário. Todo cidadão adulto é um eleitor. Todo
eleitor é soberano. O direito é exatamente igual para todos. Não há qualquer
cidadão que possa dizer ao outro: tu és mais soberano do que eu
(ROSEMBERG, 1986:110).
Após a derrota da Segunda República, o sufrágio foi novamente restringido e a
democracia enterrada. A breve experiência da Comuna de Paris em 1871 resgatou o
tema da democracia clássica com o princípio da autogestão municipal (LISSAGARAY,
1871). O novo governo garantia o sufrágio universal direto, combinando formas de
representação com formas de soberania direta. Eliminava-se a separação entre o
executivo e o legislativo, organizando um único órgão representativo, com funções
legislativas e executivas, dividido em dez comissões: militar, finanças, justiça,
segurança, trabalho, alimentação, indústria e comércio, ensino e serviços públicos.
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Foram estabelecidas eleições para todos os cargos públicos, com mandato responsável e
revogável, experimentando um processo de democratização dos aparelhos estatais.
“Todos os cargos administrativos, judiciais, docentes” foram selecionados “por meio de
eleição por sufrágio universal, com possibilidade de revogação a todo o momento”
(ENGELS, 1891). Na descrição de Marx, “os funcionários judiciários foram espoliados
daquela pressuposta independência que não servia a outra coisa que não fosse mascarar
sua abjeta subjeção a todos os governos que se sucediam”, garantindo que “os
magistrados e os juízes” fossem eleitos, “sendo responsáveis e revocáveis como todos
os outros funcionários públicos” (MARX, 1970).
No momento em que a Guarda Nacional devolveu o poder aos trabalhadores, se
promoveram as eleições com sufrágio universal. Foram eleitos 86 delegados, entre os
quais, a maioria era composta de operários ou representantes reconhecidos pela classe
trabalhadora, podendo ser destituídos a qualquer momento, desde que não
correspondessem à responsabilidade assumida com seus eleitores. No conceito de
democracia defendido pela Comuna, era central o tema da participação popular,
propondo formas de governo direto, controle permanente dos eleitos pelos eleitores,
revogabilidade dos mandatários pelos mandatados. Os representantes eleitos eram
investidos de um “mandato imperativo”, implicando controle e censura de seus atos e a
possibilidade de sua revogação. (ROUGERIE, 1971b). É isto que para Engels significa
destruição do Estado burguês.
A Comuna teve mesmo de reconhecer, desde logo, que a classe operária,
uma vez chegada à dominação, não podia continuar a administrar com a
velha máquina de Estado; que esta classe operária, para não perder de novo
a sua própria dominação, recém-conquistada, tinha, por um lado, de
eliminar a velha maquinaria de opressão até aí utilizada contra si própria,
mas, por outro lado, de precaver-se contra os seus próprios deputados e
funcionários, ao declarar estes, sem qualquer exceção, revogáveis a todo
momento (ENGELS, 1891).
Lenin, alguns anos depois, retoma as considerações de Engels, identificando a
experiência da Comuna de Paris, como um exemplo concreto de democracia clássica,
contentando-se,
(...) por assim dizer, em substituir a máquina do Estado quebrada por uma
democracia mais completa: supressão do exército permanente, elegibilidade
e mobilidade de todos os funcionários. Na realidade, ela "contentava-se",
assim, em substituir - obra gigantesca - certas instituições por outras
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instituições essencialmente diferentes. É esse, justamente, um caso de
"transformação de quantidade em qualidade": a democracia, realizada tão
plenamente e tão metodicamente quanto é possível sonhar-se, tornou-se
proletária, de burguesa que era; o Estado (essa força destinada a oprimir
uma classe) transformou-se numa coisa que já não é, propriamente falando,
o Estado (LENIN, 1918).
Engels, na Introdução a “A guerra civil na França” (1875), apresenta uma clara
relação entre democracia direta e abolição dos políticos profissionais. A Comuna “não
era mais um Estado no sentido próprio da palavra”, pois se extinguiram “os chefes
altivos do povo”, que agindo “permanentemente abaixo do controle do povo” perdiam
sua autonomia. Isto é o verdadeiro significado da tese da extensão do Estado na
sociedade comunista. Esta é a essência da democracia. Nesse sentido, se percebe que
não somente os representantes políticos da burguesia deviam ser eliminados, mas todos
os políticos de profissão, ainda aqueles que se apresentam como exponentes da classe
trabalhadora. É a natureza da representação que muda na democracia clássica e,
consequentemente, muda a figura do representante.
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Conclusões
Segundo Norberto Bobbio, o regime democrático moderno nasceu dos princípios
políticos defendidos pelo liberalismo clássico, afirmando-se como um conjunto de
regras e procedimentos que permite a tomada de decisões por um reduzido grupo de
lideranças, estabelecendo regras e procedimentos que garantem a alternância rotineira
do poder entre rivais eleitorais e a participação política dos cidadãos através o voto
(BOBBIO, 2006).
Nos últimos anos a democracia liberal apresentou, ao redor do mundo, evidentes
sintomas de esgotamento e degradação, mercantilizando a vida humana com políticas de
precarização do trabalho e de privatização dos bens comuns, do conhecimento e da
cultura, vivendo uma contradição constante entre os interesses privados e aqueles
