
Universidade do Minho
Instituto de Letras e Ciências Humanas

José Carlos Martins Morais 

outubro de 2018

A liberdade como não dominação 
e a democracia contestatória 

 J
os

é 
C

ar
lo

s 
M

ar
tin

s 
M

or
ai

s 
A

 l
ib

e
rd

a
d

e
 c

o
m

o
 n

ã
o

 d
o

m
in

a
çã

o
 e

 a
 d

e
m

o
cr

a
ci

a
 c

o
n

te
st

a
tó

ri
a

 
U

M
in

ho
|2

01
8



Universidade do Minho
Instituto de Letras e Ciências Humanas

José Carlos Martins Morais 

outubro de 2018

A liberdade como não dominação 
e a democracia contestatória 

Trabalho efetuado sob a orientação do
Professor Doutor Pedro Miguel Páscoa Santos Martins 

Dissertação de Mestrado 
Mestrado em Filosofia Política 



 
 

ii 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

Nome: José Carlos Martins Morais 

Endereço eletrónico: jcmartins.m@gmail.com                   Telefone: 912594565 

Número do Cartão do Cidadão: 09939505 3ZY0 

Título tese: A Liberdade como não dominação e a democracia contestatória 

Orientador: Pedro Miguel Páscoa Santos Martins 

Ano de conclusão: 2018 

Designação do Mestrado: Mestrado em Filosofia Política 

 

 

É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTA DISSERTAÇÃO APENAS PARA EFEITOS DE 
INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE. 

 

 

Universidade do Minho, 29/10/2018 

 

 

Assinatura: ________________________________________________ 

 

  

mailto:jcmartins.m@gmail.com


 
 

iii 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Uma dissertação é um processo solitário, demorado, desafiante e cansativo, apenas possível de 

concluir com diversos contributos preciosos que é difícil hierarquizar. 

Acontece apenas compreendemos a dimensão do contributo de algumas pessoas na nossa vida 

e na formação da nossa personalidade em retrospetiva. Por vezes demasiado tarde para reconhecer essa 

dívida impagável da forma que ela merece: olhos nos olhos. A ave de Minerva levanta voo ao entardecer. 

Mas isso não diminui a obrigação e não posso, não devo, e nunca irei esquecer aquele que foi o contributo 

mais importante de todos: dos meus pais António Morais e Maria Aurora que se libertaram demasiado 

cedo das agruras deste mundo e que nunca desistiram de mim, demonstrando o poder do amor nos 

momentos em que ele foi necessário. Afinal, os anjos costumam viver entre os humanos.  

O trabalho que desenvolvi nesta dissertação não teria sido possível sem o inestimável apoio do 

professor doutor Pedro Miguel Páscoa Santos Martins, orientador deste trabalho, que a troco de nada, 

com as suas críticas pertinentes e profundas, com palavras de incentivo e apoio estruturado, demonstrou 

que há esperança na Humanidade e que o altruísmo é apenas uma das qualidades inexcedíveis do ser 

humano. O professor doutor Pedro Martins é credor de todo o meu respeito e consideração. 

Também não posso esquecer o trabalho magnífico do corpo docente do Mestrado de Filosofia 

Política, do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, que, com a sua erudição, 

humildade e facilidade de comunicação, elevou o estudo desta área do conhecimento a níveis apenas 

atingíveis pelas melhores universidades mundiais. Todos eles são credores da minha profunda gratidão. 

Por fim, mas não menos importante, merece um especial destaque o apoio incondicional da 

minha esposa Marta e da minha filha Francisca, a quem sacrifiquei a atenção que elas merecem, e que, 

mesmo nos momentos mais difíceis, tiveram sempre um sorriso e um carinho especial, que nem sempre 

mereci. Por isso sou afortunado. 

A todos os meus profundos e sinceros agradecimentos. 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

  



 
 

v 
 

RESUMO 

A liberdade como não dominação e a democracia contestatória 

 

As várias transformações sociais, económicas e políticas que ocorrem no mundo motivam por 

parte de filósofos políticos a elaboração de teorias da democracia cada vez mais detalhadas para 

responder aos problemas que suscitam. Sabemos que existem desacordos persistentes em temas como 

a justiça social, igualdade de oportunidades e liberdade, que repercutem resultados muito negativos nas 

democracias, porque as regras de partilha de encargos e benefícios entre os membros de uma 

determinada sociedade raramente são questões pacíficas; a maioria quer ampliar o leque de benefícios 

e evitar os encargos. No republicanismo neorromano de Philip Pettit, a conceção de “liberdade como 

não dominação”, afirma uma liberdade na dimensão individual sobre a qual o Estado não deve interferir, 

e uma dimensão coletiva, pois as sociedades não podem ser consideradas livres se houver no seu interior 

grupos inteiros dominados. O republicanismo cívico de Pettit propõe, para ampliar a liberdade como não 

dominação, um compromisso com a justiça distributiva, no contexto de uma democracia “contestatória”, 

de forma a que as democracias produzam resultados políticos justos. Assim, neste trabalho vou analisar 

os conceitos de liberdade como não dominação e de democracia contestatória, em Philip Pettit, o que 

inclui compreender as virtudes da teoria da democracia republicana, e verificar as suas fragilidades, 

quando comparada com as teorias liberais, nomeadamente do liberalismo igualitário de Rawls e 

herdeiros. Implica, também, analisar as diferentes perspetivas da liberdade, nomeadamente as de 

Benjamin Constant, John Stuart Mill e Isaiah Berlin e determinar de que forma a liberdade como não 

dominação tem diferenças, e se elas são substantivas ou somente residuais, face às conceções 

defendidas pelos liberais. Por fim, depois de as comparar com as propostas dos seus críticos, será altura 

de verificar de que forma as propostas de Pettit contribuem para um fortalecimento da liberdade, e se 

são distintas, ou não, das propostas liberais. 

 

Palavras-chave: Liberdade; Teoria da Justiça; Democracia; Republicanismo; Liberalismo. 
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ABSTRACT 

Freedom as Non-Domination and Contestatory Democracy 

 

Several social, economic, and political transformations around the world have motivated political 

philosophers to elaborate more detailed theories of democracy to respond to the problems they raise. We 

know that there are persistent disagreements on issues such as, social justice, equal opportunities and 

freedom, which have very negative results in democracies, because the rules of sharing burdens and 

benefits among the members of a given society are a rarely peaceful matters; most want to expand the 

range of benefits and avoid charges. In Philip Pettit's neo-Roman republicanism, the concept of "freedom 

as non-domination" affirms a freedom in the individual dimension on which the state should not interfere, 

and a collective dimension, since societies cannot be considered free if there are groups within them 

dominated. Pettit's civic republicanism proposes, in order to extend freedom as non-domination, a 

commitment to distributive justice in the context of a "contestatory" democracy, so that democracies 

produce fair political results. Thus, in this work I will analyze the concepts of freedom as non-domination 

and contestatory democracy in Philip Pettit, which implies understanding the virtues of the republican 

democracy theory, and verify its weaknesses when compared to liberal theories, namely Rawls’s 

liberalism and heirs. It also implies analyzing the different perspectives of freedom, namely those of 

Benjamin Constant, John Stuart Mill and Isaiah Berlin, and determining how freedom as non-domination 

has differences, and whether they are substantive or only residual, in view of the conceptions defended 

by liberals. Finally, after comparing them with their critics' proposals, we will verify how Pettit's proposals 

contribute to a strengthening of freedom, and whether they are different or not, from the liberal proposals. 

 

Keywords: Freedom; Theory of Justice; Democracy; Republicanism; Liberalism. 
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Introdução 

 

Nas últimas décadas temos assistido a várias transformações sociais, económicas e políticas, 

que debilitam a democracia e causam uma inquietação sistémica no cidadão comum, cada vez mais 

descrente na capacidade das instituições em implementar políticas justas que promovam as crescentes 

exigências de igualdade, justiça e liberdade. Os efeitos destas transformações não são desprezíveis, antes 

pelo contrário, e a sua resolução assume-se como um imperativo ético para todos os defensores da 

democracia, porque a proliferação de instituições contra maioritárias nacionais e transnacionais, 

enfermadas de um défice democrático específico, o crónico défice de representação política, a crescente 

diminuição da participação dos cidadãos nas decisões políticas e as persistentes desigualdades na 

distribuição de riqueza, reclamam respostas integradas, capazes de reunir uma incontestada aceitação 

social. Por este motivo, foi sem surpresa que começaram a surgir teorias da democracia cada vez mais 

detalhadas1, elaboradas por filósofos atentos e preocupados em formular teorias políticas que 

compreendam a génese daquelas complexas questões, e apontem soluções consistentes. Mas a tarefa 

não é fácil, pois todos sabemos que existem desacordos constantes em temas como a justiça distributiva, 

que repercutem resultados muito negativos na democracia. Para que os cidadãos possam aceitar os 

pressupostos que justificam a justiça distributiva, tais teorias devem ser complementadas com a 

fundamentação das tomadas de decisão, com a argumentação que sustenta a legitimidade, e com teorias 

da autoridade. Enquanto teorias, como da justiça distributiva ou do reconhecimento, a que chamamos 

teorias de primeira ordem, se focam em estabelecer as regras de partilha de encargos e benefícios entre 

os membros de uma determinada sociedade, as teorias da democracia, como teorias de autoridade, ou 

de segunda ordem, são acerca da tomada de decisão perante o desacordo na referida partilha2. 

Para definir a legitimidade democrática, Max Weber (1956)3 afirmou que é a crença na natureza 

exemplar e vinculativa de uma ordem social que constitui a legitimidade. Sabemos que o Estado dispõe 

de um monopólio da violência legítima sobre os cidadãos do seu território, mas é a crença na legitimação 

que atribui a determinadas pessoas ou instituições o direito de tomar decisões vinculativas e que, por 

outro lado, constitui a obrigação normativa (moral) de obediência a essas decisões para os demais 

                                                           
1 Este esforço de detalhar teorias da democracia partiu de diversos autores, nomeadamente: Pateman 1970; Young 1990; Dahl 1991; 
Habermas 1992; Behabib 1996; Christiano 1996; Nino 1997; Elster 1998; Waldron 1999 e Estlund 2008. 

2 Cf. João Cardoso Rosas, Mathias Thaler e Inigo González, “Filosofia política” in Pedro Galvão, Filosofia: uma introdução por disciplinas. 
Lisboa: Edições 70, 2012, p. 196. 

3 Cf. Weber, M. (1956). Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr Siebeck. 
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cidadãos, que não depende dos custos ou benefícios. Mesmo que não aceitem uma determinada lei, os 

cidadãos respeitam-na, porque acreditam na sua legitimidade democrática, cuja natureza pode ser 

explicada com três tipos de teorias4 que se destacam das restantes: as instrumentalistas, as 

procedimentalistas e as mistas. Conforme resumiu Cardoso Rosas (2012), para as teorias 

instrumentalistas, a democracia goza de legitimidade em virtude dos resultados que apresenta. Contudo 

podemos contrapor que, se os resultados fossem melhores em sequência de uma suspensão dos direitos 

políticos, então nada impediria o poder político de suspender tais direitos, legitimados pelos resultados 

alcançados. E mesmo que a democracia pudesse alcançar determinados resultados tidos por desejáveis, 

provavelmente haveria discordância entre os cidadãos e os políticos quanto aos resultados a alcançar. 

Justificar uma democracia em função dos resultados numa sociedade pluralista, onde os vários 

intervenientes políticos raramente alcançam acordos em temas como a justiça social, a igualdade de 

oportunidades e a liberdade, parece uma empreitada perigosa e até inatingível. Se estamos em 

desacordo, como poderemos alcançar resultados satisfatórios? 

Para as teorias procedimentalistas, a legitimidade democrática provém da qualidade dos seus 

procedimentos e esta advém de os cidadãos gozarem de direitos políticos que lhes permitem participar 

na tomada de decisões em circunstâncias de igualdade, independentemente dos resultados produzidos 

pelo exercício desses direitos. Muitas teorias procedimentalistas nascem do reconhecimento de 

desacordos políticos e procuram o melhor procedimento para gerir o desacordo; os procedimentalistas 

puros avaliam os resultados essencialmente em termos dos processos que os produziram. Conforme 

salientou Thomas Christiano (1996)5, a tomada de decisões democráticas deriva de dois aspetos muito 

diferentes, que colidem e se complementam. Julgamos as decisões democráticas, muitas vezes a partir 

do ponto de vista da qualidade dos resultados e preocupamo-nos com a eficiência dos resultados: se 

protegem a liberdade, e se promovem o bem comum e o aumento da vida boa dos cidadãos. Christiano 

chama a isto a dimensão substantiva ou orientada para os resultados da avaliação dos procedimentos 

democráticos. Mas também podemos - e ele defende que devemos - avaliar as decisões do ponto de 

vista de como são tomadas, ou da qualidade do respetivo procedimento e preocuparmo-nos em tomar 

decisões de uma forma, não só que inclua todos os que por direito devam ser incluídos, mas que também 

seja justa para todos os que participam nela. Dessa forma podemos alegar que o método pelo qual as 

                                                           
4 Apesar de existem mais autores emblemáticos de cada uma das teorias, podemos indicar como teóricos instrumentalistas Hayek (1960), 
Arneson (1993) e Van Parijs (1996); procedimentalistas: Waldron (1999) e Bellamy (2007) e das teorias mistas: Christiano (1996) e Rawls 
(2001). 

