
Provided for non-commercial research and education use.                                                               

Not for reproduction, distribution or commercial use. 
 

 © 2016 by Aletheia – Associação Científica e Cultural 
                                   © 2016 by Revista Portuguesa de Filosofia. All rights reserved  

 
 
This article:  
 
Rocha, Acílio da Silva Estanqueiro - «Filosofia da Democracia», pp. 889-928. 
  

DOI 10.17990/RPF/2016_72_4_0889 
 
Appeared in: Política e Filosofia I: A Democracia em Questão = Politics and 
Philosophy I: Democracy in Question I / Ed. Álvaro Balsas, SJ. In: Revista 
Portuguesa de Filosofia. – Braga. – Volume 72 (2016), Issue 4 [ISBN: 978-972-
697-272-3; eISBN: 978-972-697-273-0; ISSN: 0870-5283; eISSN: 2183-461X], 
published by Axioma – Publicações da Faculdade de Filosofia. 
DOI 10.17990/RPF/2016_72_4_0000 
 
 

The attached copy is furnished for non-commercial research and education use. 
Other uses, including reproduction and distribution, or selling or licensing copies, or 

posting to personal, institutional or third party websites are prohibited. 
Authors requiring further information regarding Revista Portuguesa de Filosofia archiving and 

manuscript policies are encouraged to visit: http://www.rpf.pt 
The copyright © of this article belongs to the RPF and Aletheia – Associação Científica e 

Cultural, such that any posterior publication will require the written permission of the 
RPF's editor. For the use of any article or a part of it, the norms stipulated by the 
copyright law in vigour is applicable. 

 

 
Each article carries a digital object identifier (DOI), which serves as a unique electronic identification tag 
for that text. The DOI is an international, public, "persistent identifier of intellectual property entities" in 
the form of a combination of numbers and letters. For RPF, the DOI is assigned to an item of editorial 
content, providing a unique and persistent identifier for that item. The DOI system is administered by 
the International DOI Foundation, a not-for-profit organization. CrossRef, another not-for-profit 
organization, uses the DOI as a reference linking standard, enables cross-publisher linking, and 
maintains the lookup system for DOIs. Aletheia – Associação Científica e Cultural is a member of 
CrossRef. 

 
Q. Can I use the DOI in a reference citation? 
 
Yes, instead of giving the volume and page number, you can give the paper's DOI at the end of the 
citation. After print publication, you should give the DOI as well as the print citation, to enable readers 
to find the paper in print as well as online. 

 
 
 
 

    
REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA 
ALETHEIA - Associação Científica e Cultural  
Faculdade de Filosofia de Braga 
Praça da Faculdade, 1 
4710-297 Braga (PORTUGAL) 
www.rpf.pt 
rpf.aletheia@gmail.com 

  
  

https://doi.org/10.17990/RPF/2016_72_4_0889
https://doi.org/10.17990/RPF/2016_72_4_0000
https://doi.org/10.17990/RPF/2016_72_4_0000
http://www.rpf.pt/
http://www.rpf.pt/
http://www.rpf.pt/


Filosofia da Democracia

ACÍLIO DA SILVA ESTANQUEIRO ROCHA

Abstract

The aim of this paper is to bring out the conceptual connections underlying different 
models of democracy, that of “participatory democracy” corresponding to the “liberty 
of the ancients”, and that of “representative democracy”, corresponding to the “liberty 
of the moderns”. The ancient, Athenian, model is horizontal in character, whereas the 
modern model is vertical, from citizen to government, and they are founded on a different 
understanding of freedom and equality. Today we are more equal when it comes to the less 
relevant things of our daily lives (homogenization of our ways of life), but when it comes to 
what is fundamentally important we are more unequal (fragmentation and social exclusion); 
“deliberative democracy” proponents call for more “participation” as a way to face the gap 
between reality and democratic ideals.

Keywords: deliberative democracy, democracy, equality, freedom, participatory democracy, 
representative democracy.

I. A Democracia Participativa

a) Entre isonomia e isegoria

No mundo ocidental, foi na Grécia antiga que se iniciou a demo-
cracia – “governo do povo” (das palavras gregas demos, povoado/
povo, e kratos, poder/governo) –, a que Aristóteles se refere como 

o “regime em que os mais pobres, sendo muitos em número, estão no 
poder”1; implantada em Atenas, por volta de 507 a.C., quando Clístenes 
liderou uma rebelião vitoriosa contra o último tirano e os atenienses 
adoptaram esse sistema de governo, durou cerca de dois séculos como 
“uma democracia directa; as pequenas dimensões da cidade-Estado 

* Instituto de Letras e Ciências Humanas, Universidade do Minho.
  acilio@ilch.uminho.pt
1. Aristóteles, Política (Lisboa: Veja, 1998), 1279b30, 215.
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permitiam o que a amplidão dos Estados modernos torna impossível. Não 
encontramos na Grécia o esboço duma democracia representativa senão 
nas federações ou confederações que agrupavam diversas cidades: estas 
enviavam às assembleias delegados que aí encontravam outros vindos de 
outras cidades”2; em certos aspectos, era uma democracia menos ampla 
que as nossas, noutros era mais radical.

Se não deve olvidar-se o contributo de Sólon – um dos mais impor-
tantes legisladores gregos –, um vasto conjunto de reformas políticas foi 
adoptado por Clístenes, em ordem a superar graves conflitos sociais, já 
que os aristocratas detinham o poder político e económico sobre comer-
ciantes, artesãos, camponeses e escravos: “Com estas alterações, a cons-
tituição tornou-se muito mais democrática do que no tempo de Sólon. 
De facto, aconteceu que, durante a tirania, as leis de Sólon acabaram por 
desaparecer, devido à falta de uso. Por isso, Clístenes estabeleceu outras 
novas, para captar o apoio do povo; entre elas, encontra-se a lei relativa ao 
ostracismo”3. O regime político democrático assentava no princípio de que 
“todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis”, embora apenas 
os homens livres atenienses maiores fossem considerados cidadãos, 
excluindo portanto da vida política, para além dos escravos, as mulheres 
e os estrangeiros (e assim continuou, nas democracias liberais, até quase 
inícios do século XX).

A natureza participativa da democracia ateniense é expressa por 
conceitos, como isonomia (igualdades de direitos políticos), isegoria 
(igualdade no uso da palavra e do voto na Assembleia) – índices do 
nível participativo no sistema político; “isonomia” não significa apenas 
igualdade perante da lei, mas igualdade de direitos políticos; já o termo 
isomoiria refere-se a uma mais equitativa divisão das terras. Afinal, três 
conceitos que revelam o paradigma mais conseguido de participação dos 
cidadãos, isto é, de democracia participativa. A democracia ateniense, que 
vigorou durante quase dois séculos (desde as reformas de Clístenes em 
508-507 a.C., até à queda de Atenas em 322 a.C., tomada pela Macedónia), 
deslumbra pela sua natureza participativa, conjuntamente com grandes 
avanços na filosofia, na arte e na ciência.

Péricles, na oração fúnebre em homenagem aos primeiros mortos 
da guerra de Peloponeso, elogiando o regime democrático de governo, 

2. Jacqueline de romilly, Problèmes de la Démocratie Grecque (Paris: Hermann, 2006), 6.
3. Aristóteles, Constituição dos Atenienses (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2009), §22.1, 54.
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expressava-se assim: “Nós, Atenienses, somos capazes de ajuizar todos 
os acontecimentos públicos, e, em vez de considerarmos a discussão dos 
mesmos como um obstáculo para a acção, pensamos que ela constitui 
um passo preliminar indispensável a qualquer acção prudente. Uma vez 
mais, nos nossos empreendimentos, apresentamos o singular espectáculo 
da ousadia e da deliberação, cada uma delas levada ao mais alto grau (...)”4. 
Na verdade, foi no Século de Péricles (461-429 a.C.) que ocorreu o grau 
máximo de desenvolvimento alcançado por Atenas, cujo prestígio inte-
lectual e artístico ultrapassava a Hélade, havendo até leis que permitiam 
o acesso ao sistema político e aos cargos públicos das classes mais baixas 
(apesar dos parcos recursos ou origens humildes).

A participação política exercia-se em assembleias, conselhos 
e tribunais. O órgão que englobava todos os cidadãos, a Eklésia ou 
Assembleia, possuía funções legislativas e deliberativas (propunha, 
discutia e aprovava as leis), constituindo o acme da participação popular 
nos assuntos públicos; designava por eleição ou sorteio os magistrados 
(garantindo oportunidade de selecção) e fiscalizava a sua actuação; 
decidia sobre a guerra ou a paz; controlava as finanças e as obras públicas; 
julgava crimes políticos. As suas decisões eram tomadas por maioria de 
votação. À Bulé, ou Conselho dos Quinhentos (cinquenta representantes 
de cada tribo) competia-lhe funções administrativas e a preparação das 
leis – verdadeiro órgão de governo; para o exercício das suas funções, 
subdividia-se em dez sessões especializadas, cada uma com 50 membros 
(qualquer cidadão podia ser nomeado, mas não mais de duas vezes na 
vida, e essas não seguidas, assegurando a rotatividade de exercício de 
funções). A tiragem à sorte favorecia a possibilidade real de provimento 
em cargos (estendia-se a mais de 600 cargos), tornando a vida democrática 
mais aliciante. Por isso, Vernant afirma que “o mundo das relações sociais 
forma então um sistema coerente, regulado por elos e correspondências 
numéricas, permitindo aos cidadãos entrar, uns e outros, em relações 
de igualdade, de simetria, de reciprocidade, de compor todos, conjunta-
mente, um cosmos unido”5.

Platão e Aristóteles convergem em que o princípio de formação 
do Estado é a necessidade de associação. Segundo Platão (livro II da 
República), “uma cidade tem a sua origem no facto de cada um de nós 

4. tucídides, História da Guerra do Peloponeso (411-410 a.C.), (Lisboa: Edições Sílabo, 
2008), II, VI, 189, 191. Itálico nosso.

5. Jean-Pierre VernAnt, Les Origines de la Pensée Grecque (1962), (Paris: P.U.F., 1987), 99.
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não ser auto-suficiente, mas sim necessitado de muita coisa”6, insistindo 
que o seu fim é mais eminente: o princípio “que devia observar-se em 
todas as circunstâncias, quando fundámos a cidade, (…) é, segundo me 
parece, (…) a justiça”7. Já o texto mais democrata de Aristóteles inicia-se 
assim: “A finalidade e o objectivo da cidade é a vida boa, e tais instituições 
propiciam esse fim”8; na visão aristotélica, a virtude não é realizável fora 
da vida em sociedade: por si só, isto é, fora das leis e da educação, não se 
alcança a virtude.

Se Platão condenava a democracia, com base na sua metafísica, é 
que “não nos apercebemos que a distinção entre as formas de governo 
não deve ser o pequeno número, o grande número, a obediência volun-
tária, a obediência forçada, a pobreza, a riqueza, mas antes a presença de 
uma ciência, se queremos ser consequentes com os nossos princípios”9. A 
sabedoria é, para Platão, o critério maior da capacidade de deliberar; os 
discursos dos sofistas provocavam o descontrolo do demos, que hesitava 
numa aparente liberdade que tendia a seguir o que ditavam as paixões.

Por sua vez, Aristóteles – que recolheu umas 158 constituições de 
Estados (só se encontrou a de Atenas) que utilizou nas observações da sua 
Política (capítulos IV-VI) –, ao invés de Platão, valorizava a democracia, 
ou o “governo dos pobres”, como também a designa, pois, voltada para o 
bem comum, poderia originar um bom governo, não escondendo porém o 
receio que o povo, levado pelas paixões, passasse a governar apenas para 
os seus próprios interesses. Ainda que defina o homem como “animal 
político”, é a cidade que permite, a um tempo, viver bem e viver de acordo 
com o bem. “A razão pela qual o homem (…) é um ser vivo político em 
sentido pleno, é óbvia. A natureza, conforme dizemos, não faz nada ao 
desbarato, e só o homem, de entre todos os seres vivos, possui a palavra”10. 
Este é o princípio nuclear da vida política democrática, isto é, o direito 
igual que todos têm de falar (isegoria): uma tal igualdade de direito não é 
uma igualdade como as outras, pois é a única cuja aplicação só é possível 
através do confronto permanente com o contraditório.