públicos, entre a expectativa da representação por parte dos cidadãos e sua prática
política real. Os protestos populares se multiplicaram pelo mundo, aparecendo
primeiramente na América Latina106, e sucessivamente, espalhando-se no mundo
árabe107 e na maioria das democracias ocidentais108. Em todas as experiências
repudiava-se este modelo de sociedade centrado nos interesses exclusivos do mercado e
de poucas megacorporações. O slogan “We are 99%”, usando pelo movimento Occupy
Wall Street, exprime uma condição de universalização da pobreza, em oposição a uma
minoria sempre mais rica, refutando um modelo de sociedade predatório, centrado na
acumulação de riquezas sem fim para poucos, explorando sem limites a terra, o trabalho
e a vida.
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No auge da hegemonia neoliberal foram surpreendentes as vitorias eleitorais de Hugo Chávez
na Venezuela (1998), Lula no Brasil (2002), Néstor Kirchner na Argentina (2003) Tabaré Vázquez no
Uruguai (2004), Evo Morais na Bolivia (2005), Daniel Ortega na Nicarágua (2006), Rafael Correia no
Equador (2006) e Fernando Lugo no Paraguai (2008). Acreditamos que, sobretudo, a promulgação da
Constituição da República Bolivariana da Venezuelana (1999) e as constituições do Equador (2008) e da
Bolívia (2009). ofereçam elementos importantes para repensar a democracia, possibilitando formas de
participação direta nas decisões políticas por parte do cidadão comum e mecanismos de controle sobre o
operado dos representantes.
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Na esteira da revolução na Tunísia, aconteceram numerosas outras revoltas, como no Egito,
na Argélia, no Líbano, na Jordânia, na Mauritânia, no Sudão, no Iêmen, no Bahrein, na Líbia, no
Marrocos, na Síria, entre outros.
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Foram numerosos os movimentos de revolta contra a ordem liberal, envolvendo dezenas de
países. Como interessante exemplo, relatamos a experiência do dia 15 de outubro de 2011, quando uma
rede global de movimentos Occupy organizou em 951 cidades de 83 países protestos e ocupações, que
envolveram centenas de milhares de pessoas, reivindicando “democracia real”. “Em todos os casos, os
movimentos agiram autonomamente, sem lideranças, rejeitando toda forma de organização formal,
organizando-se na internet e em assembleias locais” (CASTELLS, 2013:9).
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Desta vez, as manifestações não foram convocadas pelos partidos políticos,
como habitualmente acontecia, mas por articulações autônomas de indivíduos, através
do uso intenso da internet, componente decisivo em todas as experiências,
possibilitando a formação de espaços de autonomia, que vão além do controle dos
governos e das multinacionais, incentivando a formação de novos tipos de movimentos,
que tomam decisões com base em assembleias. Estudantes, imigrantes, subempregados,
desempregados e todos aqueles que estão ameaçados pelas políticas de austeridade se
mobilizaram contra um modelo de democracia que se tornou fundamentalmente
antidemocrático (CASTELLS, 2013).
A crise do regime democrático liberal trouxe de volta na agenda política mundial
o tema da democracia, incentivando o debate sobre seus significados e valores. Neste
trabalho analisamos criticamente a relação história-política entre a democracia e o
liberalismo, duas ideologias que nasceram com características e objetivos diferentes,
aproximando-se ao longo do século XX. Enquanto o liberalismo defendia uma retórica
utópica que mascarava um projeto político funcional aos interesses da classe dominante,
a democracia representava uma forma alternativa de organização social e política da
sociedade, centrada nos interesses da maioria. Em busca de legitimação e consenso
popular, o liberalismo se apropriou de algumas temáticas defendidas pelas correntes
democráticas, descartando àquelas mais radicais, centradas na auto-organização e no
autogoverno popular, transformando a democracia em um mero método político.
Ao longo do trabalho escolhemos estabelecer um diálogo crítico com Norberto
Bobbio, um dos mais importantes sistematizadores do regime democrático liberal e
defensor da relação entre liberalismo e democracia, alertando contra qualquer
experiência democrática que se desenvolvesse fora dos pressupostos liberais. Bobbio
acreditava na existência de um único tipo de democracia possível, aquela liberal, pois
hoje os “Estados democráticos que não fossem também liberais” não seriam
concebíveis, entendendo “a combinação entre liberalismo e democracia não apenas
possível como também necessária” (BOBBIO, 2006: 43; 47).
No primeiro capítulo apresentamos o pensamento político de Norberto Bobbio,
dando ênfase às suas numerosas reflexões sobre a democracia. Apesar das importantes
críticas apresentadas nas famosas “promessas não cumpridas”, Bobbio defende a
democracia liberal como a melhor forma de governo possível, garantindo a livre
existência do ser humano na sociedade de massas. A proposta democrática bobbiana se
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apresenta como uma técnica para a organização do Estado, centrada em “estabelecer
não já o que se deve decidir, mas somente o quem precisa decidir e como” (BOBBIO,
2000, 427). A democracia, para Bobbio, é apenas, a uma questão de procedimentos,
compartilhando com os teóricos procedimentais uma visão democrática centradas nas
regras e nos procedimentos, garantindo constitucionalmente os direitos de liberdade
civis e políticos, que Bobbio associa ao pensamento liberal clássico (BOBBIO et al,