5 Cf. Christiano, T. (1996). The Rule of the Many. Fundamental Issues in Democratic Theory. Boulder: Bestview. 
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decisões são tomadas é intrinsecamente justo. Quando defendemos que aquelas duas dimensões da 

avaliação da tomada de decisões são irredutíveis, estaremos perante as teorias mistas, que defendem 

uma democracia legitimada pela qualidade dos seus procedimentos e pelos resultados que alcança, 

embora este equilíbrio estrito raramente aconteça. 

Uma sofisticada e robusta teoria da justiça surgiu em 1971, explanada na importante obra de 

John Rawls, Uma Teoria da Justiça, uma belíssima defesa dos pilares da democracia moderna, onde os 

ideais de liberdade e igualdade surgem entrosados de uma forma harmoniosa e brilhante. Na sua obra 

magna, Rawls (2013)6 defendeu que, se entendermos a sociedade como um sistema cooperativo entre 

cidadãos livres e iguais, dotados dos dois poderes morais (conceção de bem e sentido de justiça), se 

formos agentes razoáveis e racionais, podemos chegar à ideia de justiça, que terá o papel de definir 

quais são os benefícios e encargos que decorrem dessa cooperação. Visando o exercício dos dois poderes 

morais, os cidadãos precisam dos “bens sociais primários” que explicou como sendo as oportunidades, 

liberdades, riqueza, rendimento e as bases para a autoestima. Estes bens são sociais porque decorrem 

de uma distribuição no seio da “estrutura básica da sociedade”, e primários porque são indispensáveis 

para o exercício dos poderes morais. Ora, o objeto da justiça será precisamente a “estrutura básica da 

sociedade”, ou o conjunto de instituições sociais que distribuem os benefícios e encargos entre todos os 

elementos da sociedade. Dentro dessas instituições está incluída a Constituição, que estabelece as 

liberdades básicas, as regras do processo político e os principais entendimentos económicos e sociais 

quanto a questões importantes e o modo como eles são estabelecidos na legislação. Uma Constituição 

considerada justa terá de verificar o princípio das liberdades e uma legislação justa terá de garantir a 

igualdade de oportunidades em sentido equitativo, e a distribuição do rendimento e da riqueza de acordo 

com o princípio da diferença proposto por Rawls. Por outro lado, o objetivo da justiça será definir os 

princípios a aplicar à estrutura básica da sociedade. Assim, de acordo com Rawls, uma sociedade será 

justa se a estrutura básica for desenhada de acordo com princípios de justiça, e aqui chegamos a uma 

conceção de justiça liberal-igualitária, onde há um equilíbrio entre a liberdade e a igualdade. 

A liberdade na linguagem rawlsiana é um bem social primário, mas considerando os persistentes 

desacordos políticos na sociedade, Rawls entende7 que a disputa sobre o significado de liberdade tem 

menos a ver com a definição do conceito, do que com o “valor relativo das liberdades quando entram 

em conflito”. Porém, entende, tal como Benjamin Constant, que a “liberdade de pensamento e de 

                                                           
6 Cf. Rawls, J. (2013). Uma Teoria da Justiça. (3ª ed.). Lisboa: Editorial Presença. (1ª ed. 1971). 

7 Cf. Ibidem, p. 168. 
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consciência, a liberdade da pessoa e as liberdades civis, não devem ser sacrificadas à liberdade política”. 

Para responder a esta questão da filosofia política substantiva, Rawls conclui que é necessária uma teoria 

da justiça, onde a liberdade, discutida em função das restrições constitucionais e legais, será “uma 

determinada estrutura institucional, um sistema de regras públicas que definem direitos e deveres”.8 

No livro O Grande Debate – Thomas Payne, Edmund Burke e o Nascimento da Esquerda e da 

Direita, onde Yuval Levin  analisa as ideias e argumentos de Paine e de Burke, numa tentativa de apontar 

pistas sobre as origens das divisões políticas entre as correntes a que se convencionou chamar direita e 

esquerda, verificamos que Edmund Burke associava a liberdade à justiça9, afirmando que a liberdade 

sem sensatez e sem virtude seria o “maior de todos os males possíveis: pois é desvario, vício e loucura, 

sem instrução ou contenção”10. Para Edmund Burke, a verdadeira liberdade, 

Não é uma liberdade solitária, desligada, individual e egoísta, como se cada homem devesse 
regular todo o seu comportamento pela sua própria vontade. É o estado de coisas em que a 
liberdade é garantida pela igualdade de contenção… Este tipo de liberdade na verdade não é 
mais do que outro nome para justiça: comprovada por leis sensatas e garantida por instituições 
bem construídas.11 

Na tradição liberal existe um alargado consenso que a obrigação de participação política viola a 

neutralidade do Estado, porque este, ao censurar ou aprovar uma ou outra forma de viver, estaria a 

impor uma determinada conceção de bem. Mas, na tradição republicana, e particularmente no 

republicanismo político de Pettit e de Skinner, a participação política, além de ser um direito é sobretudo 

um dever político, porque se os cidadãos não exercerem a capacidade de influenciar e contestar as 

decisões políticas, correm o risco de serem dominados pelos que detêm maiores poderes sociais, 

políticos e económicos. Rawls, ideólogo do liberalismo igualitário, também enumerou as consequências 

negativas para a democracia que derivam de um generalizado desinteresse dos cidadãos em participar 

na política, ao afirmar12 que, «a não ser que haja uma participação generalizada na política democrática 

por parte de um corpo vigoroso e informado de cidadãos (…) até as instituições políticas mais bem 

desenhadas acabarão por cair nas mãos dos que têm fome de poder e de glória militar, ou dos que 

                                                           
8 Idem. 

9 Estas afirmações surgem numa resposta a uma carta de 1789 a um jovem francês que sugeriu a Burke que a Revolução Francesa que 
decorria em Paris era um grande exemplo de liberdade de ação.  

10 Cf. Levin, Yuval. (2018). O Grande Debate – Thomas Payne, Edmund Burke e o Nascimento da Esquerda e da Direita. Lisboa: Escolar Editora. 
pp. 146-147, apud Burke, Writings, 8, pp. 290-291. 

11 Ibidem, Burke Correspondence, 6, p. 42. 
12 Rawls, J. (2001). Justice as Fairness: A Restatement. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard UP, p. 141. 
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perseguem interesses económicos estreitos e de classe (…). Se quisermos permanecer cidadãos livres 

e iguais não podemos permitir-nos uma retirada geral para a vida privada.»   

No centro da teoria da democracia do neorepublicano Philip Pettit gravita a “liberdade como não 

dominação”, que afirma uma conceção não apenas individual de liberdade sobre a qual o Estado não 

deve interferir, mas também coletiva, pois as comunidades políticas não podem ser consideradas livres 

se houver no seu interior grupos inteiros dominados. A liberdade como não-dominação pretende, pois, 

combater tanto o dominium 13 como o imperium. O republicanismo defendido por Philip Pettit propõe, 

para ampliar a liberdade como não dominação, um compromisso com a justiça distributiva através de 

três medidas: proteção dos impotentes; regulação dos recursos que o poderoso tenha para subjugar; e 

empoderaramento14 de certas pessoas e grupos. Essas medidas, aliadas à democracia contestatória, 

demonstram uma genuína preocupação em que as democracias produzam resultados políticos justos, 

equitativos e inclusivos.  

Será altura de salientar que uma estrutura básica da sociedade regulada por uma conceção de 

justiça como equidade, numa sociedade bem ordenada com um estado social forte, pode permitir um 

combate eficaz às desigualdades sociais e económicas, pois a forma como distribuímos os recursos na 

sociedade resulta do que decidirmos fazer coletivamente, resulta de ações políticas, e qualquer sociedade 

liberal e decente deve procurar que os menos favorecidos tenham acesso a recursos suficientes que lhes 

permitam usar as suas liberdades em toda a sua extensão e viver com um mínimo de dignidade. Mas, 

como veremos, essa demanda de justiça e de igualdade não é isenta de controvérsia. Assim, neste 

trabalho vou analisar os conceitos de liberdade como não dominação e de democracia contestatória15, o 

que implica compreender quer as virtudes, quer as fragilidades da teoria da democracia republicana, 

quando comparada com outras propostas liberais, nomeadamente oriundas do liberalismo igualitário de 

Rawls e herdeiros. Implica também analisar várias conceções de liberdade, a maioria delas descendentes 

dos ideais de Benjamin Constant, Stuart Mill e Isaiah Berlin e determinar se a liberdade como não 

dominação tem diferenças substantivas ou somente residuais face às conceções de liberdade defendidas 

pelos liberais. Efetuada esta análise e também as propostas dos seus críticos, será necessário verificar 

de que forma as propostas de Pettit contribuem para um reforço da liberdade e, atendendo a que o que 

                                                           
13 O termo dominium refere-se à interferência arbitrária exercida por e entre os cidadãos. Por outro lado, originalmente o termo Imperium 
designava o conceito romano de autoridade, a supremacia do Estado que exigia a obediência de todos os cidadãos, limitada somente pelas 
garantias individuais concedidas pela lei. O termo, conforme usado por Philip Pettit, assume um contexto claramente negativo e fica 
circunscrito à interferência arbitrária exercida pelas instituições do Estado.  

14 Empoderamento neste contexto deve ser entendido como dar mais poder a alguém, de forma a permitir-lhe uma participação digna na 
sociedade. Será uma promoção do poder, da autonomia, da emancipação. 

15 Estes conceitos serão analisados na ótica do republicanismo neorromano, interpretado por Philip Pettit (1997, 1999, 2012). 
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lhe confere valor será a justiça social, tal análise não poderá ser dissociada da teoria da justiça, 

nomeadamente  distributiva, defendida por Pettit e de que forma esta se distingue, se é que se distingue, 

das propostas liberais. 
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CAPÍTULO I 

 

A liberdade é uma inquietação milenar da mente humana e uma das maiores questões da 

humanidade. Desde a formulação do paradoxo da liberdade por Platão, em que uma liberdade ilimitada 

conduz ao seu oposto, - pois perante a contingência de não existir uma lei que a proteja e restrinja, os 

fortes acabam por dominar os fracos - passando pela resolução desse paradoxo por Kant, que advogou 

a restrição da liberdade de cada homem, na exata medida do estritamente necessário para assegurar 

um igual grau de liberdade para todos16, até à liberdade defendida pelos liberais que demarcou fronteiras 

ao poder do Estado e à liberdade republicana que reclama uma controversa posição superior à dos 

liberais, o denso e complexo conceito de liberdade despertou paixões, discussões e intensos debates. 

Em nome da liberdade e da igualdade travaram-se guerras, justificaram-se genocídios e o extermínio de 

milhões de seres humanos, mas também se desencadearam debates apaixonados, literatura fascinante, 

revoluções e evoluções inimagináveis. Contudo, é meu dever clarificar que, para o propósito do trabalho 

que vou desenvolver, interessa menos a análise da liberdade no plano metafísico, no qual se levanta o 

problema do livre-arbítrio e do determinismo, do que a discussão da sua dimensão ético-política e 

respetiva aplicabilidade numa sociedade democrática, pois considero que o conceito de liberdade 

desempenha um papel fundamental na filosofia política. Invariavelmente, é a partir do ideal de liberdade 

que as diferentes correntes de pensamento edificam o ideal de Estado, de democracia, de direito e de 

participação política. Vou fazer uma abordagem analítica do conceito de democracia defendido pelo 

neorrepublicanismo, e do papel que reserva à liberdade, a que não será alheia uma abordagem 

comparativa e crítica com as propostas liberais, que permita uma análise reflexiva, crítica e substantiva 

do papel da liberdade na democracia, expressa na relação existente entre o conceito de liberdade e as 

teorias da justiça e da democracia, entre teorizações republicanas e liberais. 

Uma das ideias principais do liberalismo é o “indivíduo” titular de direitos que não dependem do 

seu lugar na sociedade e que são iguais para todos os outros indivíduos. A partir do início do século XIX, 

a filosofia liberal ainda com algumas influências de autores contratualistas como John Locke e Thomas 

Hobbes17, coloca a liberdade e a igualdade social e política como o objetivo central da filosofia e da ideia 

de justiça. John Locke, considerado o pai do liberalismo, para quem todo o governo nasce de um contrato 

                                                           
16 Cf. Popper, K. (2013). A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, Segundo Volume: Hegel e Marx. Lisboa: Edições 70, p. 58. 
17 Embora John Locke e Thomas Hobbes partilhem alguns pontos fulcrais do liberalismo, também divergem em questões fundamentais, a 
conceção antropológica, o tipo de contrato, etc… Se o primeiro advoga um estado limitado, e o direito à rebelião por parte dos indivíduos, 
já o segundo defende um estado absolutista, dificilmente compatível com um estado mínimo e com o vasto leque de liberdades que definem 
o liberalismo stricto sensus. 
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entre indivíduos para proteger a vida, a liberdade e a propriedade, defendeu o respeito pelos direitos 

fundamentais do indivíduo, repudiando formas moralistas de estado, pois entendia que apenas a 

existência de um estado mínimo podia proteger a propriedade privada e manter a paz. A filosofia 

contratualista lockeana defende que o contrato é revogável e assiste aos cidadãos o direito de rebelião, 

na eventualidade de os governantes não cumprirem aquelas funções primordiais, tendo a ideia de justiça 

vinculada à propriedade: a justiça existe para defender a propriedade.  