6. PlAtão, A República (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972), 369b, 72.
7. Ibid., 433a, 186.
8. Aristóteles, Política, 1281a40 - 1282a41 (221-231), 221.
9. PlAtão, Politique (Paris: Garnier-Flammarion, 1969), 292c, 224. Itálico nosso.
10. Aristóteles, Política, 1253a7-10, 55.

Provided for Personal License use. Not for reproduction, distribution, or commercial use.
© 2016 Revista Portuguesa de Filosofia. All Rights Reserved.

Provided for Personal License use. Not for reproduction, distribution, or commercial use.
© 2016 Revista Portuguesa de Filosofia. All Rights Reserved.



Filosofia da Democracia 893

2016
Vol. 72
Fasc. 4

b) A polis e a deliberação:

Ora, se a ciência se aplica sobre o que é, a deliberação sê-lo-á sobre 
o que pode ser ou não ser: «todos nós supomos que o que conhecemos 
cientificamente não pode ser de outra maneira»11; em compensação, 
“sobre tudo o que necessariamente existe ou existirá, ou sobre tudo o que 
é impossível que exista ou venha a existir, sobre isso não há deliberação”12; 
esta, não atendendo nem ao impossível nem ao necessário, o seu objecto é 
portanto o possível: a democracia está, assim, conexa com a contingência 
do mundo13. Pensar como democrata é, portanto, crer na eficácia relativa 
da palavra de cada um sobre a acção de todos, assim como na eficácia da 
nossa acção sobre o mundo: “Nós deliberamos sobre aquelas coisas que 
nos dizem respeito e que dependem de nós, a saber, sobre as acções que 
podem ser praticadas por nós”14; mas se “cada um de nós delibera sobre 
as acções que podem ser praticadas por si”15, e se a cidade reúne todos 
os cidadãos enquanto tais, a deliberação política não poderia ser senão 
democrática, isto é, aplicar-se a tudo o que importa a todos os cidadãos e 
a tudo o que eles, enquanto tais, podem fazer.

Já Protágoras declarava: «O meu ensinamento versa acerca da boa 
deliberação (eubolia), seja nos assuntos privados, isto é, como melhor 
administrar a própria casa, seja nos assuntos da cidade, isto é, como 
melhor os enfrentar no agir e no falar”16; e foi a Protágoras que Péricles 
confiou o cuidado de preparar a legislação da nova colónia pan-helénica 
de Turium. A participação política através da palavra constituía o instru-
mento político por excelência e a chave da autoridade do Estado. Para 
Aristóteles, a palavra singulariza mesmo o homem: “Assim, enquanto a 
voz indica prazer ou sofrimento, e nesse sentido é também atributo de 
outros animais (…), o discurso, por outro lado, serve para tornar claro o 
útil e o prejudicial e, por conseguinte, o justo e o injusto. É que, perante 
os outros seres vivos, o homem tem as suas peculiaridades: só ele sente o 
bem e o mal, o justo e o injusto; é a comunidade destes sentimentos que 

11. Aristóteles, Ética a Nicómaco (Lisboa: Quetzal, 2004), 1139b21-22, 148.
12. Aristóteles, Retórica (Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2010), 1359a37-38, 

106.
13. Cf. Pierre Aubenque, La Prudence chez Aristote (Paris: P.U.F. 1963), 112 ss.
14. Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1112a33-34, 72.
15. Ibid., 1112a38-39, 72.
16. PlAtão, Protagoras (Paris: GF Flammarion, 1997), 318e-319a, 82; cf. notas 70 (155) e 71 

(155-156).
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produz a família e a cidade”17. Era através da palavra, mediante a argu-
mentação, que se garantia o debate de ideias contraditórias com vista às 
decisões maioritárias.

Um dos problemas que Platão questionava era a interferência das 
paixões nas deliberações, com discursos inflamados para excitar as 
emoções dos ouvintes; no Górgias, o uso da retórica pode tornar a palavra 
um potente meio de poder para instrumentalizar os ouvintes, em vez de 
constituir a via para a verdade. Se Sócrates insta Polo a provar “que os 
oradores são dotados de bom senso e que a retórica é uma arte em vez de 
uma adulação”, e se “o poder é um bem”, então “fazer o que nos agrada 
sem o apoio da razão é um mal”18. Por isso Sócrates diz a Cálicles: “Na 
Assembleia [Eklésia], por exemplo, se o povo discorda de qualquer afir-
mação tua, passas imediatamente a dizer aquilo que ele quer, (…). Ora eu 
considero, meu caro, que me é preferível ter uma lira desafinada e disso-
nante, dirigir um coro a que falte toda a coesão, ou estar em desacordo 
e oposição com a maioria das pessoas, a estar em dissonância e contra-
dição comigo próprio19”. No final do Livro IX d’A República, Platão aduz 
mesmo que a Cidade “está fundada só em palavras, pois creio bem que 
não se encontra em parte alguma da terra”; porventura, “talvez haja um 
modelo no céu, para quem quiser contemplá-la e, contemplando-a, fundar 
uma para si mesmo”20. A posição de Platão não é só sobre a democracia, 
mas sobre todas as constituições históricas que não consideravam o Bem 
como a referência da cidade.

Destarte, no Político, Platão analisa governos históricos, onde a supre-
macia deve ser não a de quem governa, mas a da lei; se as constituições 
históricas deveriam reflectir a constituição ideal, o que se observava na 
actuação da vida política prática da sociedade ateniense era a tirania, a 
oligarquia e a demagogia, o mesmo é dizer, constituições corrompidas, 
respectivamente, da monarquia, da aristocracia e da democracia; por 
exemplo, sobre a oligarquia, Platão invectiva os seres humanos que 
acumulam bens e “prosseguem cada vez mais no caminho das riquezas, e, 
quanto mais preciosas as julgam, menos valor atribuem à virtude”21. Neste 
diálogo, o estrangeiro afirma a Sócrates, o jovem: “Quanto ao governo (…) 

17. Aristóteles, Política, 1253a9-17, 55.
18. PlAtão, Górgias (Lisboa/São Paulo: Verbo, 1973), 467a, 68.
19. Ibid., 481e-482b-c, 108-109.
20. PlAtão, A República, 592b, 450.
21. Ibid., 550e, 375.
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da multidão, em comparação com os demais, tudo aí é fraco e nada se 
pode fazer de grande, nem em bem nem em mal, pois os poderes são distri-
buídos entre muitas pessoas. Do mesmo modo, de todos estes governos, 
quando submetidos às leis, este é o pior, mas, quando as violam, é o melhor 
de todos. Estando todos eles desregulados, é em democracia que se vive 
melhor; sendo, porém, todos bem ordenados, esta é a pior para aí viver”22. 
Na democracia, “a ambição desse bem [liberdade] e a negligência do resto 
é que faz mudar esta forma de governo e abre caminho à necessidade 
da tirania”, quando se chega a um ponto em que se “louvam e honram 
em particular e em público os governantes que parecem governados, e os 
governados que parecem governantes”; nos casos de desordem pública, de 
tirania, “o extremo excesso de liberdade que aparece num Estado destes, é 
quando homens e mulheres comprados não são em nada menos livres do 
que os compradores”23 – uma forma corrupta de constituição.

A política participativa exigia ao conjunto dos cidadãos a dedicação 
à polis, como a forma de vida mais honrada. Para Aristóteles, “o que é 
recto deve entender-se como equitativo; e o que é recto equitativamente 
deve visar o interesse da cidade e da comunidade dos cidadãos”24. Por 
isso, segundo Jaeger, “(...) a polis oferece muitíssimo. Em contrapartida, 
pode exigir o máximo. Impõe-se aos indivíduos de modo vigoroso e impla-
cável e neles imprime o seu carácter. É fonte de todas as normas de vida 
válidas para os indivíduos. O valor do homem e da sua conduta mede-se 
exclusivamente pelo bem ou pelo mal que à cidade acarretam”25. Ocorre 
que, a partir do século IV a.C., a Cidade foi tomada pela Macedónia, rival 
poderoso a norte, que provocou o fim da autonomia política dos gregos, e 
do período helenístico, no século II a.C., quando os romanos conquistam 
o território.

II. A Democracia Representativa

Diversa é a “liberdade dos modernos”, que não equivale à “liberdade 
dos antigos”: se, para estes, o indivíduo equivale a cidadão, “os modernos” 
distinguem essas duas esferas; para “os antigos”, a liberdade estava na 
participação política, enquanto a liberdade para “os modernos” está na 

22. PlAtão Politique, 292c, 240.
23. PlAtão, A República, 562c-563b, 396-398.
24. Aristóteles, Política, 1283b39-1284a4, 239.
25. Werner JAeger, Paideia: a formação do homem grego (1936), (Lisboa: Aster), 131-132.
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segurança e protecção do indivíduo perante o Estado: aqui radica um 
dos princípios basilares da moderna democracia representativa. De facto, 
entre “antigos” e “modernos”, houve o Cristianismo, o Renascimento, a 
Reforma, as Luzes, em que a pessoa humana26 se tornou um valor em si 
mesma, autónomo por relação à sociedade e ao Estado.

Para o jusfilósofo Bobbio, “não por casualidade, na base das 
democracias modernas estão as declarações dos direitos do homem e 
do cidadão, desconhecida na democracia dos antigos. A democracia 
moderna repousa sobre uma concepção individualista da sociedade»27. 
Como observou ainda, “nas duas formas de democracia, a relação entre 
participação e eleição inverte-se. Enquanto hoje a eleição é a regra e a 
participação directa a excepção, antigamente a regra era a participação 
directa, e a eleição a excepção”28. Para os antigos, o indivíduo existiria 
para servir o Estado, ou a polis, para os modernos o Estado existe para 
servir o indivíduo.

a) Entre liberdade e igualdade

Se a democracia, nos tempos modernos, parece fazer-se com menos 
democracia, isto é, com menos democracia directa, ganha mais demo-
cracia liberal; se no primeiro caso – a democracia participativa –, não é 
mister falar de liberdade individual, já no segundo – a democracia repre-
sentativa – pretende-se a capacidade de controlo e de limitação do poder, 
obstando assim à opressão, com a defesa das liberdades individuais no 
seio da sociedade e do Estado. Para Bobbio, “a expressão “democracia 
representativa” significa genericamente que as deliberações colectivas, 
ou seja, as deliberações que dizem respeito a toda a colectividade, são 
tomadas não directamente por todos os que fazem parte da colectividade, 
mas por certas pessoas eleitas para esse fim”29, pelo que é indirecta.

Tal distinção é de Constant: a “liberdade dos modernos” traduz-se no 
“direito de cada qual estar sujeito apenas às leis, de não poder ser detido, 

26. Cf. Acílio da Silva Estanqueiro rochA, “A pessoa humana na ‘Carta dos Direitos 
Fundamentais’”, in Carlos E. Pacheco Amaral (coord.), Cristianismo e Europa 
(Coimbra: Almedina, 2015), 19-69.

27. Norberto bobbio, Teoría General de la Política (1999), (Madrid: Trotta, 2003), 411.
28. Ibid., 404. Sobre o tema, cf. Acílio da Silva Estanqueiro rochA, “Direitos Fundamentais 

e Perspectivas Filosóficas”, in Leonel Alves/Paulo Cardinal (coord.), Segundas Jornadas 
de Direito e Cidadania (Macau: Assembleia Legislativa, 2016), 27-39.

29. N. bobbio, O Futuro da Democracia (1984), (Lisboa: Dom Quixote, 1988), 57.
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encarcerado ou condenado à morte, nem ser maltratado (…). É o direito 
de cada qual exprimir a sua opinião, escolher e exercer a sua actividade, 
dispor da sua propriedade, mesmo de abusar dela; de ir e vir sem neces-
sidade de uma autorização (…). É o direito de cada qual se reunir com 
outros indivíduos para tratar de interesses comuns, para professar o culto 
que deseja, (…). Enfim, é o direito de cada qual influir na administração 
do governo (…)”30. Se é verdade que os gregos desfrutavam dum domínio 
privado, todavia não lhe atribuíam, como os “modernos”, uma esfera 
ético-jurídica. Na era moderna impôs-se a célebre definição de liberdade 
de Hobbes: “liberdade significa, em sentido próprio, a ausência de (…) 
impedimentos externos do movimento”31; nas palavras do próprio Hobbes, 
“a origem das sociedades não é a boa vontade recíproca dos homens, mas 
o medo recíproco que uns têm dos outros”32. Se o Leviatã de Hobbes recai 
num sistema concentracionário, já com Locke se pensa a liberdade no 
horizonte de defesa da “liberdade dos modernos”.