2004). Deste ângulo, o intelectual de Turim configura a democracia moderna como o
natural prosseguimento do Estado liberal, garantindo, através o governo e as leis, a
proteção dos legados políticos do liberalismo clássico, tanto que hoje “ideais liberais e
métodos democráticos vieram gradualmente se combinando, de tal forma que”,
evidencia o intelectual italiano, “apenas os Estados nascidos das revoluções liberais são
democráticos, e apenas os Estados democráticos protegem os direitos do homem”, que
Bobbio associa à tradição liberal, blocando qualquer possibilidade de pensar numa
democracia sem liberalismo (BOBBIO, 2005a: 44)
Acompanhando a proposta teórica de Norberto Bobbio, indagamos no segundo e
terceiro capítulo sobre o liberalismo clássico, tido para o nosso autor como fundamento
e condição necessária do governo democrático moderno (BOBBIO, 1996). No segundo
capítulo expomos as teses de Bobbio e de importantes liberais contemporâneos sobre a
história política do liberalismo clássico, apresentado como um movimento
revolucionário de caráter libertário que surgiu em oposição às velhas formas de
pensamento aristocrático, defendendo a noção de indivíduo, a liberdade individual, o
poder limitado e controlado e a representatividade política em larga escala.
Contribuições liberais que representariam os antecedentes lógicos e axiológicos da
democracia moderna, naturalizando e universalizando os princípios e ideários do
liberalismo clássico, ocupando todo o imaginário democrático.
No terceiro capítulo problematizamos as presumidas contribuições do
liberalismo clássico no âmbito político, questionando Bobbio e aquela tradição
solidamente estabelecida na ciência política que leva a creditar ao liberalismo os méritos
exclusivos pela consagração dos direitos e das liberdades individuais. Com o intuito de
superar os pressupostos gnosiológicos do liberalismo, preservando aquilo que foi
expressão do seu potencial revolucionário, deixamos de lado uma historiografia atenta
somente às ideias e resgatamos o real processo histórico-político que marcou a ascensão
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e afirmação do liberalismo clássico, refletindo sobre suas relações com o regime
econômico, o poder e o Estado. Nesta perspectiva de análise, a tese bobbiana parece não
condizer com a verdade histórica, enquanto este “outro” liberalismo se afirmou como
uma ideologia funcional às exigências do modo de produção capitalista, teorizando e
defendendo um projeto político fundamentalmente antidemocrático, centrado nas
discriminações censitárias, raciais e sexuais. O liberalismo clássico se apresentava como
uma ideologia política centrado na defesa da grande propriedade capitalista, legitimando
a formação de estruturas legais que garantissem a participação política dos grandes
proprietários e a exclusão dos não-proprietários, encontrando importantes justificativas
teóricas no individualismo possesivo de Locke, no utilitarismo de Bentham, no
conservadorismo de Burke, no constitucionalismo de Montesquieu e Benjamin
Constant, nas doutrinas reacionárias de Sieyès, nas propostas eleitorais dos Federalistas,
de Tocqueville e Stuart Mill.
No quarto capítulo questionamos o lugar de privilégio reservado por Bobbio ao
liberalismo na história das lutas em defesa das liberdades e dos direitos individuais. Ao
defender a relação histórica ente liberalismo clássico e democracia moderna, Bobbio
empurra as demais correntes fora do campo democrático, defendendo taxativamente que
a democracia ou é liberal ou não é democracia. Criticando Bobbio e uma tradição
solidamente estabelecida na ciência política que identifica os direitos e as liberdades
individuais como patrimônio do liberalismo clássico, apresentamos a importante
contribuição de correntes políticas não liberais na defesa do conceito universal de
homem, na garantia de direitos civis e sociais e no princípio do autogoverno popular.
Resgatamos àqueles movimentos que defendiam a ideia clássica de democracia centrada
na garantia da mesma dignidade humana e dos mesmos direitos para todos os cidadãos,
independentemente da classe, da raça e do sexo, defendendo uma forma de organização
política baseada na igualdade potencial de influência de todos os cidadãos,
possibilitando formas de controle dos representados sobre a atuação dos representantes
e institutos de democracia direta. Com a derrota da Comuna de Paris em 1871, terminou
a época da democracia clássica. Todas as experiências foram derrotadas e enterradas,
mas a ideia continuou de pé.
Acreditamos que na atual conjuntura política estão comparecendo novos
movimentos políticos que, conscientemente ou inconscientemente, reivindicam os
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princípios da democracia clássica, questionando abertamente a legitimidade de uma
representação controlada pelo poder, pelo do dinheiro e pela da mídia, reclamando o
direito de tomar decisões sobre o próprio destino, buscando reformar as instituições
democráticas para controlar e limitar a ação dos representantes. Dada a complexidade
do mundo moderno, quase nenhum movimento de protesto questiona a representação
como instituição. O que se reivindica é outra forma de representação que possibilite
uma maior participação para além do simples ato de votar, defendendo práticas de
participação direta no processo de tomada de decisões políticas e mecanismos para
controlar as escolhas dos representes eleitos. O que os manifestantes pedem é que os
representantes