De facto, o liberalismo18 foi um processo germinado ao longo de séculos que afirmou a liberdade 

do indivíduo e defendeu a limitação dos poderes do Estado, enquanto procurava superar os obstáculos 

ao livre desenvolvimento da economia e à fruição da propriedade privada. Pelo caminho superou a 

monarquia, derrotou quer o fascismo, quer o comunismo, e criou o estado de bem-estar social. 

As teorias políticas de Hobbes e de Locke eram unânimes na conceção individualista do Homem, 

no contrato para escapar ao estado de natureza e consequente necessidade de criar uma sociedade 

política para resolver os problemas emergentes desse estado de natureza. Mas também sobressaiam 

diferenças assinaláveis, nomeadamente quanto ao pessimismo (ou otimismo), face à natureza humana, 

quanto ao estado de natureza (violento ou pacífico), e ainda na forma de governo (absoluto ou limitado), 

e na configuração da propriedade. Em Locke, o conceito de propriedade implica o direito à vida, à 

propriedade e à terra, e nenhum poder supremo pode retirar a propriedade privada do individuo sem o 

seu consentimento, pois o indivíduo que retirou alguma coisa da natureza, que pertencia originalmente 

a toda a humanidade, e a esta agregou o trabalho do seu corpo, e a obra das suas mãos para transformar 

esse algo em sua propriedade, tem um direito soberano a esse algo transformado, que agora é sua 

propriedade e exclui o direito dos demais homens. Será legítimo afirmar que Locke é um dos precursores 

do liberalismo, pois defendeu e expôs os seus principais fundamentos: direitos naturais, liberdades, 

governo representativo e constitucional, separação de poderes e, obviamente, defesa da propriedade.  

De forma análoga, para os autores da filosofia liberal contemporânea como John Rawls, Robert 

Nozick e Ronald Dworkin não há justificação para uma interferência do governo sobre a liberdade 

individual desde que respeitemos a liberdade dos outros, e uma vez que não é possível justificar que 

                                                           
18 Cf. Thomas Nagel (2002, p. 62): "Liberalismo" significa coisas diferentes para pessoas diferentes. O termo é usado atualmente na Europa 
pela esquerda para castigar a direita pela fé cega no valor de uma economia de mercado irrestrita e atenção insuficiente à importância da 
ação estatal na realização dos valores de igualdade e justiça social. (Às vezes, esse uso é marcado pelas variantes "neoliberalismo" ou 
"ultraliberalismo"). Nos Estados Unidos, por outro lado, o termo é usado pela direita para castigar a esquerda pelo apego irreal aos valores 
de igualdade social e económica e a propensão para usar o poder do governo para perseguir esses fins à custa da liberdade e iniciativa 
individuais. Assim, os republicanos americanos que condenam os democratas como liberais perigosamente generosos são precisamente o 
tipo de pessoas que são condenadas como liberais sem coração pelos socialistas franceses. 
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uma forma de vida é melhor do que outra, o Estado deve cingir-se a garantir a cada individuo a liberdade 

de escolher e de perseguir uma conceção de vida boa. 

A partir de meados do século XX, quer no estudo histórico e crítico do pensamento político, quer 

nos debates da teoria política analítica e normativa, apareceram duas grandes correntes de orientação 

republicana que contestaram o domínio ideológico liberal vigente. A primeira, vinda de historiadores do 

humanismo cívico ou neo-ateniense e de teóricos comunitaristas como Charles Taylor, Hannah Arendt, 

Alasdair MacIntyre, Hans Baron, J. G. A. Pocock e Michael Sandel, entre outros, reivindicava a 

participação na vida comunitária, e exaltava os valores da virtude cívica para combater o individualismo 

do pensamento liberal dominante19. Nessa corrente prevaleceu uma filosofia política perfecionista, 

centrada na ideia de promover uma conceção específica de vida boa que consistia numa virtude cívica 

saudável e numa cidadania ativa, que encontra raízes na antiga polis grega, especialmente em 

Aristóteles. Esse humanismo cívico estava largamente ancorado nos escritos de Hannah Arendt (1958, 

1963), Pocock (1975, 1981) e Rahe (1992). Contudo, essa luta esmoreceu em meados de 199020, 

devido em parte ao caráter demasiado exigente das reclamações comunitaristas no seio de uma 

sociedade marcadamente pluralista, e uma segunda corrente começa a ter contornos mais fortes quando 

soçobra a primeira, tendo como representantes mais proeminentes Quentin Skinner (1983, 1984, 1996), 

Philip Pettit (1989, 1997, 1999, 2012), Maurizio Viroli (1988, 1998, 2002) e John Maynor (2003, 2015), 

que proclamam a defesa de um republicanismo moderno cuja génese vem da antiga República romana, 

e já não da inspiração aristotélica e grega como os humanistas cívicos - daí chamar-se republicanismo 

neorromano ou neorrepublicanismo, - com argumentos mais robustos do que os defendidos pelo 

comunitarismo e, por conseguinte, melhor preparada para contestar a hegemonia da tradição liberal e 

enfrentar os desafios de uma ordem social onde imperam diversas, e por vezes irreconciliáveis, 

conceções de bem.21 A despeito de continuarem comprometidos com uma participação política ativa, 

com o combate à corrupção e com a defesa da virtude cívica, os adeptos desta corrente, numa declarada 

                                                           
19 Esta luta, que opôs individualistas a comunitaristas, teve um forte impulso com a publicação da obra magna de Rawls, e impulsionou 
fortemente o surgimento de teorias da justiça contemporâneas. De um lado temos aqueles que advogam a superioridade do indivíduo, e no 
caso dos libertários, o individuo proprietário de si, que não pode ser instrumentalizado para fins externos ao próprio, e do outro lado os 
partidários de uma visão comunitarista, que defendem o primado da comunidade sobre o indivíduo. Este está enraizado na sociedade, e 
apenas descobre a sua identidade no contexto social, numa evidente influência hegeliana. 

20 Esta cisão surge no contexto de um debate republicano sobre o renascimento das ideias republicanas na cidade de Florença do século XV, 
que envolveu a disputa conceptual sobre a génese do republicanismo florentino. A corrente republicana denominada neo-ateniense, de 
Pocock e outros, considera que o republicanismo é tributário do pensamento aristotélico, nomeadamente do ideal de vita activa; passando 
pela república romana até chegar a Florença, onde foram enaltecidos os valores de cidadania ativa. A corrente neorromana, que tem como 
expoentes Skinner e Pettit, defende que o renascimento republicano em Florença não dependeu das conceções gregas, sendo herdeira da 
antiga república romana, por influência de Cícero.  

21 Para um bom enquadramento das diferentes formas que assumiu este republicanismo renovado, nomeadamente, a forma comunitarista, 
liberal e outra mais crítica daquelas variantes, vide: Merrill, Roberto e Bourdeau, Vicent. (2014). Republicanismo. In Rosas, J. C. (Org.). Manual 
de Filosofia Política. Coimbra: Almedina. 
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filosofia política instrumentalista, começaram por defender esses valores, menos como integrantes de 

uma visão particular de vida boa e mais como instrumentos para assegurar uma liberdade imune ao 

poder arbitrário.  

As contemporâneas disputas conceptuais e teóricas entre os republicanos neorromanos e os 

liberais desenvolvem-se, essencialmente, em torno do conceito de liberdade. Tanto o republicanismo 

neorromano, como o liberalismo dividem os intensos debates em duas investigações específicas: na 

história do pensamento político e no campo da teoria política analítica-normativa, para fundamentar um 

particular conceito de liberdade capaz de responder aos vários dilemas das sociedades contemporâneas. 

Os liberais discutem os limites do Estado ante a liberdade individual dos cidadãos, e acreditam que os 

direitos podem ser identificados e justificados sem pressupor qualquer conceção particular de vida boa. 

Rawls, por exemplo, confere a certos direitos uma importância de tal ordem que nem mesmo o bem 

comum pode estar acima deles, porque os princípios de justiça pelos quais se fixam não dependem de 

qualquer conceção moral ou religiosa abrangente, nem de quaisquer justificações de conceção de vida 

boa. Os teóricos do liberalismo defendem os direitos humanos universais e procuram assumir uma 

posição de neutralidade diante da pluralidade de valores sociais que caracterizam as sociedades 

democráticas.22 

Outro debate ideológico foi suscitado pela publicação da importante obra de John Rawls, Uma 

Teoria da Justiça (1971), desta vez entre o libertarismo e o liberalismo, o qual permitiu concluir que 

ambos defendem os pilares da democracia moderna, embora divergindo quanto às prioridades. 

Enquanto os liberais prezam de igual modo a liberdade, a igualdade e a solidariedade, os libertários 

defendem a liberdade individual como um fim em si mesmo. Nozick, um libertário de direita, recusa-se 

a sacrificar a liberdade em nome da igualdade ou de outro qualquer valor. Pese embora o facto de 

libertários de esquerda como Michael Otsuka, Hilel Steiner e Van Parijs e liberais igualitários como John 

Rawls, Ronald Dworkin e Joshua Cohen partilharem a crença da necessidade de partilhar os recursos de 

uma maneira equitativa, não deixam de ser teorias políticas bem distintas, nomeadamente pela conceção 

restritiva dos recursos defendida pelos libertaristas de esquerda, que excluem da afetação os recursos 

pessoais e o valor relativo ao trabalho de cada indivíduo, em contraposição com a conceção mais 

abrangente dos liberais igualitários, que não distinguem entre recursos externos e recursos internos 

relativos ao sujeito.23  

                                                           
22 Discute-se hoje em dia, na filosofia política, se a conceção do liberalismo é realmente neutral. Ver os trabalhos de Robert Merrill e a 
bibliografia que cita sobre o assunto.  

23 Para uma distinção entre libertaristas de esquerda e liberais igualitários, ver Otsuka et al (2005, pp 201-205) e Otsuka (2005, cap. 6). 
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Na sua conceção de justiça, Rawls afasta-se das conceções perfeccionistas ou utilitaristas, 

preocupando-se em incluir na esfera da justiça, além das liberdades básicas, uma equitativa distribuição 

da riqueza de acordo com o “princípio da diferença” e o estabelecimento de uma substantiva igualdade 

de oportunidades. Os libertaristas não veem qualquer problema no primeiro princípio da conceção de 

justiça rawlsiana, que confere a cada pessoa um direito igual ao mais extenso sistema de liberdades 

básicas que seja compatível com um sistema de liberdades idêntico para as outras. Mas discordam do 

segundo princípio, que Rawls justifica com a necessidade de estabelecer uma igualdade de oportunidade 

substantiva que compense a desigual e aleatória distribuição das condições socioeconómicas de 

nascimento, de talentos e aptidões naturais, pelas quais os indivíduos não são moralmente responsáveis. 

O conceito de liberdade, além de ser um conceito moralmente poderoso, é essencialmente 

contestado24, quer entre individualistas, quer por estes em oposição aos comunitaristas, mas isso não 

retira a importância da sua discussão, e originou paradigmas diferentes como a propriedade-de-si, 

expressa pelo libertário Nozick, o qual entende a redistribuição como obrigação de trabalho escravo. Ora, 

há algo de errado quando o Estado, em nome de uma justiça social e económica, da solidariedade 

comunitária ou da cooperação social, intervém na atividade económica e na sociedade, através de 

políticas e de impostos, para redistribuir recursos e atingir uma alegada igualdade à custa do sacrifício 

de outros cidadãos. É profundamente imoral e injusto que esses cidadãos patrocinem com o seu suor 

uma compensação monetária a pessoas que, considerando as políticas redistributivas e todo o aparelho 

estatal de bem-estar social, acabam por auferir um rendimento superior. 