Para Locke, no Segundo Tratado do Governo, liberdade significa “não 
me encontrar sujeito à vontade inconstante, incerta, desconhecida e arbi-
trária de outros homens”33. De facto, Locke foi um defensor da Revolução 
Gloriosa (1688), com a qual a burguesia britânica assumiu o poder e 
erigiu, com a monarquia constitucional, a primazia do poder legislativo. 
Por sua vez, Rousseau inspirou os ideais da Revolução Francesa (1789), 
movimento no qual a burguesia, com o apoio dos trabalhadores urbanos e 
camponeses, depôs o Rei Luís XVI e tomou o poder em França; a sua obra 
O Contrato Social impulsionou também os revolucionários inspirados 
pelos ideais iluministas contra a estrutura político-ideológica do Antigo 
Regime.

Se Locke e Rousseau se opuseram ao absolutismo monárquico, estabe-
lecendo os fundamentos, respectivamente, das democracias representativa 
e participativa, ambos transferem a legitimidade do poder do monarca 
para o consentimento dos indivíduos, mediante o pacto ou contrato 
social, entendido diversamente. A proposta de Locke é a eleição de repre-

30. Benjamin constAnt, A Liberdade dos Antigos comparada à Liberdade dos Modernos 
(1819), (Coimbra: Tenacitas), 5-6.

31. Thomas hobbes, Leviatã (1651), (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1995), 
XXI, 175.

32. T. hobbes, Do Cidadão (1642), (São Paulo: Martins Fontes, 2002), I, 28.
33. John locke, Segundo Tratado do Governo: ensaio sobre a verdadeira origem, alcance e 

finalidade do governo civil (1689), (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007), IV, 
§. 22, 51.

Provided for Personal License use. Not for reproduction, distribution, or commercial use.
© 2016 Revista Portuguesa de Filosofia. All Rights Reserved.

Provided for Personal License use. Not for reproduction, distribution, or commercial use.
© 2016 Revista Portuguesa de Filosofia. All Rights Reserved.



Acílio da Silva Estanqueiro Rocha898

2016
Vol. 72
Fasc. 4

sentantes para o exercício do poder político, num sistema representativo 
que visa garantir a vida, a liberdade e a propriedade dos indivíduos. Já 
Rousseau advoga que o poder legislativo seja exercido directamente pelos 
cidadãos, sem intermediários: a representação política não é congruente, 
pois a soberania, que é o exercício da vontade geral, não pode ser alienada 
ou transferida, e, por isso, representada: é o próprio povo quem deve fazer 
uso da prerrogativa de elaborar as próprias leis, configurando desta forma 
uma democracia participativa; neste sentido, “Rousseau pode ser consi-
derado o teórico por excelência da participação”34, já que defende a parti-
cipação directa do povo na elaboração das leis e a sua interferência activa 
no processo político.

Depreende-se que Locke é um dos precursores da concepção de 
“liberdade negativa”, tal como Isaiah Berlin a conceberá, isto é, “o 
âmbito no qual o indivíduo pode agir sem sofrer a obstrução de outros”35, 
na senda de filósofos que pensam, como “Locke e Mill na Inglaterra, e 
Constant e Tocqueville na França, que devia haver uma certa área mínima 
de liberdade pessoal que não deve ser absolutamente violada, pois, se os 
seus limites forem invadidos, o indivíduo passará a dispor de uma área 
demasiado estreita mesmo para aquele desenvolvimento mínimo de suas 
faculdades naturais”36; a consequência disto é o estabelecimento de limites 
para a actuação do poder público e a criação dum âmbito de vida privada, 
que é a base dos direitos individuais naturais, como a liberdade, a vida e 
a propriedade, onde o Estado, sem anuência, não poderá interferir, e o 
governo está limitado pelo consentimento popular, não podendo exorbitar 
das prerrogativas atribuídas; assim, a liberdade negativa está associada à 
democracia representativa.

Já Rousseau protagoniza a “liberdade positiva”, que, na acepção de 
Berlin, significa a “posse por todos, e não somente por alguns dos membros 
mais qualificados de uma sociedade, de uma cota de poder político que pode 
interferir em todos os aspectos da vida de todos os cidadãos”37, tal como 
foi a democracia ateniense, estando, pois, a “liberdade positiva” associada 
à democracia participativa, que se expressa bem quando Rousseau afirma: 
“Qualquer lei que o povo, em pessoa, não tenha ratificado, é nula; não é 

34. Carole PAtemAn, Participação e Teoria Democrática (1970), (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1992), 35.

35. Isaiah berlin, “Dois conceitos de liberdade” (1958), in ID., Quatro Ensaios sobre a 
Liberdade (1969), (Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981), 136.

36. Ibid., 137.
37. I. berlin, “Dois conceitos de liberdade”, op. cit., 263.
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lei”38. A liberdade é positiva enquanto conquista de autonomia, portanto 
oposta à liberdade negativa dos liberais, que advogam a não-intervenção 
do Estado para estimular a livre iniciativa; assim, liberdade positiva tem a 
ver com participação política e com exercício activo da cidadania.

Ao contrário de Hobbes e de Locke, Rousseau cessa com a dualidade 
do pacto, reabsorvendo o “pacto de sujeição” no “pacto de sociedade”, já 
que a soberania é inerente ao povo, competindo ao governo o exercício 
duma “comissão”. Se em Locke (e para o jusnaturalismo), o “estado de 
natureza” é já moral, sendo os indivíduos titulares de direitos e deveres, 
a que a sociedade, como garantia, acrescenta um ordenamento formal 
jurídico-político, em Rousseau, o “estado de natureza” é de inocência: 
“não tendo os homens neste estado qualquer espécie de relação moral 
entre eles, nem deveres conhecidos, não podiam ser nem bons nem maus 
e não possuíam nem vícios nem virtudes (…)”39; é na sociedade que se 
realizam por completo, por “esta passagem do estado natural ao estado 
civil [que] produz uma mudança notável, ao substituir no seu comporta-
mento o instinto pela justiça e ao dar às suas acções a moralidade que lhes 
faltava antes”; com efeito, “o que o homem perde pelo contrato social é a 
sua liberdade natural (…), o que ganha é a liberdade civil (…)”40: não só a 
fonte da soberania está no povo, como também o seu exercício. Por esta 
imbricação entre a exigência moral e a tarefa política, Rousseau singulari-
za-se no século XVIII, inovando segundo Cassirer: o fundamento da moral 
não está no sentimento, qual espécie de “instinto social”, mas é inerente 
ao homem, na razão41, o que, aliás, o aproxima também de Kant.

Ora, para Locke, no Segundo Tratado, é partindo das relações sociais 
naturais que os humanos têm a capacidade de erigir, mediante o pacto, as 
posteriores instituições: “A única maneira pela qual uma pessoa poderá 
renunciar à sua liberdade natural e assumir os laços da sociedade civil 
é com a celebração de um acordo com outros homens, através do qual 
todos se associam e se unem numa comunidade, para viverem confor-
tável, segura e pacificamente, gozando das suas propriedades com segu-
rança contra aqueles que dela não fazem parte (…)”, donde emerge este 
imperativo essencial: “Sempre que vários homens chegarem a acordo para 

38. Jean-Jacques rousseAu, O Contrato Social (1762), (Mem Martins, Europa-América), 
III, XV, 95.

39. J.-J. rousseAu, Discurso sobre a Origem e Fundamentos da Desigualdade entre os 
Homens (1754), (Mem Martins, Europa-América,) I, 43.

40. J.-J. rousseAu, O Contrato Social, I, IX, 25, 26.
41. Ernst cAssirer, Le Problème Jean-Jacques Rousseau (Paris: Hachette, 1987), 15.
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a constituição de uma comunidade ou de um governo, incorporam-se, 
formando um corpo político, no qual a maioria possui o direito de agir e 
de deliberar por todos”42. Rousseau, n’O Contrato Social, divide as formas 
de governo em três – monarquia, aristocracia, democracia –, e, embora 
considerado o pai da democracia moderna pelas noções de vontade geral e 
de soberania popular, ele entendia por democracia a forma antiga; no seu 
tom pessimista, dizia: “a tomar o termo no rigor da acepção, nunca existiu 
verdadeira democracia, e nunca existirá. É contra a ordem natural que 
o grande número governe e que o pequeno seja governado. Não se pode 
conceber que o povo permaneça constantemente junto para se ocupar 
dos negócios públicos”43; é que “se o povo se compromete simplesmente 
a obedecer, por esse acto se abole e perde a sua qualidade de povo”, não 
buscando jamais o bem comum em benefício de todos como membros da 
colectividade.

Locke caracteriza a democracia representativa pelo primado do poder 
legislativo, vinculado a eleitos pelo povo: “(…) o legislativo, no todo ou em 
parte, é constituído por representantes eleitos pelo povo para um deter-
minado mandato, findo o qual regressam à condição normal de súbditos 
e deixam de ter actividade legislativa, a não ser que sejam reeleitos”, 
continuando nestes termos: “quando assim é, este poder de selecção dos 
representantes tem de ser exercido pelo povo, seja em eleições regulares, 
seja quando for convocado para o efeito”44. Em contraste, Rousseau 
sustém que “a soberania não pode ser representada pela mesma razão 
por que não pode ser alienada (...)”, salientando que “os deputados do 
povo não são, portanto, nem podem ser, seus representantes, são apenas 
seus comissários». E continua: “A ideia dos representantes é moderna (...). 
Nas antigas repúblicas e até nas monarquias, nunca o povo teve represen-
tantes; não se conhecia essa palavra”45. A soberania, mais não é que o exer-
cício da vontade geral – a vontade do povo tendendo para o bem comum; 
de contrário, “não passa de um acto particular”, ou “de um acto de magis-
tratura – quando muito, um decreto”46, isto é, emanado da vontade parti-
cular.

42. J. locke, Segundo Tratado do Governo, VIII, § 95, 117. Último itálico nosso.
43. J.-J. rousseAu, O Contrato Social, III, IV, 69.
44. J. locke, Segundo Tratado do Governo, §. 154, 171.
45. J.-J. rousseAu, O Contrato Social, III, XV, 95.
46. Ibid., II, II, 31.
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Em Locke, tal limite resulta do facto de o governo estar sempre 
subordinado à aprovação da sociedade: “A primeira tarefa de qualquer 
sociedade, e a mais fundamental, é a constituição do seu legislativo. Através 
dele, a sociedade assegura a continuidade da sua união, sob a direcção das 
pessoas e os vínculos das leis adoptadas por aqueles a quem uma tal tarefa 
foi confiada pelo consentimento e nomeação popular”47, pois “o poder 
legislativo provém do povo” e “é-lhe outorgado mediante uma concessão 
positiva e voluntária”, e, “por esta razão, de modo algum poderá deter 
mais poder do que aquele que lhe foi transmitido pela concessão positiva 
que o constituiu”48. E, nesta ordem de ideias, demarca o legislativo do 
executivo: “Seria uma tentação muito forte permitir que as mesmas 
pessoas que detêm o poder de fazer as leis tivessem também o poder de 
as executar”49. Já a resposta dada por Rousseau à tensão entre liberdade 
e poder político está na configuração do soberano – o próprio povo: “não 
sendo a soberania outra coisa senão o exercício da vontade geral, ela 
nunca pode ser alienada e, (…) o soberano, que é uma pessoa colectiva, 
não pode ser representado senão por ele próprio. O poder é susceptível 
de se transmitir, mas não a vontade”50. O governo não é o soberano, mas 
quem, em comissão, serve a soberania popular, que subjaz à democracia 
participativa e directa.