respeitem

a

vontade

dos

representados.

Esta

reivindicação,

aparentemente tautológica, questiona a essência e coração da democracia representativa
liberal, centrada na separação entre representantes e representados.
No lugar do paradigma do líder e da estrutura hierárquica, os manifestantes
reivindicam uma participação horizontal, transformando os espaços ocupados nas
cidades em laboratórios democráticos a céu aberto, com o intuito de discutir e construir
outra democracia e outra representação. Por toda parte surgem propostas de participação
dos cidadãos nas deliberações coletivas, defendendo mecanismos para institucionalizar
a participação, sendo necessário, porém, “não abandonar as enormes potencialidades
que encerra o princípio da representação política”, lembra Vitullo, “nem abdicar de
instituições que, refletindo esse princípio, têm sua origem em correntes políticas bem
diferentes e secularmente enfrentadas à doutrina e aos movimentos sócio-políticos
liberais”. Deve-se repensar a questão da representação, resgatando seu valor intrínseco e
superando “a equivocada identidade” que se estabeleceu entre representação liberal e
representação, expressando “com contundência a hegemonia conquistada pela ideologia
liberal ao longo dos últimos duzentos anos” (VITULLO, 2009:289).
Acreditamos que os avanços tecnológicos, sobretudo no campo das
comunicações e do sistema da mídia, tornam viável a participação direta do cidadão no
processo de tomada de decisões, possibilitando mecanismos de consulta permanente e
de controle sobre os representantes. As necessidades técnicas que justificaram o
mandato livre hoje perderam significado. A rede criou as condições para uma maior
participação dos indivíduos na vida política, possibilitando, com baixos custos, eleições
frequentes, revogatória do mandato, consultas populares e referendos propositivos sobre
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as decisões mais importantes. A participação direta se tornou possível através do uso de
tecnologias que eliminam o peso das dimensões espaciais e numéricas, possibilitando
novamente as condições de uma nova Ágora grega. A rede pode conectar
instantaneamente todos com todos, aproximando representantes e representados,
eleitores e eleitos, quem está nos territórios e quem está nas instituições. Como a
invenção de Gutenberg possibilitou a reprodução de dezenas de milhares de exemplares
da Bíblia, tornando tecnicamente viável a defesa do “livre exame” das sagradas
escrituras por parte da Reforma protestante, de igual modo, a tecnologia de Internet
tornou possível a participação direita de cada cidadão no processo de tomada de
decisões políticas, relativizando o papel dos representantes.
Na defesa de outra democracia, menos liberal e mais democrática, os
manifestantes reivindicam os mesmos princípios defendidos pelos “revolucionáriosdemocráticos” dos séculos passados, buscando sua interação com os instrumentos
tecnológicos de hoje. Acreditamos que este seja um dos temas mais importantes e
desafiadores para o futuro e a sobrevivência da democracia, pondo questionamentos que
servirão de indicação para futuras pesquisas. Como traduzir os princípios desta “outra”
democracia na realidade capitalista? Esta “outra” democracia teria a capacidade de ser
elástica e de refletir as transformações magmáticas que vêm da sociedade? Nesta
“outra” democracia, como ter certeza de que a maioria ainda seja sua força motriz?
Como evitar o risco que os mais barulhentos na praça ou na rede tomem o lugar do povo
soberano?
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