Apesar de os impostos restringirem a liberdade individual ao reduzir o rendimento dos indivíduos, 

certas restrições à liberdade são permissíveis e até indispensáveis para a manutenção da liberdade, da 

justiça e da segurança. Uma tributação justa, a restrição da liberdade a criminosos condenados como 

medida preventiva, a limitação da liberdade de movimento face a ameaças de ataques terroristas, por 

exemplo, são casos em que há uma aceitação social alargada. Mas não estão isentos de justificação que 

apela às considerações morais corretas e adequadas, mas discutíveis, e todas as políticas igualitárias 

que, como no caso que descrevi, tendem a um nivelamento por baixo, são moralmente condenáveis 

porque não premeiam o esforço individual, o investimento em educação, o mérito e a excelência, 

                                                           
24 Um conceito essencialmente contestado admite definições diferentes e, por vezes, incompatíveis. Refere-se ao problema associado ao uso 
de uma variedade de significados para termos-chave usados em argumentos. Ver Gallie, Walter B. (1956). Essentially Contested Concepts. 
Proceedings of the Aristotelian Society. 56: 167-198, especialmente p. 193: “[…] o reconhecimento de um dado conceito como 
essencialmente contestado implica o reconhecimento dos seus usos rivais (tais como aqueles que o próprio usuário repudia), não apenas 
como logicamente possível e humanamente ‘provável’, mas também como algo de potencial valor crítico permanente para o uso ou 
interpretação do conceito em questão”. 
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negando todas estas características que permitem a evolução da humanidade e a superação de tudo o 

que obsta a esse progresso. 

Enquadrando este paradigma igualitário contemporâneo, João Cardoso Rosas,25 afirma que ele 

“surge como reação contra o utilitarismo dominante na política e na economia”. Este liberalismo 

igualitário tem um carácter diametralmente oposto ao utilitarismo; é deontológico ao invés de 

consequencialista; é não welfarista e anti-agregativo e “afirma a primazia da virtude social da justiça e 

do respeito por direitos individuais”. Precisamente por não partilhar os preceitos do utilitarismo, aqueles 

valores são inegociáveis nem cedem ao apelo da maximização do bem-estar agregado e “nenhum 

acréscimo de bem-estar pode justificar o cancelamento ou a diminuição de liberdades e direitos que 

decorrem da justiça.”26 Cardoso Rosas (2014) dá uma definição provisória do liberalismo igualitário ao 

afirmar que ele 

…procura conjugar a prioridade das liberdades básicas, civis e políticas, com a relevância da 
igualdade de oportunidades e da função distributiva do Estado. Ou seja, a justiça civil e política, 
com a justiça social e económica. Mas, tal como a justiça no seu todo é prioritária em relação 
ao aumento de bem-estar, também a justiça civil e política é prioritária em relação à justiça 
social e económica, isto significa que a segunda não deve ser realizada à custa do sacrifício 
da primeira. Por outras palavras, o igualitarismo nunca deve ser promovido à custa da 
liberdade. Daí estarmos diante de um paradigma que é, em primeiro lugar, liberal e, depois, 
tendencialmente igualitário em termos sócio-económicos. 27 

 Rawls, talvez o mais sofisticado teórico do liberalismo igualitário, à conceção liberal igualitária 

de justiça chama “justiça como equidade” que tem aplicação na “estrutura básica da sociedade”. 

Conforme clarifica Cardoso Rosas, esta estrutura é expressa pela “principais instituições sociais”, 

orientadas pelos princípios da justiça que se ocupam dos valores mais fundamentais que decorrem da 

cooperação social, os encargos e os benefícios, direitos e deveres, ou nas palavras de Rawls os “bens 

sociais primários” (liberdades, oportunidades e riqueza); sociais porque são distribuidos pelas 

instituições sociais e aplicam-se à sociedade e primários porque são os mais importantes. Também são 

“instrumentais”, devido ao facto de serem “aqueles de que todos necessitamos para obter tudo aquilo 

que queremos e podemos alcançar.” 28 

A conceção de justiça advém de uma distribuição igualitária desses bens sociais, “salvo se uma 

distribuição desigual de algum desses valores, ou de todos eles, redunde em benefício de todos”29.  

                                                           
25 Rosas, J. C. (Org.). (2014). Manual de Filosofia Política. Coimbra: Almedina, p. 35. 

26 Idem, p. 36. 

27 Ibidem, p. 36. 

28 Ibidem, p. 39. 

29 Rawls, J. (2013). Uma Teoria da Justiça. (3ª ed.) Lisboa: Editorial Presença, p. 69. 
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Contudo, como destaca o autor português, nesta conceção não há uma prioridade da liberdade, mas 

quando uma sociedade não está num estado de pobreza absoluta, a distribuição da liberdade é prioritária 

em relação aos restantes bens sociais e assim surge uma “conceção especial de justiça” baseada em 

dois princípios de justiça. De facto, quando Rawls se propôs  estabelecer os princípios morais que devem 

governar a estrutura básica de uma sociedade justa, defendeu que devemos escolher ser governados 

por dois princípios de justiça: um que garanta liberdades individuais fundamentais e outro que assegure 

uma equitativa igualdade de oportunidades e uma distribuição das desigualdades sociais e económicas 

que garanta o maior benefício possível aos mais desfavorecidos da sociedade. Rawls prescreve que no 

primeiro princípio de justiça: “Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais extenso sistema de 

liberdades básicas que seja compatível com um sistema de liberdades idêntico para as outras” e o 

segundo princípio estabelece que “as desigualdades económicas e sociais devem ser distribuídas por 

forma a que, simultaneamente: a) se possa razoavelmente esperar que elas sejam em benefício de todos; 

b) decorram de posições e funções às quais todos têm acesso.”30 

Contudo, Rawls sentiu necessidade de reformular o segundo princípio da justiça, o qual passou 

a estabelecer que “as desigualdades económicas e sociais devem satisfazer duas condições: em primeiro 

lugar, ser a consequência do exercício de cargos e funções abertos a todos em circunstâncias de 

igualdade equitativa de oportunidades” e que devem, “em segundo lugar, ser para o maior benefício dos 

membros menos favorecidos da sociedade (princípio da diferença)”.31 Conforme salienta Cardoso Rosas, 

“tal como os princípios da justiça são prioritários em relação a qualquer maximização da utilidade 

social”32, num efectivo distanciamento das teorias utilitaristas, também o segundo princípio só pode ser 

invocado depois de satisfeito o primeiro princípio e a liberdade ganha um estatuto prioritário. Mas, dentro 

do segundo princípio, também existe uma ordem de prioridades, sendo que a igualdade equitativa de 

oportunidades tem superioridade sobre o princípio da diferença. Esta regra de prioridades não surge ao 

acaso, conforme alerta, pois 

Assim se impede não só que a justiça seja sacrificada em nome da utilidade, mas também 
que uns bens sociais primários sejam sacrificados em nome de outros bens sociais primários. 
A liberdade não pode ser comprometida para a criação de mais oportunidades ou riqueza para 
os desfavorecidos e este último objectivo não deve compreender a igualdade de oportunidades 
em sentido equitativo.33 

                                                           
30 Idem, p. 68. 

31 Ibidem, pp 42-43. 

32 Rosas, J. C. (Org.). (2014). Manual de Filosofia Política. Coimbra: Almedina, p. 47. 

33 Idem. 
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 Rawls entende que a justiça é a primeira virtude das instituições sociais e, alicerçado na justiça 

como equidade, procura apontar uma solução para equilibrar o conjunto de pessoas que não consegue 

dignidade de vida, porque a desigualdade social é fruto de diferentes características naturais e de esforço 

individual, mas também de desigualdade de oportunidades causadas por leis injustas, que legitimam a 

exploração dos menos favorecidos. Aquele que for capaz de se colocar mentalmente na hipotética 

“posição original” proposta por Rawls, isto é, debaixo de um espesso véu de ignorância, que o impede 

de saber o status social, rendimentos, habilidades conceções de bem, aptidões físicas e intelectuais 

particulares, etc., mas que lhe permite, no entanto, conhecer a finitude dos recursos e a vastidão dos 

interesses particulares em jogo, tendo consciência de que a conceção de justiça que emanar da 

discussão irá regular a sociedade em que viverá, atentará necessariamente à situação dos menos 

favorecidos e procurará, por isso, maximizar o mínimo de bens sociais primários possível por meio da 

regra do maximin. Desta forma, escolherá uma sociedade justa, fundada em princípios como a liberdade 

e a igualdade, subordinados à justiça como equidade e acabará por concordar que a distribuição dos 

bens sociais primários, entre os quais figura a liberdade, deve ser efetuada com igualdade, a menos que 

uma distribuição desigual seja vantajosa para os menos favorecidos. 

O liberalismo igualitário rawlsiano motivou inúmeras reações, nomeadamente de Ronald 

Dworkin34, um liberal igualitário que teorizou sobre o facto de o princípio da diferença não fazer a distinção 

entre desigualdades escolhidas e desigualdades não escolhidas, o que viola a intuição de ser justo que 

tenhamos responsabilidade somente pelos custos das nossas escolhas, pois de outra forma o esforço e 

a ambição das nossas escolhas perdem sentido. Este tratamento diferente das desigualdades naturais 

face às desigualdades sociais, levou Dworkin a defender o princípio da igual consideração e respeito, 

determinante para defender uma igualdade de recursos, em oposição a uma igualdade de bem-estar, 

efetivada através de uma justiça social que interfere na iniciativa privada e na distribuição de bens. 

Também o multiculturalismo nasce daquilo que os seus autores consideram ser uma lacuna no 

pensamento de Rawls, que Will Kymlicka35, e outros autores de matriz rawlsiana, pretendem colmatar, 

com o propósito de permitir a todos os cidadãos a fruição, em circunstâncias de igualdade, das liberdades 

que o primeiro princípio de justiça consagra. A tese considera que a cultura, como um bem social 

primário, não tem o mesmo valor para os membros das minorias e para os das maiorias, e a proposta 

pretende proteger as culturas minoritárias, concedendo direitos especiais aos seus membros, que lhes 

permitam exercer as suas liberdades básicas em condições igualitárias. O multiculturalismo surge para 

                                                           
34 Cf. Dworkin. R. 1987. Law's Empire. Harvard: Harvard University Press.  

35 Ver em especial: Kymlicka, Will. (1995) Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press. 
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promover e valorizar a diversidade cultural e étnica, tendo subjacente um determinado cosmopolitismo, 

e enquanto ideologia, defende políticas identitárias e/ou do reconhecimento. Os seus adeptos defendem 

que a nossa identidade é formada pela existência ou inexistência de reconhecimento pelos outros, que 

quando é incorreto ou deficiente, pode ser uma forma de agressão, porque reduz a pessoa a uma 

maneira de ser que a restringe e pode provocar sentimentos de desprezo ou de inferioridade. 

Outra reação veio do libertário Robert Nozick que defendeu um paradigma alternativo ao proposto 

em Uma Teoria da Justiça, a qual considerou “uma obra de filosofia política e moral poderosa, profunda, 

subtil, de grande fôlego, sistemática, à qual nada se pode comparar desde os escritos de John Stuart 

Mill, quando muito”, e “uma fonte de ideias luminosas, integradas num todo cativante. Os filósofos da 

política hoje têm ou de trabalhar no seio da teoria de Rawls ou de explicar por que não o fazem.”36 E 

Nozick explicou longamente a sua opção em não trabalhar no seio da teoria de Rawls nas mais de quatro 

centenas de páginas do livro Anarquia, Estado e Utopia, onde se questiona se é possível justificar um 

estado ou se é preferível a sua ausência. E logo no início do livro começa por esclarecer a sua posição, 

afirmando que: 

Os indivíduos têm direitos e há coisas que nenhuma pessoa ou grupo lhes pode fazer (sem 
violar os seus direitos). Estes direitos são de tal maneira fortes e de grande alcance que 
levantam a questão do que o estado e os seus mandatários podem fazer, se é que podem 
fazer alguma coisa.37 

Ora, o Estado ao exigir a redistribuição de riqueza, o que significa a obrigação de trabalhar para 

sustentar outra pessoa, está a assumir uma postura despótica, está a coagir os cidadãos, o que leva 

Nozick a sustentar que o Estado não é algo necessário para que haja uma sociedade justa, disciplinada 

e civilizada. Essa ideia de que sem o Estado tudo seria um caos é a ideia que o próprio estado quer que 

acreditemos. Contudo, Nozick acredita que é preferível um estado mínimo à ausência de estado, com a 

sua função reduzida à proteção da liberdade contratual, ao direito de propriedade e à segurança dos 

indivíduos, pois apoderar-se do produto do trabalho de alguém significa apoderar-se do seu tempo. Este 

fundamento irredutível da propriedade de si não é inédito, e já tinha sido defendido por John Locke 

(1988) quando afirmou38: “Embora a Terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os 

homens, cada homem tem uma propriedade na sua pessoa. O trabalho do seu corpo e a obra das suas 

mãos, pode dizer-se, são propriamente dele”. O homem ao retirar algo da natureza, ao qual misturou o 

seu trabalho, transformou esse algo em sua propriedade a que nenhum outro homem pode ter direito, 