Consequentemente, os limites à acção da autoridade pública em 
relação à esfera privada postulam também “que o poder supremo não 
pode deitar a mão a qualquer parcela da propriedade de um homem sem o 
seu próprio consentimento”51. Este, o texto mais apregoado pelos revolu-
cionários da América na década de 1770, como estoutro: “Todo aquele que 
se arrogar o poder de impor e de cobrar impostos ao povo, exclusivamente 
por autoridade própria e sem contar com um tal consentimento popular, 
estará a violar a lei fundamental da propriedade e a subverter o objectivo 
do governo”52. Por sua vez, Rousseau afirma como valores fundamentais 
a igualdade e a liberdade, pois, não existe liberdade sem igualdade, e as 
leis que se fundam num contexto de desigualdade servem para manter a 
injustiça: “Sob a autoridade de governos maus, esta igualdade é apenas 
aparente e ilusória, pois só serve para manter o pobre na sua miséria e o 

47. J. locke, Segundo Tratado do Governo, § 212, 224-225.
48. Ibid., § 141, 160.
49. Ibid., § 143, 163.
50. J.-J. rousseAu, O Contrato Social, II, I, 30.
51. J. locke, Segundo Tratado do Governo, § 138, 157.
52. Ibid., § 140, 160.
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rico na sua ilegítima usurpação”53. Nisto, Rousseau foi singular, um dos 
poucos, antes de Marx, a inverter a perspectiva, mostrando como é difícil 
ser-se livre numa sociedade de desiguais.

b) Um sistema de “freios e contrapesos”

Montesquieu, que esteve em Inglaterra, recebeu influxo de Locke, 
como também da atmosfera britânica, como mostra n’O Espírito das Leis. 
Destarte, transporta para a sua terra a ideia que a vida social pode ser 
dotada de maior harmonia e liberdade se a lei estiver acima dos homens; a 
sua reflexão sobre a lei dá base epistémica à politologia, inscrevendo-a na 
senda científica, doravante autónoma da teologia e da crónica, pela regra 
de imanência: liberdade e lei são correlativos, e ninguém, nem mesmo um 
governante, pode estar acima delas.

Nesta sequência, para Montesquieu, “há três espécies de governo, o 
republicano, o monárquico e o despótico”: assim, “na república, quando o 
povo no seu conjunto detém o poder soberano, tem-se uma democracia”, 
e “quando o poder soberano está nas mãos de uma parte do povo, a isso 
chama-se aristocracia”54. Montesquieu adverte que a democracia depende 
de uma dosagem de igualdade entre os homens: se esta não existir, ou for 
reduzida, não há democracia. No entanto, “(…) ela [igualdade] é tão difícil 
de estabelecer que uma exactidão extrema a este respeito nem sempre 
é conveniente”55; por isso, “a democracia tem dois excessos a evitar: o 
espírito da desigualdade, que a leva à aristocracia, ou ao governo de um 
só; e o espírito da igualdade extrema, que a conduz ao despotismo de um 
só”56. Mas além do tema da igualdade, é essencial a liberdade: esta “é o 
direito de fazer tudo o que as leis permitem; e se um cidadão pudesse fazer 
o que elas proíbem, já não haveria liberdade porque os outros também 
teriam esse mesmo poder”57. Então, o legislativo deve ser exercido por 
muitos, os representantes do povo – referência essencial que separa 
Montesquieu de Rousseau.

Ademais, partindo da premissa que “todo o homem que tem poder 
é levado a abusar dele”, até encontrar limites, Montesquieu adverte que, 
“para que se não possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição 

53. J.-J. rousseAu, O Contrato Social, I, IX, n. 5, 29.
54. montesquieu, Do Espírito das Leis (1748), (Lisboa: Edições 70, 2011), II, II, 136.
55. Ibid., V, V, 182.
56. Ibid., VIII, II, 256-257.
57. Ibid., XI, III, 302.
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das coisas, o poder trave o poder”58, o que implica legisladores com “o 
direito de frear as empresas do povo, como o povo tem o direito de frear as 
deles”59, estabelecendo o célebre sistema de “freios e contrapesos” (checks 
and balances) próprio das democracias. Na verdade, uma das suas preo-
cupações foi como garantir que um governo representativo assegure a 
liberdade e evite a corrupção: ora, “a aristocracia corrompe-se quando 
o poder dos nobres se torna arbitrário: deixa de poder haver virtude 
naqueles que governam e naqueles que são governados”60; o princípio da 
monarquia “corrompe-se ainda mais quando a honra foi posta em contra-
dição com as honrarias”61; obviamente, “o princípio do governo despótico 
corrompe-se sem cessar porque é corrupto pela sua natureza”62. A resposta 
só pode ser um Estado constitucional, embora não esconda a preferência 
pela monarquia constitucional britânica.

Além da supremacia da lei, há um pré-requisito crucial para a 
liberdade, que é a separação dos poderes: “Tudo estaria perdido se o mesmo 
homem, ou o mesmo corpo dos principais cidadãos, ou dos nobres, ou 
do povo, exercesse estes três poderes: o de fazer as leis, o de executar as 
resoluções públicas e o de julgar os crimes ou os diferendos dos particu-
lares”63. Se Locke afirmara a primazia do poder legislativo sobre os demais 
(o executivo e o federativo), já Montesquieu afirma uma equipotência 
entre legislativo, executivo e judicial –, afinal a fórmula que veio a preva-
lecer nas constituições democráticas.

c) Preeminência da “representação”

Sieyès, nascido no ano d’O Espírito das Leis, escreveu um Ensaio 
sobre os Privilégios (1788), cuja consequência lógica viria a ser O que é o 
Terceiro Estado? (Janeiro de 1789) – “manifesto da burguesia” (o “terceiro 
estado”) –, que assim abre, qual toque de clarim em crescendo: “Devemos 
responder a três perguntas: 1. O que é o terceiro estado? Tudo. 2. O que 
tem sido ele, até agora, na ordem política? Nada. 3. O que é que pede? Vir 
a ser alguma coisa”64. Segundo Sainte-Beuve, Sieyès foi o “Descartes da 

58. Ibid., XI, IV, 303.
59. Ibid. XI, VI, 309.
60. Ibid., VIII, V, 258.
61. Ibid., VIII, VII, 261.
62. Ibid., VIII, X, 262.
63. Ibid., XI, VI, 306.
64. Emmanuel-Joseph sieyès, O que é o Terceiro Estado? (1789), precedido de Ensaio sobre 
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política”, que, estribado na igualdade – uma “conquista de 89 à qual Sieyès 
ligou, para sempre o seu nome”65 –, lutou contra os privilégios, fazendo 
tábua rasa do passado.

O terceiro estado é “o conjunto de cidadãos que pertencem à ordem 
comum. Todo aquele que é privilegiado pela lei, seja de que forma for, 
sai da ordem comum, constitui uma excepção à lei comum e, consequen-
temente, não pertence ao terceiro estado”66. Para isso, o abade Sieyès 
mobilizará a ideia de vontade geral, embora com notório desvio do sentido 
rousseauniano: “Considerando que os Estados Gerais são o intérprete da 
vontade geral e, como tal, detêm o poder legislativo, será que não cons-
tituem uma verdadeira aristocracia, uma vez que são uma verdadeira 
assembleia clerico-nobili-judicial?”67. A divergência está em que, para 
Sieyès, a vontade geral pode ser representada, quando, para Rousseau, ela 
é inalienável, devendo ser exercida por todos os pactuantes – os cidadãos, 
constituindo o corpo colectivo.

A questão da representação eleitoral era para Sieyès mais importante 
que as teorias políticas sobre a organização do Estado moderno dos seus 
compatriotas, seja Voltaire, Montesquieu ou Rousseau. E a representati-
vidade da nação urge na terceira e nova era, em que os associados são 
muitos e o território é extenso, após (1) uma época “caracterizada pelo 
jogo das vontades individuais” e (2) aqueloutra “caracterizada pela acção 
da vontade comum” – “origem de um governo exercido por procuração”; 
na terceira época “já não é a vontade comum real que age, é uma vontade 
comum representativa”68. Foi este tema fulcral, como a protecção dos 
direitos individuais e do constitucionalismo, que conferiu especial rele-
vância à sua obra.

Para Sieyès, como para o americano Madison, a representação não 
era uma versão imperfeita da democracia directa, postulada por neces-
sidades práticas, mas uma forma diversa de governo, e até preferível: 
o governo representativo é um sistema superior, não tanto por ser um 
processo decisório mais racional e menos passional, mas por constituir 
uma forma política mais adequada às sociedades modernas (ocupação 

os Privilégios (Círculo de Leitores / Temas e Debates, 2008), 73.
65. Charles-Augustin sAinte-beuVe, Causeries du Lundi (1851), (Paris: Garnier-Frères, 

1870), V, 203.
66. E.-J. sieyès, O que é o Terceiro Estado?, II,. 82.
67. Ibid., II, 85.
68. Ibid. V, 136-137.
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das pessoas com a produção e troca de riquezas)69. Não obstante ser 
participativa a prática dos colonos da então Nova Inglaterra – os town 
meetings –, predominava a defesa da representação, como em Madison, 
não como alternativa à impossibilidade de exercer a democracia directa, 
como noutros autores, mas porque a representação era uma forma 
superior de governação: “Os dois grandes pontos de diferença entre uma 
Democracia e uma República são, primeiro, a delegação do governo, 
na última, a um pequeno número de cidadãos eleitos pelos restantes; 
segundo, a maior quantidade de cidadãos e a maior esfera de território 
sobre o qual a última se pode estender”70. O grande perigo dum governo 
popular eram as facções, já que “um determinado número de cidadãos, 
quer constituam uma maioria ou uma minoria face ao todo, que são 
unidos e animados por algum impulso comum de paixão, ou de interesse, 
adverso aos direitos dos outros cidadãos, ou aos interesses permanentes 
e globais da comunidade”71, abusam daquela mesma liberdade que os 
governos devem proteger, pois a natureza humana é muito mais propensa 
ao desentendimento que à busca do bem-comum.

Tanto “Publius”72 e Tocqueville (como se verá) puderam observar, 
muito de perto, o desenvolvimento dos Estados Unidos, com novas carac-
terísticas, desde um grande território, uma população muito numerosa, 
partilhando os valores políticos da liberdade, da igualdade e do respeito 
pela lei, e a ausência aí de duas tradições europeias desigualitárias – 
governo absoluto e sociedade aristocrática –, possibilitando, portanto, 
condições de mais igualdade. N’O Federalista e em Da Democracia na 
América defende-se o modelo liberal e representativo, em vez do partici-
pativo; mas esta oposição não se restringe às formas da democracia, pois 
ambiciona-se, além de cidadãos cooperantes e virtuosos, governos estáveis 
e promotores da liberdade.

69. Cf. Bernard mAnin, Principes du Gouvernement Représentatif (Paris: Flammarion, 
1996) 13-14.

70. Alexander hAmilton, James mAdison, John JAy, O Federalista (1788), (Lisboa: Colibri, 
2003), 83.

71. Ibid., nº 10, 80.
72. Publius é o pseudónimo usado na série de artigos para vários jornais de Nova 

Iorque, com vista a persuadir a Convenção de Nova Iorque a ratificar a recém-es-
crita Constituição. Hamilton, que ajudou George Washington durante a Revolução 
Americana, pediu a Madison e Jay que se juntassem a ele, com esse nome, neste 
projecto.
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Mas eis a questão: como conciliar o princípio da soberania do povo – 
“o povo é a única fonte legítima do poder”73 –, com a ideia que o governo 
tem o poder de fazer as leis? Por um lado, os autores d’O Federalista 
partiam do requisito essencial de legitimidade: “o povo deve ceder-lhe 
alguns de seus direitos naturais com o fito de o investir dos poderes indis-
pensáveis”74; por outro, “a governação implica o poder de fazer leis”75; se 
a democracia é uma forma de governo na qual “o povo se reúne e exerce 
o poder em pessoa”76, ela não é adequada para governar uma sociedade 
de tamanha dimensão, onde pulula uma diversidade de interesses77. Se, 
n’O Federalista, o critério para definir a democracia é a soberania popular 
e a participação directa nos assuntos públicos, numa república (ou 
democracia moderna), o critério da soberania popular subsistirá, mas o 
princípio da participação transforma-se em representação. A distinção 
normativa é entre titularidade e exercício do poder político: numa repú-
blica, ou democracia representativa, o povo mantém essa titularidade, 
mas cede o seu direito a exercê-lo; numa república, é a representatividade 
que dá conta do princípio da soberania popular, que, na pena de Madison, 
é um fenómeno moderno.

d) “O desenvolvimento de igualdade de condições”

Quando o jovem Alexis de Tocqueville, com 25 anos, desembarcou 
em Nova Iorque (10 de Maio de 1831), para estudar o regime penitenciário 
dos americanos, iniciava o seu mandato o sétimo presidente, Andrew 
Jackson, cuja notoriedade se deve a uma série de medidas que tomou 
para uma sociedade mais igualitária, acabando também com restrições 
do sufrágio e abolindo as exigências de propriedade para o exercício de 
mandatos, cuja duração foi também limitada. Ora, para Tocqueville, é 
da igualdade social que resultam grandes transformações sociais; não é 
portanto a indústria que caracteriza a modernidade, como quer Comte, 
também não é o capitalismo e a luta de classes, como quererá Marx.

Se, para Montesquieu, a democracia é a forma de governo repu-
blicano em que a soberania reside na totalidade do povo, Tocqueville 
segue a concepção tradicional: “o povo que detém o poder soberano deve 

73. Ibid., nº 49, 317.
74. Ibid., nº 2, 39.
75. Ibid., nº 15, 113.
76. Ibid., nº 14, 103.
77. Cf. Ibid., nº 10 e 48.
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fazer por si mesmo tudo o que pode fazer bem; e o que não pode fazer 
bem tem de ser feito pelos seus ministros”78. Assim, ao eleger, o povo põe 
em marcha o jogo da democracia, qual conjunto de instituições e proce-
dimentos – sufrágio, separação de poderes, direito de expressão e asso-
ciação, alternativas ao poder constituído –, cujo substrato é a soberania 
popular, num processo imparável que desencadeia “o desenvolvimento 
gradual da igualdade de condições”, como “universal, duradouro, [que] 
escapa todos os dias ao poder dos homens; todos os acontecimentos, bem 
como todos homens, contribuíram para o seu progresso”79; ora, “querer 
deter a democracia seria então como que lutar contra o próprio Deus, e 
só restaria às nações acomodarem-se ao estado social que lhes é imposto 
pela Providência”80. Essa a previsão de Tocqueville das virtualidades da 
democracia no Novo Mundo.

Nesta marcha irresistível da democracia, liberdade e igualdade 
vão a par: “Penso que os povos democráticos têm um gosto natural pela 
liberdade; entregues a si próprios, procuram-na, amam-na, e só dolo-
rosamente se vêm separados dela. Mas, pela igualdade, a sua paixão é 
ardente, insaciável, eterna, invencível; querem a igualdade na liberdade 
e, se podem alcançá-la, desejam-na mesmo na escravidão. São capazes de 
suportar a pobreza, a servidão, a barbárie, mas não a aristocracia”81. No 
entanto, a irresistível paixão é a igualdade: “Quase todas as revoluções que 
mudaram a face dos povos foram feitas para consagrar ou para destruir 
a igualdade. Apartai as causas secundárias que causaram as grandes 
agitações dos homens e chegareis quase sempre à desigualdade”82. Se, em 
Europa, o processo de igualização foi vagaroso, no Novo Mundo, vários 
factores concorreram para que estivesse facilitado.

A religião foi aí de grande auxílio e teve também um papel consi-
derável, até mesmo para atenuar os excessos do individualismo, convi-
dando à humildade e à dignidade. “Deste modo, ao mesmo tempo que 
a lei permite ao povo americano tudo fazer, a religião impede-o de tudo 
conceber e proíbe-o de tudo ousar. A religião que, entre os americanos, 
nunca se encontra directamente envolvida no governo da sociedade, deve 
pois ser considerada a primeira das suas instituições políticas, pois se 

78. Alexis de tocqueVille, Da Democracia na América (1835), (Estoril: Principia, 2001), I, 137.
79. Ibid., “Aviso à duodécima edição” (1835), 35.
80. Ibid., “Introdução” (1835), 43.
81. Ibid., II (1840), 590.
82. Ibid., II (1840), 768.
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não cria o gosto pela liberdade, facilita, no entanto, singularmente o seu 
uso”83. Todavia, essa harmonia deu-se, em grande parte, pela separação 
entre Igrejas e Estado.

Todavia, o grave perigo, para Tocqueville, era o “despotismo demo-
crático”: “O que é afinal uma maioria considerada colectivamente, se não 
um indivíduo com opiniões e interesses frequentemente contrários a outro 
indivíduo, a quem chamamos minoria? Ora, se se admite que um homem 
revestido de todo o poder pode abusar dele contra os seus adversários, 
porque não se admitirá o mesmo para uma maioria?”84 Há que recear as 
subtis estratégias dominadoras dum Estado burocrático e centralizado, 
com as quais se exerce um controlo social e político dos cidadãos, isolados 
e fragilizados por esse imenso poder tutelar – qual Leviatã dos tempos 
modernos. A questão era nevrálgica: Tocqueville temia que o preço da 
igualdade fosse a perda de liberdade; daí que exortasse os cidadãos a asso-
ciarem-se em comunidades, para, conjuntamente, melhor resistirem às 
permanentes investidas do individualismo, que propalava a atomização 
da sociedade.

Tal como em Montesquieu, é de temer o poder sem freios; os contra-
pesos, conjugados com a ausência de centralização administrativa, 
minoram a tirania da maioria: “a centralização é mestra em impedir, 
não em fazer”85. Ora, o federalismo, com o doseamento dos poderes a 
vários níveis, constituiu um novo paradigma do funcionamento do poder 
político: “Era preciso partilhar a soberania de tal modo que os diferentes 
Estados que constituíam a União continuassem a governar-se a si próprios 
em tudo o que dissesse respeito à sua prosperidade interna, sem que toda 
a nação, representada pela União, deixasse de constituir uma só entidade 
ou de prover a todas as suas necessidades de carácter geral”86. O Estado 
Federal é o novo tipo de Estado que os constituintes de 1787 legaram à 
posteridade, que Tocqueville admira, porque dele adveio a proficuidade da 
democracia além-Atlântico.

Neste sentido, o “segundo artigo para a paz perpétua”, proposto por 
Kant – “o direito das gentes deve fundar-se numa federação de Estados 
livres”87 –, confere a esta reflexão a forma dum projecto transcendental, 

83. Ibid., I (1835), 343.
84. Ibid., I (1835), 300.
85. Ibid., I (1835), 131.
86. Ibid., I (1835), 155.
87. Immanuel kAnt, A Paz Perpétua [1795] e outros opúsculos (Lisboa: Edições 70, 2004), 

132. Trata-se do “segundo artigo definitivo para a Paz Perpétua”.
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que se configura por um processo de atracção progressiva em torno dum 
“centro de aliança federativa a que os outros Estados possam aderir, 
a fim de assim assegurar a liberdade dos Estados conforme à ideia do 
direito das gentes, e de estender esta aliança sempre mais por outras asso-
ciações deste género”88. Todavia, como pressuposto, afirma antes que “a 
constituição civil em cada Estado deve ser republicana”89, sendo que “o 
republicanismo é o princípio político da separação do poder executivo 
(governo) do legislativo”90; na Metafísica dos Costumes, sustém que “toda 
a verdadeira República é e não pode ser senão um sistema representativo 
do povo, que pretende em nome do povo e mediante a união de todos 
os cidadãos, cuidar dos seus direitos, por intermédio dos seus delegados 
(deputados)”91, onde a separação de poderes é a própria condição de base. 
O texto de 1795 culmina com a afirmação: “o direito cosmopolita deve 
limitar-se às condições da hospitalidade universal”92; isto é, para além das 
relações entre o Estado e os seus cidadãos, do Estado com outros Estados, 
importa considerar as relações entre qualquer Estado e os cidadãos 
doutros Estados.

Tal como Espinosa, Kant não abria mão da liberdade de expressão – “é 
impossível tirar aos homens a liberdade de dizerem aquilo que pensam”93 
– que é, para Kant, um direito individual é imprescindível: “A liberdade 
de pensar contrapõe-se, em primeiro lugar, à coacção civil. Sem dúvida, 
há quem diga: a liberdade de falar ou de escrever pode-nos ser tirada por 
um poder superior, mas não a liberdade de pensar. Mas quanto e com 
que correcção pensaríamos nós se, por assim dizer, não pensássemos em 
comunhão com os outros, a quem comunicamos os nossos pensamentos 
e eles nos comunicam os seus! Por conseguinte, pode muito bem dizer-se 
que o poder exterior, que arrebata aos homens a liberdade de comunicar 
publicamente os seus pensamentos, lhes rouba também a liberdade de 
pensar (...)”94. Esse, o principal direito dos indivíduos no estado civil (ao 

88. Ibid., 135.
89. Ibid., 127. Trata-se do “primeiro artigo definitivo para a Paz Perpétua”.
90. Ibid., 130.
91. I. kAnt, Metafísica dos Costumes (1797), (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2005), § 52, 224.
92. I. kAnt, A Paz Perpétua [1795] e outros opúsculos, 137. Trata-se do “terceiro artigo de-

finitivo para a Paz Perpétua”.
93. Baruch de esPinosA, Tratado Teológico-Político (1670), (Lisboa: Imprensa Nacional - 

Casa da Moeda, 2004), XX, 391.
94. I. kAnt, “Que significa orientar-se no pensamento?” (1786), in ID., A Paz Perpétua e 

outros opúsculos, 52.
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qual se opõem a coacção civil, o poder tutelar, a heteronomia), sem o qual 
a sua existência enquanto exercício do uso livre da razão, isto é, da cida-
dania, fica prejudicada.

III. Para uma Democracia Deliberativa

a) Participação e “transformação moral”

A democracia deliberativa surge, nas últimas décadas do século XX, 
como alternativa às teorias da democracia então predominantes, que 
pareciam reduzir-se a um processo de agregação de interesses particu-
lares, com a escolha de elites dominantes. E, se somos hoje mais iguais 
em âmbitos irrelevantes do quotidiano, pela homogeneização de formas 
de vida, somos também, naquilo que importa, mais desiguais, pela frag-
mentação e exclusão social; ora, dado o grande desvio entre ideais demo-
cráticos e a realidade, é mais “participação” que propõem os filósofos 
da “democracia deliberativa”. Aliás, é patente hoje a “crise da represen-
tatividade”, o défice democrático, o afastamento dos actores políticos 
dos representados, agravado pela inexistência de justificação e respon-
sabilização política devidas; desse modo, eles tornam-se incapazes de 
responder às novas reivindicações suscitadas pelos novos movimentos 
sociais, desde os desempregados, os que lutam (ou os que não o podem 
fazer) em condições laborais de precariedade, os imigrantes, e todos os 
que vivem à margem da “representação”. Além disso, o capital influencia 
o processo político de tal modo que o interesse de alguns parece o de 
todos, ou o de uma maioria; é hoje de tal ordem a expansão e o poder dos 
mercados, a nível global, que eles parecem substituir-se à soberania, com 
a imposição duma ordem neoliberal munida dum poder hegemónico que 
desfaz os “freios e contrapesos” na política e captura a acção governativa 
dos Estados.

Segundo Pateman, entre os teóricos mais importantes da democracia 
participativa, além de Rousseau – como vimos –, está também John Stuart 
Mill; se o primeiro o foi da democracia da cidade-Estado, Mill foi-o do 
sistema político industrial moderno; deles temos esta proposição básica da 
teoria da democracia participativa, relativa aos elos entre as instituições 
e as qualidades e atitudes psicológicas dos indivíduos, e, sobre estes, o 
argumento “de que a principal função da participação tem carácter educa-
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tivo”95, pois votar periodicamente é insuficiente para o exercício de cida-
dania política. Também, segundo Held, Stuart Mill via na participação 
política um modo de “transformação moral dos indivíduos”96. Pateman 
demora-se na análise da função educativa da participação política que 
Mill enfatizou, para quem tal envolvimento estimulava o desenvolvimento 
das faculdades humanas.

Tocqueville e Mill representam as duas maiores tradições do pensa-
mento liberal europeu – francesa e inglesa; foram contemporâneos, conhe-
ceram-se e estimaram-se. Mill confessa que superou “o ideal político da pura 
democracia”, que “ocorreu (…) no começo da minha leitura, ou melhor, 
estudo Da Democracia na América, de Tocqueville, que caiu em minhas 
mãos imediatamente após a sua primeira aparição”97; as Considerações 
do Governo Representativo mostram isso mesmo, como também os dois 
textos (longas recensões) que escreveu sobre Da Democracia na América, 
um relativo a cada volume.

O que Mill propõe em Considerações é um tipo específico de demo-
cracia representativa a que nenhuma das democracias modernas 
(excepto, talvez, a holandesa) correspondia: “a verdadeira democracia 
seria o “governo de todo o povo por todo o povo, igualmente represen-
tado”98, preferível às outras formas de governo, porque maximiza as hipó-
teses dum cidadão participar na política. No conspecto agonístico entre 
conservadores e liberais, Mill busca uma perspectiva de “uma doutrina 
melhor; não um mero compromisso que parte da diferença entre ambas as 
doutrinas, mas algo mais abrangente que ambas, que pudesse ser adoptado 
por liberais e conservadores, porque mais compreensivo, sem renunciar 
a nada que, segundo eles, tenha algum valor real nas suas respectivas 
crenças”99. Assim, busca uma doutrina abrangente, que não deprecie nem 
relegue o conflito, antecipando de certo modo o “consenso de sobrepo-
sição” que John Rawls, num outro enfoque de teoria moral compreensiva, 
virá a configurar mais de um século depois.