                                                           
36 Nozick, R. (2009). Anarquia, Estado e Utopia. Lisboa: Edições 70, p. 228. 

37 Idem, p. 21. 

38 Cf. Locke, J. (1988). Two Treatises of Government. Ed. Peter Laslett, L. II. Cambridge: Cambridge University Press. P. 287-288. 
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“pelo menos enquanto houver bastante e igualmente de boa qualidade deixada em comum para os 

demais”. Locke delineia esta fronteira, os limites da propriedade e da reivindicação dos recursos naturais, 

ao afirmar que “a extensão de terra que um homem pode arar, plantar, melhorar e cultivar e os produtos 

dela, que é capaz de usar, constituem a sua propriedade”.39 

A teoria da justiça defendida por Nozick tem um cariz histórico, uma vez que a justiça daquilo 

que os indivíduos possuem, decorre da justiça da aquisição e das transferências de propriedade, mas 

esta afirmação não implicaria, em casos de ausência de informação histórica, a necessidade de aplicar 

uma distribuição equitativa dos haveres, pois nas suas palavras seria ir longe demais “introduzir o 

socialismo como castigo pelos nossos pecados”.40 Na teoria da justiça de Nozick explanada em Anarquia, 

Estado e Utopia, a estrutura básica da sociedade é moldada em função dos direitos individuais pois “os 

indivíduos têm direitos e há coisas que nenhuma pessoa ou grupo lhes pode fazer (sem violar os seus 

direitos).”41 Estes direitos que o individuo possui derivam da propriedade de si42 (self-ownership), a qual 

estabelece que cada pessoa é o legítimo proprietário de si, dos seus dotes e talentos e detentor absoluto 

e legitimo dos resultados que derivam do uso dos seus dotes, talentos e esforço. O conceito da 

propriedade de si próprio, conforme definido por Cohen (2004), estabelece que “cada pessoa usufrui, 

sobre si própria e seus poderes, direitos de controlo e uso totais e exclusivos, e por isso, não deve serviço 

ou produtos a quem não tenha contratado fornecê-los.”43 A “self-ownership” de Nozick reforça o caráter 

deontológico da justiça e opõe-se às exigências utilitaristas e a todas que visem coletivizar talentos ou 

redistribuir riqueza, como o liberalismo igualitário de Rawls. Considerando que cada indivíduo é 

proprietário absoluto de si, deduz-se que o indivíduo tem um direito absoluto à liberdade e à propriedade 

que deriva do uso dos seus dotes, talento e esforço, e Nozick, através do conceito propriedade de si, vai 

edificar um robusto conjunto de restrições a todas as exigências de cariz igualitário para justificar uma 

sociedade amplamente livre e vinculada à necessidade de defender os direitos de propriedade que 

decorrem desse conceito. O autor defende que os indivíduos têm direito aos seus haveres através da 

teoria da titularidade que confere à justiça um caráter meramente procedimental, porque visa garantir 

processos legítimos à posse de propriedade, nomeadamente através de três princípios de justiça: a 

                                                           
39 Idem, p. 290. 

40 Cf. Nozick, R. (2009). Anarquia, Estado e Utopia. Lisboa: Edições 70, p. 281. 

41 Idem, p. 21. 

42 A propósito do conceito de propriedade de si, conforme nota Gerald Cohen (1995), Kant defende que o conceito é contraditório pois o 
Homem não é um objeto e não pode ser simultaneamente uma pessoa e um objeto, por conseguinte não pode dispor de si como se fosse 
um. A propriedade é uma característica dos objetos e o Homem não pode ser considerado um objeto. Ao negar o Homem como objeto, Kant 
nega também os direitos morais provenientes da plena propriedade de si. Caso contrário teríamos que assumir que certos humanos podem 
ser propriedade de outros e isso justificaria a escravatura. 

43 Cohen, G. (2004). Self-Ownership. In The Blackwell Dictionary of Western Philosophy (630). Oxford: Blackwell Publishing, p. 630. 
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justiça na aquisição, a justiça na transferência e a retificação da injustiça. Destarte refuta a necessidade 

de um estado mais extenso do que um estado mínimo mediante a defesa de uma teoria da justiça de 

cariz libertarista e alternativa à teoria distributiva defendida por Rawls. 

Convém referir que a teoria moral de Nozick não responde a problemas graves da humanidade 

como a pobreza extrema e a fome, conferindo uma prioridade absoluta à liberdade individual que, 

conforme veremos adiante com maior detalhe, pode sofrer fortes restrições face à existência maior ou 

menor de propriedade. De facto, um dos argumentos aqui defendidos é que a ausência de propriedade 

impossibilita a fruição de uma liberdade real e se Nozick não colocou entraves à apropriação de recursos 

naturais, desde que que não piorem a situação de nenhum indivíduo e estejam em conformidade com 

os princípios da justiça, uma objeção é que tal só faria sentido num universo com recursos infinitos e 

onde fosse possível defender a justiça na aquisição desde a sua origem, algo que obrigaria a um 

revisionismo histórico impossível de sustentar na maioria dos casos. 

Depois da publicação de Anarquia, Estado e Utopia, uma nova corrente do pensamento libertário, 

tendo como ponto de partida o entendimento de Nozick sobre a “propriedade de si” e representada por 

libertaristas de esquerda, como Hillel Steiner (1994)44 e Michael Otsuka (2013)45, recusa a ideia de que 

a autopropriedade legitime por si mesma a propriedade de recursos naturais, e preconiza uma divisão 

igualitária desses recursos, ou a compensação que os proprietários devem aos não proprietários 

mediante impostos ou rendas sobre a propriedade de recursos naturais. 

Como vimos, diferentes concepções de liberdade conduzem a diversas formas de encarar o 

Estado e as suas instituições e a discussão sobre o conceito e o valor da liberdade, ao debruçar-se sobre 

questões fundamentais da teoria política, permite teorizar propostas de vida nas sociedades e desenhar 

diferentes quadros legislativos e constitucionais em consonância a liberdade que defendemos. Assim, 

para compreender um pouco melhor a conceção de liberdade é útil analisar, ainda que de forma sumária, 

as suas raízes no pensamento de autores que consideramos essenciais: Benjamim Constant, Stuart Mill 

e Isaiah Berlin, e por último Philip Pettit e a liberdade como não-dominação, parte central do exercício 

intelectual aqui exposto, que será confrontada com a liberdade como não interferência defendida pelos 

liberais, não obstante estes, como defendeu Larmore46, não terem uma visão monolítica da liberdade.  

                                                           
44 Cf. Steiner, H. (1994). An Essay on Rights. Oxford: Blackwell. 

45 Cf. Otsuka, M. (2013). Are deontological constraints irrational? In R. Bader & J. Meadowcroft (Eds.). The Cambridge Companion to Nozick’s 
Anarchy, State and Utopia (38-58). New York: Cambridge University Press. 

46 Cf. Larmore, C. (2001). A Critique of Philip Pettit’s Republicanism. Noûs, Vol. 35, 229-243. 
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A LIBERDADE 

1.1 Liberdade dos antigos e liberdade dos modernos 

Sob o ponto de vista ético-político, o conceito de liberdade tem sido tratado de uma forma 

dualista, nomeadamente a partir da conferência A liberdade dos antigos comparada à liberdade dos 

modernos, de Benjamin Constant, em 1819. Mas, não obstante este dualismo com que é encarada a 

liberdade, conforme destacou Cardoso Rosas, “aquilo que parece estar em jogo no dualismo da liberdade 

não é propriamente o conceito de liberdade, mas o diferente valor que atribuímos às diversas 

liberdades.”47 Invocando MacCallum48, Cardoso Rosas recorda que só existe um conceito de liberdade 

(negativa) que contém três elementos: o(s) agente(s); os constrangimentos e aquilo que o agente pode 

fazer e desta forma,  

…a liberdade corresponde sempre a «alguma coisa (um agente ou agentes), de alguma coisa, 
para fazer, ou não fazer, tornar -se ou não tornar -se, alguma coisa».49 Formalizando um pouco, 
obtemos a seguinte proposição: «x é (ou não é) livre de y para fazer (ou não fazer, tornar -se 
ou não tornar -se) z»50, em que x é o agente, y os obstáculos ou interferências que limitam o 
agente e z as suas ações ou circunstâncias. Estes três aspectos estão sempre presentes 
quando falamos – com rigor – de liberdade, ainda que algum deles possa por vezes estar 
escondido e só possa ser encontrado no contexto do debate.51 

Não obstante reconhecer a existência de várias conceções de liberdade, que dão mais ou menos 

valor a este ou àquele tipo de liberdade, Cardoso Rosas afirma que não passam de conceções do mesmo 

conceito de liberdade.52 Logo, é o peso que cada autor atribui a determinado tipo de liberdade, que 

conduz à diferenciação das conceções de liberdade: os comunitaristas, por exemplo, apostam em 

liberdades distintas daquelas que são defendidas pelos republicanos ou pelos liberais. Cardoso Rosas 

reafirma a sua “visão unificada das liberdades em termos políticos”, e embora aceite, analiticamente, a 

distinção entre liberdade e justiça social, também acredita na necessidade em religar as duas ideias.53. 

                                                           
47 João Cardoso Rosas, Futuro Indefinido, Ensaios de Filosofia Política, Edições Húmus, V. N. Famalicão, 2012, p. 63. 

48 Gerald C. MacCallum, Jr., «Negative and Positive Fr 

eedom», in Ibid., Legislative Intent and Other Essays on Law, Politics, and Morality, Ed. by Marcus G. Singer and Rex Martin, Madison, The 
University of Wisconsin Press, 1993, Cap. 5. 

49 João Cardoso Rosas, Futuro Indefinido, Ensaios de Filosofia Política, Edições Húmus, V. N. Famalicão, 2012, p. 64. 

50 Idem. 

51 Ibidem, p. 64. 

52 Ibidem, p. 65. 

53 Cf. Diacrítica 27/2 – 2013, Série Filosofia e Cultura, Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho em colaboração com Edições 
Húmus, V. N. Famalicão, pp. 351-367. 
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E recorre ao conceito de valor da liberdade que, explica, consiste na “capabilidade”54 “de prosseguir os 

seus próprios objetivos dentro das regras morais e jurídicas que estabelecem um sistema de liberdades”, 

mas tal não significa que essas liberdades tenham o mesmo valor para todos, mesmo que sejam 

protegidas por um sistema de regras.55 Para o autor, o que confere valor às liberdades será precisamente 

a justiça social. 

Constant, considerado um liberal clássico, procurava limitar o poder do Estado através de vários 

mecanismos, e na sua obra procurou contrapor a liberdade dos indivíduos em relação ao Estado, à 

liberdade dos indivíduos no Estado. Logo no início da obra em análise, o autor deixa claro que a confusão 

entre os dois tipos de liberdade teria sido a causa de muitos dos males que ocorreram durante a 

revolução francesa. Ínsita na liberdade dos antigos estaria uma efetiva participação no poder político. 

Contudo, o indivíduo que seria quase sempre soberano nos assuntos públicos, perdia essa soberania 

nos seus assuntos privados. O cidadão, elemento de um corpo coletivo, podia decidir sobre a paz e a 

guerra, sobre tratados de aliança com outros países, votar leis, escrutinar a atuação dos magistrados, 

podia interrogar, destituir, exilar, condenar à morte. Porém, na mesma medida, podia ser julgado, 

condenado à morte, exilado ou banido de forma discricionária pelo mesmo corpo coletivo ao qual devia 

submissão. A liberdade dos antigos era a liberdade de participação política, era uma liberdade 

republicana no contexto de uma democracia direta que conferia aos cidadãos o direito de influenciar as 

políticas por intermédio de debates e votos durante a assembleia pública, onde fervilhavam acordos 

políticos e constantes lutas entre fações rivais. Assim, a liberdade dos antigos consistia em controlar o 

aparelho político-militar do Estado para ter participação nele, impondo as suas decisões sobre a 

sociedade, e quanto maior fosse o controlo desse aparelho estatal, mais liberdade o cidadão teria. Como 

o cidadão controlava a elaboração e execução de leis, acabava por não ter protecção contra leis injustas 

aplicadas pelo coletivo de cidadãos que formava a res publica56. Segundo Constant, o cidadão seria 

simultaneamente senhor e escravo. Senhor no domínio público pois a liberdade dos antigos consistia em 

“deliberar na praça pública sobre a guerra e a paz…, em votar as leis, em proceder a julgamentos, em 

                                                           
54 O termo capabilidades é uma expressão usada por Amartya Sen, por exemplo em Commodities and Capabilities, New Delhi: Oxford 
University Press, 1987. Amartya Sen desenvolve um trabalho sobre justiça social baseada em liberdades e capacidades individuais, tendo 
sido fortemente influenciado por John Rawls e Adam Smith. Sen (2009) pretendeu substituir os bens sociais primários, presentes na teoria da 
justiça de Rawls por uma ideia a que chamou de capabilidade, onde defende que, mais do que distribuir equitativamente os bens primários 
através da estrutura básica, a justiça seria mais consistente se apostasse na promoção das capabilidades ou poderes que os indivíduos têm para 
as suas realizações individuais e coletivas. E o conteúdo da justiça não deveria ser decidido a partir da perspetiva da posição original, mas em 
termos práticos e variáveis, e de acordo com o que as circunstâncias ditem de modo a melhor promover as capabilidades humanas. 