Embora prefira a arena parlamentar, Mill divisa como o conflito 
crepita na vida colectiva por múltiplos factores e em virtude das diversas 
concepções de bem: “Em todos os assuntos humanos, requerem-se 

95. C. PAtemAn, Participação e Teoria Democrática (1970), op. cit., 42, 46.
96. Cf. David held, Models of Democracy (Cambridge: Polity, 2007), 79.
97. John Stuart mill, Autobiography (1873), (London: Penguin Books, 1989), 149.
98. John Stuart mill, “Considerations on Representative Governement” (1861), in ID., On 

Liberty and Other Essays, (Oxford: Oxford University Press, 1991),VII, 302.
99. Ibid., “Preface”, 204.
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influências conflituantes que os estimulem mutuamente e os tornem 
até eficientes nos seus próprios usos”100. O conflito, como se vê, assenta 
numa tríplice referência, desde logo epistémica, mas também moral e 
social. De facto, se as democracias modernas podem cometer erros, não 
é menos verdade que elas também os podem corrigir. “Tão essencial é 
esta disciplina para uma verdadeira compreensão das questões morais e 
humanas, que, se não existirem adversários de todas as verdades impor-
tantes, é indispensável imaginá-los, e fornecer-lhes os mais fortes argu-
mentos que o mais hábil advogado do diabo possa conceber”101. Este é 
um elogio da resistência, pela sua natureza profícua, afinal, da “função 
do antagonismo”102, essencial para que a participação dos vários grupos 
sociais contribua para uma maior justiça.

Distanciando-se de Constant, Mill levou mais longe as exigências 
sobre a democracia, pois se é próprio dela que «a maioria (...) tenha mais 
votos e prevaleça sobre a minoria”103, torna-se imprópria quando relega 
a participação de outros grupos e não os associa à tomada de decisões; 
tais situações ameaçam a democracia, pois esta exerce-se num processo 
deliberativo que deve envolver todas as tendências. “O que pode ser feito 
melhor por um corpo, que por um indivíduo, é a deliberação. Quando é 
necessário ou importante para assegurar a audição e atenção a muitas 
opiniões conflituantes, torna-se indispensável um corpo deliberativo”104. 
Mill salienta até que, quanto maior o número dos partícipes nos debates, 
tanto mais ampla e objectiva será a deliberação, já que todo o indivíduo 
tem algo a contribuir para o conhecimento público: este, um argumento 
epistémico essencial para a democracia deliberativa. De facto, o processo 
de discussão pública dos problemas propicia um contexto social, que Mill 
denominava de “escolas de civismo”, em que as próprias preferências indi-
viduais são transformadas: a deliberação política torna-se “uma escola de 
espírito público”, na qual o cidadão “se vê convocado, quando assim se 
ocupa, a ponderar interesses que não são os seus, a guiar-se, em caso de 
pretensões conflituosas, conforme a regras diferentes das suas parciali-
dades privadas; e a aplicar em cada caso, princípios e máximas que têm 
por justificação o bem comum”105. Por fim, ressaltemos que, afora a sua 

100. Ibid., VI, 291.
101. J. S. mill, Da Liberdade (1859), (Mem Martins: Europa-América, 1997), II, 42.
102. J. S. mill, “Considerations on Representative Governement”, VII, 315.
103. Ibid., 303.
104. Ibid., V, 272.
105. Ibid., III, 255.
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função educativa, a participação política tem uma função integradora: a 
deliberação pública gera nos cidadãos o sentimento de pertença social, 
pois “é da discussão e acção política colectiva que aquele cujas ocupações 
diárias lhe concentram os interesses num pequeno círculo, aprende a inte-
ressar-se pelos concidadãos, e ganha consciência de ser membro de uma 
grande comunidade”106, reconhecendo assim o outro como concidadão.

Por influxo de Tocqueville, Mill deu-se conta da importância da 
descentralização político-administrativa e da concomitante existência de 
instituições políticas locais, que tornam a participação fonte de aprendi-
zagem para a participação democrática a nível nacional; por mais plural e 
representativa que seja uma assembleia deliberativa nacional, ela é insu-
ficiente, e há um vasto campo de participação política nas instituições, 
como “ler jornais e talvez escrever para eles, reuniões públicas e solici-
tações de diferentes espécies, dirigidas às autoridades políticas”107. Além 
disso, a participação favorece a consolidação dum elemento que Mill 
julgava indispensável para a democracia representativa: a responsabili-
zação (accountability) política, já que a interacção entre representados 
e representantes faz com que estes se vejam na necessidade de prestar 
contas àqueles.

É esclarecedor como Mill valoriza a participação no local de trabalho, 
ou nas actividades da indústria, como indutora de participação em esferas 
políticas mais amplas, como a nacional, fazendo despontar um espírito de 
transformação e de solidariedade. Democrata convicto, Mill julgava que 
o socialismo deveria ser realizado por meio da deliberação democrática, 
e não, como propunha Marx, por meio da ditadura do proletariado; a 
grande diferença do pensamento político de ambos é que, enquanto o 
segundo entendia que “o conflito (entre ideias ou entre classes) estava 
destinado a acabar com o advento da comunidade moderna”, para o 
primeiro “o conflito de interesses e de ideias era a condição permanente 
[da política]”108. Aliás, a manutenção de espaços de interacção locais para 
os cidadãos, multiplica os contradiscursos, que, por sua vez, estimula a 
crítica e o agonismo político.

O ideal de participação é, pois, crucial: ela não se circunscreve ao 
âmbito político, abrangendo outros sectores, como os das relações laborais 
e os relativos à vida comunitária. Como adverte Pitkin, a actuação dos 

106. Ibid., VIII, 328.
107. Ibid., XV, 413.
108. John skoruPski, Why Read Mill Today? (London: Routledge, 2006), 71.
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parlamentares no exercício da representação política nem sempre corres-
ponde às aspirações de seus eleitores, desviando-se com frequência para 
interesses nada genuínos, traindo quem neles votou, não correspondendo 
às aspirações de seus eleitores109. Assim, a participação política é benéfica 
também para a própria democracia representativa.

Nas últimas décadas, os pensadores da democracia deliberativa110 
consideram que, no seio desta, uma decisão pode obter-se mediante três 
procedimentos – negociação, votação, deliberação; a primeira implica 
transacções, onde as partes ofertam promessas e contratos; com a votação 
dá-se a agregação de opções tomadas em silêncio, sem comunicação entre 
os participantes; a deliberação envolve debates em foros públicos onde se 
comparam as diferentes opções mediante argumentos racionais; a nego-
ciação e a deliberação são formas de comunicação111, isto é, são “actos 
de fala”. Então, “a democracia deliberativa apoia-se no debate, quer no 
sentido de que avança mediante a discussão, quer porque deve ser justi-
ficada mediante a argumentação”112; assim, o conceito inclui a tomada 
colectiva de decisões com a participação de todos os afectados ou de seus 
representantes. O próprio Bobbio afirma: “O que se passa é que o processo 
de democratização (...) se está a alargar no espaço das relações políticas, 
dessas relações em que o indivíduo é considerado no seu papel de cidadão, 
à esfera das relações sociais, onde o indivíduo é considerado segundo a 
variedade do seu status e de seus papéis específicos – por exemplo, de 
pai e de filho, de cônjuge, de empresário e de trabalhador, (...), de admi-
nistrador e de administrado, de produtor e de consumidor, de gestor dos 
serviços públicos e de utente, etc.”113. Poderíamos acrescentar mais, por 
exemplo a empresa, a administração pública, o sistema judicial, etc., para 
que a democratização da sociedade seja mais global e local.

109. Cf. Hanna F. Pitkin, The Concept of Representation (Los Angeles: University of California 
Press, 1967), 219-222.

110. Sobre este importante tema, ver o nosso estudo “Democracia deliberativa” (2010), in 
João Cardoso rosAs (org.), Manual de Filosofia Política (Coimbra: Almedina, 2013), 
137-182.

111. Cf. Jon elster, “Introducción”, in ID. (coord.), La Democracia Deliberativa (1998), 
(Barcelona: Gedisa, 2000), 18-21.

112. Ibid., 23.
113. N. bobbio, O Futuro da Democracia (1984), (Lisboa: Dom Quixote, 1988), 71-72.
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b) A viragem deliberativa

b1) “Razão pública” e neocontratualismo

Nas últimas décadas, devemos a Rawls a valorização da dimensão 
moral dos sistemas democráticos pelas novas perspectivas normativas com 
que impregnou a política contemporânea. A sua “teoria da justiça como 
equidade” significa um salto paradigmático na filosofia política moderna, 
com a formulação de princípios da justiça acordados numa situação 
inicial, que é equitativa, da qual brota uma concepção política de justiça 
para as sociedades democráticas. Ora, para Rawls, “a justiça é a virtude 
primeira das instituições sociais, tal como a verdade o é para os sistemas 
de pensamento”114, configurando assim a estrutura base da sociedade; para 
isso, o filósofo estadunidense supõe um contrato social, hipotético e a-his-
tórico, no qual as pessoas, reunidas numa situação inicial – a “posição 
original” –, deliberaram sobre tais princípios expressivos do justo – os 
“princípios da justiça”. Nesta concepção deliberativa, ao escolherem tais 
princípios envoltos por um “véu de ignorância”, desconhecendo as suas 
circunstâncias pessoais, os seus dotes naturais e as suas condições econó-
micas, garante-se neutralidade a esses legisladores iniciais, de modo que 
a concepção de justiça irrompa do uso da razão e da vontade das pessoas; 
tais legisladores estavam numa situação de igualdade, sem vantagens para 
uns ou prejuízo de outros, prosseguindo o maior bem-estar possível de 
todos, tanto mais que nada sabem sobre o porvir.

Contrariamente ao utilitarismo, Rawls inspira-se no contratualismo 
da tradição liberal de Locke, Rousseau e Kant; aliás, o ponto de partida 
do autor é a ideia kantiana do igual valor intrínseco dos indivíduos, isto 
é, do princípio segundo o qual todas as pessoas são fins em si mesmas, 
devendo ser a referência última de preocupação moral. “Uma vez que 
todos os participantes estão em situação semelhante e que ninguém está 
em posição de designar princípios que beneficiem a sua condição parti-
cular, os princípios da justiça são o resultado de um acordo ou nego-
ciação equitativa (fair)”115, sendo que “a teoria da justiça como equidade 
inicia-se [...] como uma das escolhas de âmbito mais geral que é possível 
efectuar em sociedade, isto é, com a escolha dos primeiros princípios que 
definem uma concepção de justiça, a qual determinará todas as críticas 

114. John rAwls, Uma Teoria da Justiça (1971), (Lisboa: Presença, 1993), 27.
115. Ibid., 34.
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das instituições e as respectivas possibilidades de reforma ulteriores”116. 
Nesta versão neocontratualista, uma sociedade é bem-ordenada quando 
for regulada por uma concepção pública de justiça cujos princípios são 
aceites por todos como razoáveis, e que, de acordo com eles, regulam a 
estrutura básica da sociedade.

O (1º) princípio é o da liberdade igual, que assegura a todos um 
conjunto de liberdades (básicas) e direitos, o mais amplo possível117; o 
(2º) princípio, da diferença, garante que (a) as desigualdades sociais e 
económicas só serão aceites se beneficiarem em especial os menos favo-
recidos, e (b) desde que ligadas a funções e posições abertas igualmente a 
todos118. Ora, se princípios assim compartilhados tornam a razão pública, 
as liberdades de expressão e pensamento tornam-na livre. Então, se o prin-
cípio da liberdade igual se refere às liberdades políticas – a “liberdade dos 
modernos” –, necessárias para que os indivíduos desenvolvam um sentido 
de justiça, o princípio da diferença aplica-se à distribuição de renda e da 
riqueza; se o 1º princípio estabelece liberdades e direitos, o 2º regula a sua 
aplicação, corrigindo as desigualdades que dele possam ocorrer. Após o 
contrato inicial e a definição dos princípios, os pactuantes devem escolher 
uma constituição conforme a tais ditames de justiça, um governo legal, 
com leis e normas a serem observadas, publicitadas, e com instituições 
propiciadoras de estabilidade social.