55 Cf. Diacrítica 27/2 – 2013, Série Filosofia e Cultura, Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho em colaboração com Edições 
Húmus, V. N. Famalicão, pp. 351-367. 

56 Res publica é uma expressão em latim que significa coisa ou assunto público. Está na origem do termo República.  
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examinar as contas, os actos, a gestão dos magistrados, em fazê-los comparecer perante todo o povo, 

em acusá-los, em condená-los ou absolvê-los”57 E, simultaneamente, escravo no domínio privado devido 

à extrema vigilância da ação privada em que “nada é deixado à independência individual, quer no que 

respeita à expressão de opiniões, quer no que respeita à escolha da actividade, quer sobretudo no que 

respeita à religião.58 

No outro espectro temos a liberdade dos modernos, normalmente associada a um governo 

representativo, que na sua essência é a liberdade de não ser reprimido pelo mecanismo do Estado. 

Consiste em ter liberdade de expressão, liberdade de associação, ter direito à propriedade privada e não 

ser submetido a leis injustas. Esta liberdade dos modernos, para Constant, 

É o direito de cada qual ser sujeito apenas às leis, de não poder ser detido, encarcerado, ou 
condenado à morte, nem ser maltratado de qualquer forma por efeito da vontade arbitrária de 
um ou de vários indivíduos. 
É o direito de cada qual exprimir a sua opinião, escolher e exercer a sua atividade, dispor da 
sua propriedade, mesmo de abusar dela; de ir e vir sem necessidade de uma autorização ou 
sem necessidade de indicar os motivos das suas deslocações. É o direito de cada qual se 
reunir com outros indivíduos para tratar de interesses comuns, para professar o culto que 
deseja ou simplesmente para passar os dias e as horas da maneira mais adequada às suas 
inclinações ou fantasias.59 

Os direitos dos cidadãos são as liberdades civis perfeitamente delineadas para impedir uma 

ingerência negativa do Estado ou dos outros cidadãos. O cidadão goza de uma independência privada 

bem delimitada para impedir abusos e atropelos, quer por parte do Estado, quer por parte de outro 

cidadão ou conjunto de cidadãos. A liberdade moderna consiste no direito do cidadão em não se 

submeter senão ao Estado de direito e confirma o direito à propriedade privada, à liberdade de expressão, 

de reunião, de circulação e, principalmente, o direito de não se submeter à vontade arbitrária de um ou 

vários indivíduos. O cidadão goza de uma liberdade imune à coerção, numa sociedade onde predomina 

a atividade política representativa, e a soberania política dos indivíduos é restrita; por outro lado, o 

indivíduo desfruta de uma liberdade privada ampliada. Para Constant, as pessoas do seu tempo 

privilegiavam muito a liberdade moderna e ignoravam ou menosprezavam a necessária participação no 

aparelho do estado, o que poderia constituir um óbice ao exercicío da liberdade que tanto prezavam. 

Este é o grande risco do governo representativo: tendencialmente os cidadãos negligenciam a política. 

Nesta e em outras questões, Constant foi um visionário, e dois séculos mais tarde parece manter-se o 

                                                           
57 Constant, B. (2001). A Liberdade dos Antigos Comparada com a Liberdade dos Modernos, trad. de António Araújo, Coimbra: Edições 
Tenacitas [1819], p. 6. 

58 Idem, pp. 6-7. 

59 Ibidem, pp. 5-6. 
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vaticínio. Uma vez que necessitamos de liberdade para a prossecução dos nossos objetivos e ela apenas 

é possível se o exercício dos nossos direitos políticos permitir que tenhamos tempo para os nossos 

interesses privados, daqui emerge, segundo Constant, a necessidade do sistema representativo que, 

não é mais do que uma organização com o auxílio da qual uma nação delega em certos 
indivíduos aquilo que não quer ou não pode fazer por si própria. Os indivíduos pobres realizam 
diretamente os seus negócios; os ricos servem-se de administradores. É esta a história das 
nações antigas e das nações modernas. O sistema representativo é uma procuração conferida 
a um certo número de indivíduos pela massa do povo, que quer que os seus interesses sejam 
defendidos, mas que não tem tempo para os defender60. 

Constant resume de forma exemplar a diferença entre a liberdade dos antigos e a liberdade dos 

modernos, esclarecendo que o “objetivo dos antigos era a partilha do poder social entre todos os 

cidadãos da mesma pátria; era a isso que chamavam liberdade”. Por outro lado o “objetivo dos modernos 

é a segurança do seu bem-estar privado; e chamam liberdade às garantias que as instituições concedem 

a esse bem-estar.”61 A liberdade ideal, para Constant, seria um dualismo formado pela liberdade dos 

antigos e pela liberdade dos modernos onde o Estado seria restringido por intermédio de vários 

mecanismos, de forma a assegurar a liberdade “moderna”. E o exercício da liberdade “antiga” fica 

entregue aos cidadãos e instituições de um Estado com governo representativo, com a obrigação de 

exercer constante vigilância sobre os seus representantes e com o direito de afastá-los, caso cometam 

excessos ou não cumpram as suas promessas. 

Reforçando a necessidade de conjugar ambos os conceitos de liberdade, o autor não se coíbe 

de exigir mais ao legislador, ao Estado e às instituições, pois 

É necessário que as instituições realizem a educação moral dos cidadãos. Respeitando os seus 
direitos individuais, cuidando da sua independência, não interferindo nos seus afazeres, as 
instituições devem consagrar a influência dos cidadãos na coisa pública, apelando-lhes que 
concorram, pelas suas determinações e pelo seu sufrágio, no exercício do poder, garantindo-
lhes um direito de controlo e fiscalização através da manifestação das suas opiniões, 
educando-os pela prática no exercício dessas nobres funções, dando-lhes, ao mesmo tempo, 
o desejo e a faculdade de as desempenharem de forma correta.62 

Constant teve o mérito inegável de notar que na sociedade moderna há uma diminuição da 

participação política, - para a qual apontou soluções mais tarde adotadas por outros teóricos, 

nomeadamente por Philip Pettit - e um evidente aumento da importância da liberdade privada. E 

depreende-se que a diminuição da participação política exige a valorização das liberdades políticas, em 

                                                           
60 Ibidem, pp. 31-32. 

61 Ibidem, p. 17. 

62 Ibidem, pp. 35-36. 
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alcance e em eficácia, para que a defesa da democracia seja eficiente e constante. Benjamin Constant, 

apesar de rogar à autoridade que se confinasse aos seus limites de ser justa, e que deixasse ao cidadão 

o ónus da procura da felicidade, reconheceu que a finalidade do Homem era mais o aperfeiçoamento 

através da liberdade política, do que a felicidade livre. 

Será de salientar que no final do século XVII, John Locke, um dos principais teóricos do contrato 

social e pai do empirismo britânico, defendeu os direitos naturais, nomeadamente o direito à vida, à 

liberdade, à propriedade e a justa resistência à tirania, mas não se esqueceu de notar que a ausência 

de lei implica a ausência de liberdade. Outro pensador liberal, John Stuart Mill, expôs a sua magistral 

defesa da liberdade na sua obra Sobre a Liberdade, quarenta anos depois da conferência sobre A 

Liberdade dos Antigos e a Liberdade dos Modernos, onde também reforçou a liberdade negativa ao 

defender que “a única finalidade pelo qual o poder pode ser legitimamente exercido sobre qualquer 

membro de uma comunidade civilizada, contra a sua vontade, é a de prevenir o mal contra os outros.”63 

Parece-me oportuno evidenciar que John Rawls (1971), numa fase inicial64, tal como Benjamim 

Constant, prefere dar mais valor à liberdade dos modernos do que à liberdade dos antigos e, por 

conseguinte, defende que a liberdade de pensamento e de consciência e as liberdades civis não devem 

ser sacrificadas em nome da liberdade de participar de forma igual na política. Será em torno desta 

questão política substantiva que Rawls irá edificar uma teoria da justiça. Contudo, respondendo a 

problemas atuais que ameaçam sociedades pluralistas e multiculturais, perante o dilema de ser tolerante 

para com os intolerantes, Rawls conclui que uma seita intolerante, não obstante a sua falta de 

legitimidade para protestar contra a intolerância, apenas pode ver a sua liberdade limitada quando os 

tolerantes “acreditam que a sua própria segurança e a dos que defendem a liberdade estão em perigo”65. 

Cabe questionar se não será legítimo ponderar a limitação da liberdade a quem, de forma reiterada e 

intensa, atenta contra a igual liberdade dos restantes cidadãos. Esses atos intolerantes são passíveis de 

classificação e enquadramento legal, nomeadamente quando estamos perante indivíduos ou subgrupos 

que recusam integrar-se numa sociedade bem ordenada, que oprimem as mulheres de forma jactante e 

promovem a intolerância face a diferentes grupos ou culturas diferentes, não respeitando a separação 

                                                           
63 Mill, J. S. (2006). Sobre a Liberdade. Tradução de Pedro Madeira. Lisboa: Edições 70. [1859], p. 14. 

64 Em obras mais tardias, nomeadamente em Justice as Fairness: A Restatement (2001), Rawlks vai exigir que a influência política dos cidadãos 
seja praticamente igual e enfatiza que os princípios de justiça requerem não apenas as liberdades políticas (formais), mas a realização integral 
do seu justo valor, apenas possível numa democracia de proprietários ou no socialismo democrático. Ele exige esse justo valor porque 
entende que as liberdades políticas têm um valor mais instrumental do que intrínseco, pois visam proteger as restantes liberdades. Na fase 
final da sua vida Rawls vai atribuir às liberdades políticas um papel fundamental na sua teoria política e se as associarmos à dimensão da 
liberdade dos antigos, já não é tão evidente que Rawls dê mais valor à liberdade dos modernos.  

65 Rawls, J. (2013). Uma Teoria da Justiça. (1ª ed. 1971). Lisboa: Editorial Presença, p. 181. 
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formal e efetiva dos poderes legislativo, executivo e judicial, ou perante cidadãos, isolados ou em grupo, 

que recusam praticar a reciprocidade e difundem discursos de ódio, perseguindo e insultando todos 

aqueles que pensam de forma diferente. Tudo isto reforça a minha crença que estamos perante atos 

atentatórios contra a segurança e contra a liberdade. Seria útil recordar Karl Popper (1945), quando 

definiu o paradoxo da tolerância na sua obra A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos:  

Tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos ilimitada tolerância 
mesmo aos intolerantes, se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do 
assalto da intolerância, então, os tolerantes serão destruídos e a tolerância, com eles.  Nessa 
formulação, não insinuo, por exemplo, que devamos sempre suprimir a expressão de filosofias 
intolerantes; desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em cheque 
frente a opinião pública, suprimi-las seria, certamente, imprudente. Mas devemos nos reservar o 
direito de suprimi-las, se necessário, mesmo que pela força; pode ser que eles não estejam 
preparados para nos encontrar nos níveis dos argumentos racionais, mas comecemos por 
denunciar todos os argumentos; eles podem proibir seus seguidores de ouvir os argumentos 
racionais, porque são enganadores, e ensiná-los a responder a argumentos com punhos e 
pistolas. Devemos, então, nos reservar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar o 
intolerante.66  

Popper reforça que a supressão da liberdade dos intolerantes apenas deverá ocorrer pela força 

depois de esgotadas todas as alternativas pacíficas, nomeadamente o combate de tais ideias com recurso 

a argumentos racionais, a exposição a uma opinião pública informada e a denúncia dos seus argumentos 

de apelo à intolerância. Esta luta é extremamente difícil, pelo facto de a maioria dos que agem de forma 

injusta estarem convictos que o fazem por uma causa superior e justa, por uma espécie de imperativo 

divino, e por recorrerem ao insulto, ao ataque ao caráter e a argumentos ad hominem, mas o Estado que 

pretenda preservar uma sociedade liberal, deve promover o debate racional e argumentativo, aplicar 

escrupulosamente um justo sistema de leis e apenas deverá recorrer à força depois de esgotadas as 

alternativas pacíficas. Porque defender uma sociedade tolerante é defender a própria tolerância e a 

liberdade. Ainda que tal signifique combater sem tréguas a intolerância. 

 

 

1.2 Sobre a liberdade: indivíduo e sociedade em Stuart Mill 

Stuart Mill, ancorado no empirismo de John Locke, George Berkeley e David Hume, assim como 

no utilitarismo de Jeremy Bentham, foi um dos pensadores liberais mais influentes do século XIX e um 

                                                           
66 Popper, K. (1945). The Open Society and Its Enemies, volume 1, The Spell of Plato. Routledge, United Kingdom: Princeton ed., (nota de 
rodapé do Volume I). 
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dos construtores da tradição liberal moderna. Na sua obra Sobre a Liberdade, que tem como objeto “a 

natureza e os limites do poder que pode ser exercido legitimamente pela sociedade sobre os indivíduos”67, 

faz uma sólida defesa do direito fundamental à liberdade, onde argumenta a favor da necessidade de 

permitir um pensamento livre compatível com a busca da felicidade e desenvolve a teoria sobre o 

princípio do dano que se tornou o instrumento de legitimação e de limitação da intervenção penal em 

países de língua inglesa.  