O esforço subsequente de Rawls foi inscrever a concepção de justiça 
no plano estritamente político, tendo em conta as críticas, muitas delas 
vindas dos comunitaristas119, à sua concepção de justiça na obra de 1971, 
que diziam resultar duma doutrina filosófica, religiosa ou moral “abran-
gente” (própria do liberalismo político); assim, procura depois articu-
lá-la em torno de valores politicamente autónomos, dada a pluralidade 

116. Ibid.
117. Ibid., 68.
118. Ibid., 84.
119. O denominado “comunitarismo” teve, nas últimas décadas, um grande desenvolvi-

mento, mais notório no contexto norte-americano, centrando as suas críticas ao li-
beralismo, em especial ao liberalismo igualitário de John Rawls. Assim, filósofos 
como Charles Taylor, Michael Walzer, Michael Sandel, Alasdair MacIntyre, e outros, 
coincidem em denunciar a concepção a-histórica e desencarnada do indivíduo do-
tado de direitos, concebidos como anteriores ao seu contexto social e político; ora, 
segundo eles, tal liberalismo não tem em devida conta os valores comunitários, como 
a solidariedade, o patriotismo, a fraternidade, em geral as virtudes cívicas, subva-
lorizando a vida comunitária. Sobre a questão, cf. Acílio Silva Estanqueiro rochA, 
“Relativismo Cultural e Universalismo Ético”, in Maria do Céu P. Neves (coord.), Ética: 
dos fundamentos às práticas (Lisboa: Edições 70, 2016), 183-210.
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irredutível de doutrinas razoáveis (filosóficas, religiosas e éticas), com 
frequência inconciliáveis entre si, presentes nas instituições sociais e polí-
ticas livres das actuais sociedades democráticas; entretanto, os cidadãos 
podem superar tais situações conflituais, partilhando tais doutrinas que 
parecem irredutíveis, mas “com possibilidade de prosperar ao longo das 
gerações numa democracia constitucional mais ou menos justa”120, efec-
tuando um “consenso de sobreposição” (overlapping consensus); se Rawls 
introduziu tal noção para conferir mais realismo à sociedade hodierna, 
dado “o facto do pluralismo razoável”, é porque é possível que todos os 
cidadãos partilhem, apesar de divergências que parecem insanáveis, a 
mesma concepção política básica de justiça.

Por isso, na sua obra de 1993, esclarece: “dado o facto do pluralismo 
razoável, o trabalho de reconciliação efectuado através da razão pública 
produz dois efeitos (…): em primeiro lugar identifica o papel fundamental 
dos valores políticos em tornar os termos da cooperação social equitativa, 
compatíveis com o respeito mútuo entre cidadãos encarados como livres e 
iguais; em segundo, revela um ajustamento concordante, suficientemente 
inclusivo entre os valores políticos e os demais, observado num consenso 
de sobreposição razoável”121. Uma sociedade democrática é, pois, aquela 
em que as instituições sociais, económicas e políticas tratam os cidadãos 
como membros moralmente iguais e proporcionam direitos, liberdades 
e oportunidades necessários à prossecução de seus fins com as suas 
convicções morais.

Respondendo a críticas de Habermas, Rawls sustém: “concebo a 
justiça como equidade como o desenvolvimento duma concepção política 
liberal da justiça para um regime democrático, que poderia ser aceite, ao 
menos assim o espero, por todas as doutrinas abrangentes (…). A ideia 
central é que o liberalismo político se move no campo da categoria do 
político e deixa a filosofia tal como está. Deixa inalteradas doutrinas reli-
giosas, metafísicas e morais, com as suas amplas tradições de desenvol-
vimento e de interpretação”122. A relação entre essa concepção da justiça 
que vincula a todos, com as várias e divergentes doutrinas abrangentes 
do bem, está em que aquela pode formular-se com independência das 
segundas.

120. J. rAwls, “The Idea of an Overlapping Consensus”, Oxford Journal of Legal Studies, 7 
(1), spring 1987, 1.

121. J. rAwls, O Liberalismo Político (1993), (Lisboa: Presença, 1997), 162. Itálico nosso.
122. J. Ralws, “Réplica a Habermas” (1995), in Jürgen Habermas/John rAwls, Debate sobre 

el Liberalismo Político (1995), (Barcelona: Paidós, 1998), 77-78.
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A objecção de Habermas tem a ver com a forma como Rawls concebe 
o seu desenho de representação inicial: “Penso que Rawls poderia ter 
evitado as dificuldades relacionadas com o desenho da posição original 
se tivesse operacionalizado o ponto de vista moral dum outro modo e 
liberado o conceito procedimental de razão prática de conotações subs-
tantivas, isto é, desenvolvendo-a de modo procedimental”123. Portanto, 
Habermas argumenta que o véu de ignorância, ao limitar inicialmente 
o campo de visão das partes na posição original, restringiria o juízo 
sobre os princípios de justiça com os quais deverão concordar cidadãos 
livres e iguais, a despeito das possibilidades de compreensões distintas. 
Segundo o autor alemão, a forma como o filósofo estadunidense se posi-
ciona, levou-o à construção de um Estado constitucional que estabelece a 
primazia dos direitos individuais (as “liberdades dos modernos”) sobre o 
princípio democrático de legitimidade (as “liberdades dos antigos”), o que 
impediria a justiça como equidade de harmonizar as liberdades funda-
mentais com o que Rawls denomina de valor equitativo das liberdades 
políticas. Por isso, “a forma de autonomia política que garantiu existência 
virtual na posição original, isto é, no primeiro nível da formação da teoria, 
não se desdobra plenamente no seio da sociedade justamente constituída. 
Quanto mais se levanta o véu de ignorância e quanto mais os cidadãos 
de Rawls se tornam pessoas de carne e osso, mais profundamente eles 
se encontram sujeitos a princípios e normas que foram antecipados pela 
teoria e se institucionalizaram fora do seu controlo”124. A imparcialidade 
visada pela posição original só seria garantida, segundo Habermas, se as 
concepções normativas básicas desse desenho pudessem resistir à revisão 
crítica de experiências futuras significativas e aos processos de aprendi-
zagem, o que parece não ser possível nesse modelo de justificação.

No fundo, Habermas julga que o filósofo americano estabelece mono-
logicamente qual a trajectória do processo, enquanto o filósofo alemão 
julga que uma representação simplificada dos participantes não confere 
legitimidade ao processo. Então, importa partir de pressupostos comuni-
cativos, com a análise dos processos discursivos de formação democrática 
da opinião e da vontade, nos quais se manifesta o uso público da razão. 
Essa sua via é, ao mesmo tempo, mais e menos modesta que a de Rawls: 
é mais modesta pois desenvolve-se ao ritmo procedimental do uso público 

123. J. hAbermAs, “Reconciliación mediante el uso público de la razón” (1995), in J. 
hAbermAs / J. rAwls, Debate sobre el Liberalismo Político, 51.

124. Ibid., 66-67.
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da razão: “pode deixar mais perguntas abertas porque confia mais no 
processo de uma formação racional da opinião e da vontade”; por sua vez, 
a menor modéstia do filósofo alemão estaria em explanar as questões filo-
sóficas e éticas relativas à racionalidade comunicativa e à ética discursiva 
da negociação racional, portanto do processo democrático: “nesta função, 
a filosofia não precisa de proceder de modo construtivo, mas só recons-
trutivo. As respostas substanciais, a encontrar aqui e agora, deixam-se ao 
compromisso mais ou menos ilustrado dos participantes”125. Se uma para-
doxal ironia os separa, ela também os aproxima.

Na verdade, embora se afastem em muitos pontos, os projectos de 
Rawls e Habermas têm muitos pontos convergentes; o próprio autor 
alemão admite isso ao afirmar que “o desacordo que formulo permanece 
dentro das limitadas fronteiras duma disputa familiar”126. Se Habermas 
formula uma filosofia abrangente, Rawls procura construir uma teoria 
política, restrita a este âmbito, deixando intocada a filosofia; todavia, 
divergem também os dispositivos de representação – a “posição original” 
(Rawls) e a “situação ideal de fala” (Apel, Habermas). Rawls, pretende 
que a filosofia não faça referência de qualquer doutrina, seja ela religiosa, 
moral ou metafísica; por sua vez, para Habermas, derivar as liberdades 
individuais e os direitos de participação dum mesmo fundamento (1º 
princípio de justiça), impede as primeiras de condicionarem os segundos 
(o processo de autodeterminação política dos cidadãos), além de darem 
primazia aos direitos liberais, subestimando a acção do próprio processo 
democrático num contexto de diversidade cultural.

Assim, o conceito de democracia deliberativa, segundo Rawls e 
Habermas, consubstancia um sistema de categorias filosóficas e políticas 
que conecta, institucionalmente, o exercício do poder político à argumen-
tação pública entre iguais. Ademais, em Habermas, a crítica da razão 
deixa de ser, como em Rawls, uma forma de subjectividade transcen-
dental, para se tornar um modo de comunicação; a validade está inscrita, 
mais que num consenso sobreponível, como sustenta o filósofo estadu-
nidense, num acordo razoável, como propugna o filósofo alemão, afinal 
um consenso procedimental que colmata disputas reivindicativas. Para 
ambos, o melhor antídoto ao fundamentalismo é a exigência institucional 
constante e perseverante de fundamentação.

125. Ibid., 70-71.
126. Ibid., 42.
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b2) Do “agir comunicativo” ao consenso discursivo

O projecto filosófico habermasiano pretende “recuperar” uma filo-
sofia “racional” em que a reflexão sobre a linguagem e a comunicação 
são fulcrais, conforme à sua “teoria do agir comunicativo”. A linguagem 
é mediação: importa aqui a competência para falar, agir e influenciar; 
com base em Heidegger, Wittgenstein, e nos linguistas dos “actos de fala” 
(Austin e Searle), é a linguagem, e não a consciência, que Habermas 
toma como critério de racionalidade: só podemos conhecer a razão pela 
linguagem, e é por esta que a razão se expressa; nesta orientação, quando 
alguém fala, diz a outros algo sobre o mundo, e, dado que estes compreen-
deram o que o foi dito, busca o assentimento dos interlocutores. Além 
disso, Austin e Searle entendiam a linguagem como uma forma de acção 
– “todo o dizer é um fazer” –, uma “viragem linguística”, já que não se 
confina, como até então, apenas a descrever um estado de coisas (como 
verdadeiras ou falsas).

Em suma, almeja-se o ideal de comunicação não distorcida, porque é 
aí onde desponta o projecto de recuperação da legitimidade democrática. 
Democracia é isso: comunicação não distorcida com vista à deliberação; 
todavia, importa aferir – o que excede o nosso objectivo – as condições 
discursivas de legitimidade democrática e, por contraste, os imensos 
obstáculos vindos de tantas formas de poder ilegítimo que bloqueiam o 
avanço da democracia em sociedades mediáticas e muito mediatizadas. 
Entre eles está o argumento de Platão (acima referido): no Górgias, para 
além do problema da interferência das paixões no discurso político, o 
que se critica na retórica democrática é que esta favorece a quantidade e 
não a qualidade, a popularidade em vez da verdade. Se há um risco real 
do funcionamento do espaço público democrático, não se trata todavia 
de uma consequência inevitável; se, conforme a Platão, a política demo-
crática comporta o risco da “retórica plebiscitária”, o antídoto parcial 
desta é a “retórica deliberativa”, exercida no espaço público alargado127; o 
problema está em que o orador, mais que buscar a verdade, quer agradar 
ao maior número possível de indivíduos.

Ora, segundo Habermas, quando formulamos sentenças, preten-
demos algum tipo de validade: se ela é assertórica (função cognitiva) 
quer-se que o que foi dito seja verdadeiro; se é uma sentença normativa 

127. Simone chAmbers, “Rhétorique et espace public: la démocratie délibérative a-t-elle 
abandonné la démocratie de masse à son sort?”, Raisons Politiques (Paris: Presses de 
Sciences Po, nº 42, mai 2011), 19-21.
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sobre determinado conteúdo ou norma social, a validade que se pretende é 
se é recto ou justo o que foi dito; se proferimos uma sentença expressiva, a 
validade almejada é se o que foi dito é sincero ou veraz: “O falante pretende 
verdade para os enunciados e pressuposições da existência, rectidão para 
as acções legitimamente reguladas e para o seu contexto normativo, e vera-
cidade para a comunicação (Kundgabe) de experiências vividas subjecti-
vamente”128. Habermas insiste nestes três tipos de pretensão de validade, 
correlativos com os domínios da objectividade do real, da rectidão na vida 
social, da veracidade no campo das vivências, interessando agora especial-
mente os dois últimos.