Mill não acreditava no contratualismo social nem na necessidade de “inventar” um contrato para 

deduzir obrigações sociais que respondessem a qualquer bom propósito. Contudo, entendia que “todo 

aquele que recebe a proteção da sociedade deve um retorno para o benefício, e o facto de viver em 

sociedade torna indispensável que cada um seja obrigado a observar uma certa linha de conduta em 

relação aos demais”.68 Essa conduta exige a obrigação de não prejudicar os interesses e direitos dos 

demais, e o sacrifício, a estabelecer com base num princípio equitativo, de suportar os custos “por 

defender a sociedade ou os seus membros de ferimentos e molestamentos”.69 Porém, o indivíduo não é 

responsável perante a sociedade pelas ações que se referem apenas aos seus interesses, e as únicas 

medidas pelas quais a “sociedade pode justificadamente expressar sua antipatia ou desaprovação de 

sua conduta”, são os “conselhos, instrução, persuasão e evitação por outras pessoas, se consideradas 

necessárias por eles para seu próprio bem”. Mas para aquelas “ações que são prejudiciais aos interesses 

de outros, o indivíduo é responsável, e pode estar sujeito a punição social ou legal, se a sociedade tiver 

opinião de que um ou outro é requisito para sua proteção”70. Daqui se infere que, na sua essência, a 

obra Sobre a Liberdade incide sobre o imemorial conflito entre governantes e governados, de onde subjaz 

a tirania social, um perigo latente nas nações contemporâneas e liberais.  

Na teoria política de Mill, o governo não é legitimado por qualquer teoria dos direitos naturais, 

nem nasce da necessidade de estabelecer um contrato social para regulamentar a sociedade e, como 

utilitarista, segue o pensamento de Jeremy Bentham71, para quem a natureza colocou o ser humano sob 

o domínio de dois senhores soberanos que governam tudo o que fazemos, dizemos ou pensamos: a Dor 

e o Prazer. Para Bentham o objetivo geral que deve caracterizar todas as leis é o aumento da felicidade 

global da coletividade e excluir tudo o que possa diminuir tal felicidade. A lei também deve regular o 

                                                           
67 Mill, J. S. (2001). On Liberty. Ontário: Batoche Books, p.6 
68 Idem, p. 69. 

69 Ibidem. 

70 Ibidem, p. 86. 
71 Bentham (1948, p.1), escreveu em 1780, na obra que seria publicada em 1789 que: "A natureza colocou a humanidade sob o domínio de 
dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Só a eles compete indicar o que devemos fazer, assim como determinar o que faremos. A seu 
trono estão atrelados, por um lado, o critério que diferencia o certo do errado, e, por outro, a cadeia das causas e dos efeitos." 
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equilíbrio justo entre os interesses do individuo e da sociedade. Desta forma chegamos a uma definição 

provisória do princípio utilitarista: aumentar a soma dos prazeres individuais para realizar a plena 

satisfação da felicidade. 

O princípio da utilidade além de defender que os cidadãos preferem viver numa sociedade com 

instituições que promovam a liberdade, permite fundamentar a defesa da liberdade na sua capacidade 

em permitir quer o desenvolvimento das potencialidades da natureza humana, quer o exercício de 

preferências informadas e racionais nas diversas atividades do Homem. Assim, para Mill, o governo será 

avaliado pela aptidão em promover as condições, ou os alicerces, para que cada indivíduo desenvolva 

as capacidades que permitem a busca da felicidade. Deste modo, o princípio da utilidade confunde-se 

com o princípio da maior felicidade, porque avalia as ações humanas em função da capacidade em 

promover a felicidade. Estas ações serão corretas se atingirem o seu fim e erradas se o falharem.  

Renegando o contrato social, Mill não concebe a liberdade como um direito natural, mas dotada 

de um valor instrumental para preservar a soberana esfera das decisões individuais. A maior ameaça a 

essa liberdade tinha origem na opressão exercida pela maioria, ou “a parte mais numerosa ou mais 

activa do povo” que “pode desejar oprimir uma parte do seu número; e precauções são tão necessárias 

contra isso quanto contra qualquer outro abuso de poder”, o que resulta na necessidade de limitação  

“do poder do governo sobre os indivíduos (que) não perde nada da sua importância quando os detentores 

do poder são regularmente responsáveis perante a comunidade…”72 Entendo que, mais do que apelar 

ao alívio da opressão governamental ou a uma nova configuração social e política, Mill desejava contribuir 

para a educação de uma opinião pública mais informada e tolerante para com opiniões e pontos de vista 

divergentes, onde reinasse uma aceitação generalizada de novas e originais ideias que contribuíssem 

para o progresso da sociedade, atendendo a que “onde quer que haja uma classe ascendente, uma 

grande parte da moralidade do país emana de seus interesses de classe e seus sentimentos de 

superioridade de classe”.73 

Defendendo a autonomia individual, Mill entende que o ser humano esclarecido, que atue em 

função do seu próprio julgamento e respeitando os seus sentimentos, “deve usar observação para ver, 

                                                           
72 Mill, J. S. (2001). On Liberty. Ontário: Batoche Books, p. 8. Traduzido do original: “The will of the people, moreover, practically means the 
will of the most numerous or the most active part of the people; the majority, or those who succeed in making themselves accepted as the 
majority; the people, consequently may desire to oppress a part of their number; and precautions are as much needed against this as against 
any other abuse of power. The limitation, therefore, of the power of government over individuals loses none of its importance when the 
holders of power are regularly accountable to the community, that is, to the strongest party therein.” 

73 Idem, p. 10. Traduzido do original: “Wherever there is an ascendant class, a large portion of the morality of the country emanates from its 
class interests, and its feelings of class superiority.” 
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raciocínio e julgamento para prever, atividade para reunir materiais para decisão, discriminação para 

decidir, e quando decidir, firmeza e autocontrole para manter a sua decisão deliberada”.74 Caso permita 

que o mundo, ou outros indivíduos, escolham o seu plano de vida, ele, tal como os símios, não vai 

precisar de qualquer outra faculdade além da imitação.  

Na senda do liberalismo utilitarista do qual é tributário, Mill expõe duas máximas, as quais 

estabelecem que o indivíduo não é obrigado a justificar as suas ações individuais perante a sociedade 

(na medida em que apenas a si dizem respeito), e que a sociedade apenas pode impor sanções quando 

os atos individuais causem manifesto prejuízo a outros, caso as entenda como necessárias para fins de 

proteção. Daqui resulta uma dificuldade intrínseca em estabelecer uma linha distinta que separe o que 

diz respeito somente ao indivíduo e aquilo que afeta outros indivíduos, que separe a responsabilidade 

individual da coletiva, o que conduz Mill, ao discorrer sobre os limites da autoridade da sociedade sobre 

o indivíduo, a interrogar-se sobre qual é o limite legítimo da soberania do indivíduo sobre si mesmo, onde 

começa a autoridade da sociedade e qual a parte da vida humana que deve ser atribuída à individualidade 

e à sociedade. A resposta é lacónica, e a sua parcimónia recorda a Navalha de Occam: 

Cada um receberá sua parte adequada, se cada um deles tiver o que mais lhe interessa. Para a 
individualidade deve pertencer a parte da vida em que é principalmente o indivíduo que está 
interessado; para a sociedade, a parte que mais interessa à sociedade.75 

Mill estabelece a região apropriada da liberdade humana, a esfera individual da liberdade, que 

compreende, 

primeiro, o domínio interno da consciência; exigindo liberdade de consciência no sentido mais 
abrangente; liberdade de pensamento e sentimento; absoluta liberdade de opinião e sentimento 
sobre todos os assuntos, prático ou especulativo, científico, moral ou teológico. A liberdade de 
expressar e publicar opiniões pode parecer estar sob um princípio diferente, já que pertence 
àquela parte da conduta de um indivíduo que diz respeito a outras pessoas; mas, sendo quase 
tão importante quanto a liberdade do próprio pensamento, e descansando em grande parte pelas 
mesmas razões, é praticamente inseparável dele. Em segundo lugar, o princípio requer liberdade 
de gostos e atividades; de enquadrar o plano da nossa vida para se adequar ao nosso próprio 
caráter; de fazer o que quisermos, sujeito às consequências que se seguem: sem impedimento 
de nossos semelhantes, desde que o que fizermos não os prejudique, mesmo que eles achem 
nossa conduta tola, perversa ou errada. Em terceiro lugar, a partir dessa liberdade de cada 
indivíduo, segue a liberdade, dentro dos mesmos limites, de combinação entre os indivíduos; 

                                                           
74 Ibidem, p. 55. Traduzido do original: “He must use observation to see, reasoning and judgment to foresee, activity to gather materials for 
decision, discrimination to decide, and when he has decided, firmness and self-control to hold to his deliberate decision.” 
75 Ibidem, p. 69. Traduzido do original: “Each will receive its proper share, if each has that which more particularly concerns it. To individuality 
should belong the part of life in which it is chiefly the individual that is interested; to society, the part which chiefly interests society”. 
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liberdade de se unir, para qualquer propósito que não envolva dano a outros: as pessoas que 
combinam devem ser maiores de idade, e não forçadas ou enganadas.76 

E acrescenta que nenhuma sociedade que desrespeite aquelas liberdades será livre, porque a 

única liberdade que merece o nome, “é a de perseguir o nosso próprio bem à nossa maneira, desde que 

não tentemos privar os outros ou impedi-los de obtê-lo. Cada um é o guardião adequado de sua própria 

saúde, seja corporal, mental ou espiritual.”77  

Daqui resulta que à sociedade, ou aos indivíduos como um todo, está vedada a possibilidade de 

ingerência nos direitos e nas liberdades de outrem, nomeadamente aquela que impeça ou obstrua a 

realização dos interesses ou preferências individuais. O autor invoca mais razões contra a interferência 

do Estado na liberdade individual e “o argumento mais forte de todos contra a interferência do público 

na conduta puramente pessoal é que, quando interfere, é mais provável que o faça erradamente e em 

lugar impróprio”.78 Mill acredita que o público até pode ter uma opinião mais forte em questões de 

moralidade social e de opinião pública, pois são questões onde também estão em causa os seus próprios 

interesses e a mera aprovação de algum modo de conduta também afeta os restantes indivíduos. Por 

outro lado, quando a opinião de uma maioria é imposta à minoria, “sobre questões de conduta 

autoconsciente, é tão provável quanto errada; pois, nesses casos, a opinião pública significa, na melhor 

das hipóteses, a opinião de algumas pessoas sobre o que é bom ou ruim para outras pessoas”.79 Neste 

caso o publico estaria a censurar preferências alheias em nome daqueles que as defendem. 

O receio manifestado por Mill em relação ao despotismo da autoridade pública também era 

partilhado por Alexis de Tocqueville (1834)80, extremamente desconfiado de um povo, rei, democracia ou 

aristocracia, quer no contexto de uma monarquia ou no de uma república, que tivesse o direito e a 

faculdade de tudo fazer. Considerava que ali era a residência do germe da tirania. Tocqueville, a propósito 

da tirania da maioria alertou para o poder irresistível do maior número ao afirmar que “É da própria 

essência dos governos democráticos que o império da maioria seja absoluto, pois fora da maioria, nas 

                                                           
76 Ibidem, pp. 15-16. 

77 Ibidem, p. 16. 
78 Ibidem, p. 77. Traduzido do original: “But the strongest of all the arguments against the interference of the public with purely personal 
conduct is that, when it does interfere, the odds are that it interferes wrongly, and in the wrong place. 

79 Ibidem. Traduzido do original: On questions of social morality, of duty to others, the opinion of the public, that is, of an overruling majority, 
though of wrong, is likely to be still oftener right; because on such questions they are only required to judge of their own interests; of the 
manner in which some mode of conduct, if allowed to be practised, would effect themselves. But the opinion of a similar majority, imposed 
as a law on the minority, on questions of self-regarding conduct, is quite as likely to be wrong as right; for in these cases public opinion 
means, at the best, some people’s opinion of what is good or bad for other people; while very of it does not even mean that; the public, with 
the most perfect indifference, passing over the pleasure or convenience of those whose conduct they censure, and considering only their 
own preference”. 
80 Cf. Tocqueville, A. (1834). La democracia en América. Vol. 1. Madrid: Alianza, 1898. 
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democracias, não existe coisa alguma que subsista”.81 Para o autor francês, o ideal liberal, a restrita área 

da liberdade individual, era incompatível com o ideal da igualdade, porque este visava uma uniformidade 

à custa do sacrifício da individualidade. Contudo, Isaiah Berlin deixou implícito que a liberdade positiva 

estava dependente da liberdade positiva quando afirmou que “Para os liberais, talvez o valor principal 

dos direitos políticos (“positivos”), da participação no governo, é o de constituir um meio de proteção do 

que consideram ser um valor fundamental, ou seja, a liberdade individual (“negativa”).”82  

Acrescento que a humanidade tem provas devastadoras dos custos terríveis associados a 

políticas igualitárias extremistas, e as dezenas de milhões de vítimas do comunismo, que associou um 

poder absoluto à ideologia marxista, na Rússia, Ucrânia, China, Cambodja, Vietname, Coreia do Norte e 

em países da Europa de Leste, são dezenas de milhões de argumentos que demonstram a falência da 

teoria de implantar pela força uma igualdade real, absoluta e planificada centralmente. A primeira vítima 

foi a liberdade e depois seguiram-se todos os cidadãos que, de alguma forma, obstruíam a busca pela 

igualdade, e a favor dos quais poucas vozes se levantam na sociedade ocidental. 