O “agir comunicativo” pressupõe o abandono da relação cognitiva 
sujeito-objecto por um procedimento cognitivo de natureza intersub-
jectiva, que somente é possível com a progressiva descentração da nossa 
visão egocêntrica de mundo: “Um locutor coloca-se com outros de acordo 
sobre um assunto: ambas as partes só podem alcançar um tal consenso 
se aceitarem os enunciados como adequados aos factos em apreço. O 
consenso acerca de alguma coisa é aferido pelo reconhecimento intersub-
jectivo da validade dum enunciado em princípio criticável”129. A “teoria 
do agir comunicativo” assenta, pois, na estrutura intersubjectiva da 
linguagem, mediante a qual os actores sociais tomam decisões racionais 
na vida em sociedade, que é possível porque há conteúdos de sentido e 
normas sociais partilhadas por todos os membros do grupo, que, recor-
rendo à linguagem husserliana, Habermas denomina de mundo da vida; 
a sociedade é vista desde esse enfoque, sem esquecer o outro lado do 
sistema, que também a enforma: “Ao aumentar a complexidade de um e 
a racionalidade do outro, sistema e mundo da vida não só se diferenciam 
internamente, como “sistema” e “mundo da vida”, mas também se dife-
renciam simultaneamente um do outro”130. A questão é, por entre forças 
constringentes, a da conservação e promoção do agir comunicacional.

O procedimentalismo alarga-se também à ética: não se parte de 
conteúdos morais concretos, mas de procedimentos susceptíveis de legi-
timar as normas que regulam a vida quotidiana mediante quer o prin-
cípio de universalização <U>, que reformula dialogicamente o imperativo 
kantiano da universalidade, segundo o qual “uma norma válida deve 
satisfazer a condição: [que] as consequências e efeitos colaterais que (de 

128. J. hAbermAs, Teoría de la Acción Comunicativa, t. I (1981), (Madrid: Taurus, 1992), 143.
129. J. hAbermAs, Pensamento Pós-Metafísico: ensaios filosóficos (1988), (Coimbra: 

Almedina, 2004), 89-90.
130. J. hAbermAs, Teoría de la Acción Comunicativa, t. II (1981), (Madrid: Taurus, 1992), 216.
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maneira previsível) provêm para a satisfação dos interesses de cada um 
do facto que a norma foi universalmente observada, podem ser aceites por 
todas as pessoas afectadas (e preferidas às repercussões das outras possi-
bilidades conhecidas de regulamento)”; quer o princípio discursivo <D>, 
que estipula: “uma norma só pode aspirar à validade se os que podem ser 
afectados estão acordo (ou possam estar), enquanto participantes numa 
discussão prática sobre a validade dessa norma”131. Assim, a racionalidade 
inerente ao diálogo é comunicativa e deve satisfazer interesses universali-
záveis; como tal, a ética discursiva não pretende só fundamentar racional 
e dialogicamente a moral, mas também a sua aplicação na vida quotidiana 
(bioética ou ética médica, genética, ética da ciência e da tecnologia, ética 
económica, ética da empresa, ética da informação, ética ecológica, etc.).

Se Habermas não foi o primeiro a escrever sobre “democracia deli-
berativa”, foi um dos seus mais proeminentes cultores: esta noção “tem as 
suas raízes no ideal intuitivo de uma associação democrática, na qual a 
justificação dos termos e condições de associação se obtém mediante um 
processo de argumentação e de raciocínio públicos entre cidadãos livres e 
iguais”132. O que dá força legitimadora ao “procedimento” é precisamente 
o percurso argumentativo de fundamentação discursiva que se desenrola 
na esfera pública. “A chave da concepção procedimental de democracia 
consiste em que o processo democrático institucionaliza discursos e nego-
ciações com a ajuda de formas de comunicação, as quais devem funda-
mentar a suposição de racionalidade para todos os resultados obtidos 
segundo o procedimento”133. O acordo a que se chega com a deliberação é 
um consenso134 construído durante o processo em que se debatem razões 
e argumentos.

A concepção de política deliberativa pretende formular uma teoria 
da democracia a partir de duas tradições teórico-políticas: a concepção 
de autonomia pública da teoria política republicana (vontade geral, sobe-
rania popular), com a concepção de autonomia privada da teoria política 

131. J. hAbermAs, Morale et Communication: conscience morale et activité communicatio-
nelle (1983), (Paris: Cerf, 1986), 86-87.

132. Joshua cohen, “Deliberation and democratic legitimacy” (1989), in J. Bohman and W. 
Rehg (eds.), Deliberative Democracy (Cambridge (Mass.): MIT Press, 1997), 72.

133. J. hAbermAs, Facticidad y Validez: sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoria del discurso (1992), (Madrid, Editorial Trotta, 1998), 380.

134. Sobre o tema, cf. Acílio Silva Estanqueiro rochA, “Os direitos humanos e as aporias 
do consenso”, in João Cardoso Rosas (org.), Novas Direcções na Filosofia dos Direitos 
Humanos, (Braga: Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho / 
Edições Húmus, 2014), 89-134.
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liberal (interesses particulares, liberdades individuais). Ora, “o conceito 
de soberania popular provém da apropriação e revalorização republicana 
da ideia de soberania que remonta aos inícios dos tempos modernos (…). 
Rousseau transferiu essa figura de pensamento, procedente de Bodin, 
para a vontade do povo unido, fundiu-a com a ideia clássica de um auto-
governo de homens livres e iguais e integrou-a na ideia moderna de auto-
nomia. (…) Segundo a visão republicana, o povo, ao menos virtualmente 
presente, é o sujeito duma soberania que, em princípio, não pode dele-
gar-se: na sua qualidade de soberano, o povo não poderá ser representado. 
(…)”135. Habermas reinterpreta a ideia de soberania popular, dessubs-
tancializando-a: uma soberania popular sem sujeito, tornada autónoma 
e intersubjectivamente configurada. Então, “o conceito de democracia 
fundado na teoria discursiva supõe a imagem duma sociedade descen-
trada que cria, todavia, mediante o espaço público político, uma arena 
especialmente encarregada de perceber, identificar e tratar os problemas 
que interessam à sociedade no seu conjunto. Quando se abandona a 
conceptualização oriunda da “filosofia do sujeito”, não há mais neces-
sidade de concentrar a soberania, de maneira falsamente concreta, no 
povo, nem de a confinar no anonimato das competências definidas pelo 
direito constitucional”136. Para a legitimidade do processo, os conteúdos 
da autolegislação, que em Rousseau eram concentrados num único acto, 
são expressos de modo valorativo nos diversos estádios do processo de 
formação de opinião e da vontade.

Entretanto, a expansão das relações capitalistas, que abafam as 
formas comunicativas – o amor e a verdade não se desenvolvem no 
mundo sistémico –, é um dos fenómenos da modernidade: ampliam-se os 
âmbitos sociais que se regem por mecanismos onde domina o dinheiro e 
o poder, estiolando a energia da racionalidade comunicativa; o mundo da 
vida vai ficando submetido a mecanismos sistémicos, como o mostram 
“(…) os sintomas de coisificação que se apresentam nas sociedades 
capitalistas desenvolvidas, pela intrusão, por força da moeda e da buro-
cracia, dos subsistemas “economia” e “Estado” na reprodução simbólica 
do mundo da vida”, a que acresce também “a tendência para a jurisdici-
zação (Verrechtlichung)”, ou seja, “a muito comum tendência, observável 
nas sociedades modernas, duma inflação do direito escrito”137. Numa 

135. J. hAbermAs, Facticidad y Validez, 376-377.
136. Ibid., 377.
137. J. hAbermAs, Teoría de la Acción Comunicativa, t. II, 503, 504.
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sociedade democrática, as políticas públicas devem ser avaliadas mediante 

a argumentação, com discursos e contradiscursos.
A opinião pública, formada no mundo da vida e vivida na sociedade 

civil, faculta conteúdos para o agir comunicativo no espaço público; e 
este é como que uma “caixa-de-ressonância”138, com “uma vasta rede de 
sensores que reagem à pressão dos problemas que interessam a sociedade 
no seu conjunto”139, e que filtram e sintetizam temas, argumentos e contri-
buições, transpondo-os para os processos institucionalizados de decisão, 
inscrevendo no sistema político conflitos existentes na sociedade civil, a 
fim de influenciarem os processos de circulação e regulação do poder no 
sistema político.

Se esse é o espaço público, que é a sociedade civil? O sentido desta 
distancia-se hoje das formulações de Hegel (sistema de carências e neces-
sidades) e de Marx (economia, trabalho e capital). Na falta de uma defi-
nição clara de sociedade civil140, Habermas arrisca uma explicação: “O seu 
[da sociedade civil] núcleo institucional é essa trama associativa não-es-
tatal e não-económica, de base voluntária, que ancora as estruturas comu-
nicativas do espaço da opinião pública na componente do mundo da vida, 
que (junto com a cultura e a personalidade) é a sociedade. A sociedade 
civil compõe-se dessas associações, organizações e movimentos, surgidos 
de forma mais ou menos espontânea, que captam os ecos dos problemas 
sociais que ressoam na esfera privada, os condensam e transmitem ao 
espaço da opinião pública política”141. A valoração dessa visão pluriforme 
na sociedade não só não se afasta do individualismo como é propulsora de 
motivações e decisões colectivas.

Assim, se a sociedade civil tem essa estrutura (organizações, asso-
ciações...), o espaço público manifesta-se em especial na profusão comu-
nicacional. Com Cohen e Arato, que salientam as limitações de formas 
de expressão e de movimentos não institucionalizados “no espaço de 
uma opinião pública liberal, os actores só podem exercer influência, não 
poder político”; ora “essa influência pública e política passa os filtros do 
procedimento institucionalizado da formação democrática da opinião e 
da vontade políticas, transforma-se em poder comunicativo e infiltra-se 

138. J. hAbermAs, Facticidad y Validez, 423.
139. Ibid., 376.
140. Cf. Ibid., 445 ss.
141. Ibid., 447.
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numa legislação legítima (...)”142. Para gerar poder político, o influxo tem 
de alargar-se às deliberações das instituições democráticas da formação 
de opinião e da vontade e adoptar uma forma de resolução formal.

Nesta sequência, “o sistema político (...) conecta-se com a esfera da 
opinião pública e com a sociedade civil, através da actividade dos partidos 
políticos e do direito de voto dos cidadãos”143. Habermas, baseado em 
Cohen e Arato, chama atenção para a existência de dois tipos de actores 
na sociedade civil: uns, que actuam conscientemente “no empreendi-
mento comum de reconstituição e manutenção das estruturas do espaço 
público”, e outros que usam os foros existentes para influenciar o sistema 
político e para “assegurar a sua própria identidade e capacidade de 
acção”; isto verifica-se mormente nos novos movimentos sociais, que 
“(...) tratam de pôr sobre a mesa temas cuja relevância afecta a sociedade 
global, definir problemas e trazer contribuições (…), acrescentar novas 
informações, interpretar os valores de outro modo, mobilizar bons argu-
mentos, denunciar argumentos ruins, a fim de produzir uma atmosfera 
consensual capaz de modificar os parâmetros da formação da vontade 
política e de exercer pressão sobre os parlamentos, tribunais e governos, 
em benefícios de certas políticas”144. Habermas tenta superar o problema 
da racionalidade instrumental, mediante a racionalidade comunicativa, 
afinal por uma concepção filosófica centrada na linguagem que possibilita 
o entendimento e a criação de subsequentes consensos.

Hoje, mais de 2500 anos após a democracia participativa ateniense, 
ressurge o conteúdo desses três conceitos axiais gregos – isonomia, isegoria, 
isomoiria –, que, em contexto diverso e em novas condições, impulsiona 
novas exigências da filosofia da democracia. Também Bobbio dizia: “Parto 
de uma verificação (…): a exigência, tão frequente nos anos que correm, 
de mais democracia, expressa-se na exigência de que a democracia repre-
sentativa seja completada ou mesmo substituída pela democracia directa. 
Não se trata duma exigência nova: já a apresentara, como se sabe, o pai 
da democracia moderna, Jean Jacques Rousseau (…)”145. Assim, no século 
XXI, pensar a democracia continua sendo um imperativo inadiável de 
cidadania.

142. Ibid., 452-453,
143. Ibid., 449.
144. Ibid., 450-451.
145. Norberto bobbio, O Futuro da Democracia, 53.
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