A fim de evitar a tirania da maioria e da uniformidade social, que não é uma característica única 

dos regimes tirânicos, mas também da democracia, Stuart Mill aposta na promoção da individualidade, 

porque quando qualquer regime, mesmo que democrático, suprime as diferenças individuais ao 

promover valores que correspondem à opinião maioritária, está a impor uma conceção boa de vida e a 

desincentivar o desenvolvimento de opiniões, preferências, valores, enfim toda uma cultura valorizada 

por minorias, o que permite deduzir que o desenvolvimento humano, depende da liberdade e de formas 

pluralistas de vida. A nobreza da vida humana não deriva de uma correspondência com uma forma de 

vida uniforme e legalmente cerceada, e está mais dependente da riqueza da individualidade e de uma 

sociedade pluralista que não censure diversas formas de vida e que incentive a diversidade dos modos 

de vida, permitindo aos seus cidadãos o desenvolvimento da liberdade, da originalidade e de todas as 

suas capacidades. Mill defende a liberdade de pensamento, de expressão e de ação, que, pela sua 

natureza, permitem o desenvolvimento humana e o progresso da humanidade. A defesa da liberdade de 

expressão, argumenta Mill, 83 é uma condição sine qua non para o progresso intelectual e social.  

                                                           
81 Idem, Cap. 7, 2ª parte do Livro 1. 

82 Cf. Berlin, I. (1998). A Busca do Ideal, Uma Antologia de Ensaios. Tradução de Teresa Curvelo, Lisboa: Editora Bizâncio, p. 288. 
83 Mill, J. S. (2001). On Liberty. Ontário: Batoche Books. p. 51. 
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Acresce, para Mill 84, que “o mal peculiar de silenciar a expressão de uma opinião é que ela  

rouba a raça humana; à posteridade, bem como à geração existente; àqueles que discordam da opinião, 

ainda mais do que àqueles que a sustentam”, e isto acontece porque, se a opinião estiver certa, eles 

ficam “privados da oportunidade de trocar o erro pela verdade: se a opinião for errada, eles perdem uma 

perceção mais clara, e a impressão mais viva da verdade, produzida pela colisão com o erro, o que é 

um benefício quase tão grande”. Isto leva o filósofo utilitarista a considerar que “nunca podemos ter 

certeza de que a opinião que tentamos sufocar seja uma opinião falsa; e se tivéssemos certeza, sufocá-

la continuaria a ser um mal”, porque  

“a opinião que se tenta suprimir pela autoridade pode ser verdadeira. Aqueles que desejam 
suprimi-la, naturalmente negam a sua verdade; mas eles não são infalíveis. Eles não têm 
autoridade para decidir a questão para toda a humanidade, e excluem qualquer outra pessoa 
dos meios de julgar. Recusar uma audiência a uma opinião, porque têm certeza de que é falsa, 
é supor que sua certeza é a mesma coisa que certeza absoluta. Todo o silenciamento da 
discussão é uma suposição de infalibilidade.” 85 

No argumento a favor da liberdade de expressão, Mill destaca que face à falibilidade humana, 

devemos permitir a manifestação de opiniões contrárias, e a única maneira de o homem conhecer a 

totalidade ou o máximo possível sobre um objeto é ouvir tudo o que pode ser dito sobre ele, mesmo que 

discordemos dessas opiniões, porque as opiniões podem ser complementadas com visões contrárias, a 

diversidade de opiniões permite a evolução intelectual da sociedade, e mesmo uma opinião verdadeira 

pode não conter toda a verdade. Explorando as implicações do facto de sermos falíveis, Mill declara que 

“as nossas crenças mais justificadas não têm qualquer outra garantia sobre a qual assentar, senão as 

que derivam de um convite permanente ao mundo inteiro para provar que carecem de fundamento”.86 O 

termo “crença” é usado no seu sentido filosófico, pois refere-se a qualquer representação verdadeira ou 

falsa da realidade, como opiniões, convicções, formulações religiosas e conhecimento científico, no 

contexto de uma racionalidade aberta à discussão pública, pois somente através do embate de opiniões 

contrárias poderemos identificar e corrigir a falibilidade humana; não é por acaso que a confiança que 

                                                           
84 Ibidem, p. 19. Traduzido de “But the peculiar evil of silencing the expression of an opinion is, that it is robbing the human race; posterity 
as well as the existing generation; those who dissent from the opinion, still more than those who hold it. If the opinion is right, they are 
deprived of the opportunity of exchanging error for truth: if wrong, they lose, what is almost as great a benefit, the clearer perception and 
livelier impression of truth, produced by its collision with error.” 

85 Ibidem. Traduzido do original: “the opinion which it is attempted to suppress by authority may possibly be true. Those who desire to 
suppress it, of course deny its truth; but they are not infallible. They have no authority to decide the question for all mankind, and exclude 
every other person from the means of judging. To refuse a hearing to an opinion, because they are sure that it is false, is to assume that their 
certainty is the same thing as absolute certainty. All silencing of discussion is an assumption of infallibility.” 

86 Ibidem, p.57. 
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depositamos na ciência advêm do facto de a podermos discutir publicamente e de a submetermos a 

constantes verificações e confrontos com teorias contrárias. 

Mesmo que o governo esteja em total sintonia com o povo, diz Mill, e apenas exerça coerção de 

acordo com a opinião pública, tal poder é ilegítimo e nocivo, pois “Se toda a humanidade menos um 

tivesse uma mesma opinião, e somente uma pessoa tivesse outra contrária, a humanidade não teria 

mais motivos para silenciar aquela pessoa, do que ela, se tivesse esse poder, seria justificada a silenciar 

a humanidade.”87 Para John Stuart Mill, aquilo que legitima a intervenção do Estado na liberdade e 

independência individuais é somente o “princípio do dano”, um princípio racional aplicado à relação 

entre a sociedade e o indivíduo que estabelece as regras e limites deste inter-relacionamento, através de 

penalizações ou pela coerção moral exercida pela sociedade nos indivíduos. Com a expressão “tirania 

da maioria”88 Mill pretende realçar os limites para que uma intervenção da coletividade na independência 

individual seja considerada legítima.  

Em Mill, a liberdade não é somente individual, mas também social, pois o homem vive em 

circunstâncias de interdependência, e ao percecionar esta vivência social potenciadora da liberdade, Mill 

reconheceu que a satisfação dos interesses particulares pode implicar prejuízo para outros cidadãos e 

para a própria sociedade. Esta realidade conduz à necessária limitação da liberdade pela moralidade e 

pela lei, pois conforme referiu, “Sempre que, em suma, há um dano definitivo, ou um risco definido de 

dano, seja para um indivíduo ou para o público, o caso é retirado da província da liberdade e colocado 

no da moralidade ou da lei”.89 Destarte, Mill90 concede à sociedade o direito de prevenir crimes contra si 

mesma por precauções antecedentes, mas alerta que isto sugere limitações, incluindo os atos que 

derivem de uma má conduta “puramente autocentrada”, que não devem ser interferidos, quer pela 

prevenção, quer pela punição. E dá o exemplo da embriaguez, que per se, “não é um assunto adequado 

para interferência legislativa”, mas que, quando leva à comissão de um qualquer ato de violência, 

autoriza, segundo Mill, que a pessoa embriagada “seja submetida a uma restrição legal especial” e em 

                                                           
87 Ibidem, p. 18. Traduzido do original: “If all mankind minus one were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, 
mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind. 
88 Mill recorre a Alexis de Tocqueville para utilizar a expressão “tirania da maioria”. Na Grécia Clássica era usado o termo oclocracia para a 
opressão popular ao poder legítimo e à lei. Uma das primeiras obras em que este termo aparece referido é o Górgias de Platão, que o coloca 
no discurso de Sócrates. Também John Adams usou a expressão “tirania da maioria” na obra A Defence of the Constitutions of Government 
of the United States of America, Vol. 3 (London: 1788), p. 291. Na obra Federalist Papers, em 1787, que ratifica a constituição dos Estados 
Unidos da América, há uma referência a um conceito amplo, que abrange "a força superior de uma maioria interessada e arrogante." Tirania 
da maioria ou ditadura da maioria, significa, grosso modo, que a maioria dita as regras, sem apelo por justiça ou equidade.  

89 Ibidem, p. 75. Traduzido do original: “Whenever, in short, there is a definite damage, or a definite risk of damage, either to an individual 
or to the public, the case is taken out of the province of liberty, and placed in that of morality or law”. 

90 Cf. Ibidem, p. 89. 
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caso de reincidência “a punição a que seria responsável por essa outra ofensa seja aumentada em 

gravidade”.  

Demonstrando a necessidade de restringir a liberdade pela força da lei, Mill, entende que as leis 

que proíbem o casamento, a menos que as partes demonstrem “que possuem meios de sustentar uma 

família, não excedem os poderes legítimos do Estado”91, não devem ser consideradas violação da 

liberdade, embora constituam uma interferência do Estado para proibir atos que considera perniciosos. 

Estes, alega, são casos em que a “questão não é restringir as ações dos indivíduos, mas ajudá-los; 

pergunta-se se o governo deveria fazer, ou fazer com que seja feito algo em benefício deles, em vez de 

deixar que isso seja feito por eles mesmos”92. Perante esta afirmação, torna-se evidente que Mill, ao 

contrário de Berlin, entende que a coerção pode ser exercida para benefício dos cidadãos e abre uma 

larga avenida para a conceção “positiva” da liberdade em várias áreas da vida social, na educação, na 

cultura e mesmo na economia. Esta cedência acontece, segundo creio, pela necessidade de atribuir um 

justo valor à liberdade, ou para reforçar a autonomia, de forma a permitir que as pessoas possam exercer 

a liberdade, e moldar a sua vida, de acordo com os seus projetos e conceções de vida boa. 

A liberdade individual, em Mill, fica circunscrita à área que não constitua (ou que não inclua um 

risco de constituir) um dano definitivo para um indivíduo ou para o público, e se ultrapassar essa linha, 

“o caso é retirado da província da liberdade e colocado no da moralidade ou da lei”93. Esta definição de 

liberdade permite que muitas decisões que Berlin entende como individuais e intransmissíveis, possam 

ser, em Mill, tomadas pelo coletivo, ou pela tese da liberdade positiva, conforme formulada por Berlin, 

onde o verdadeiro objetivo do Homem é a autonomia racional e os fins de todos os seres racionais devem 

coincidir com um padrão universal e harmonioso, e quando não coincidem, acontecem os conflitos que 

resultam de um choque entre o racional e o irracional. Isto conduz à afirmação de que a liberdade apenas 

é alcançada pelo “uso da razão crítica e da compreensão do que é necessário e do que é contingente”94. 

A defesa da liberdade formal em Stuart Mill sai enfraquecida por esta cedência social. 

 

 

                                                           
91 Ibidem, p. 99. 

92 Ibidem, p. 100.  
93 Ibidem, p. 75. Traduzido de “Whenever, in short, there is a definite damage, or a definite risk of damage, either to an individual or to the 
public, the case is taken out of the province of liberty, and placed in that of morality or law.” 

94 Ibidem, p. 265.  
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1.3 Liberdade negativa e liberdade positiva 

 Dois conceitos de Liberdade é o título do famoso ensaio95 escrito por Isaiah Berlin em 1958, e 

explica como é possível adotar posições iliberais em nome da liberdade. Para explicar esta aparente 

contradição, o autor analisa dois conceitos sobre a liberdade, ou como vimos Cardoso Rosas esclarecer 

anteriormente, duas conceções do mesmo conceito: uma de caráter negativo e outra de cunho positivo. 

Isaiah Berlin começa por alertar que as discussões sobre teoria social e política decorrem da discordância 

quanto aos fins da vida, pois se houvesse um acordo generalizado, as únicas questões a discutir seriam 

sobre os meios. E estas questões são técnicas, tecnológicas, passíveis de serem resolvidas por peritos 

ou por máquinas. Daí resulta que todos aqueles que acreditam no “triunfo final da razão” ou na revolução 

proletária, “tenham de acreditar que todos os problemas políticos e morais podem converter-se desse 

modo em problemas tecnológicos”96.  

 Para Berlin, a questão fulcral da política tem a ver com a questão da obediência e da coerção e 

seus limites. A coerção implica privação de liberdade, mas esta tem um significado “tão poroso que são 

poucas as interpretações a que consegue resistir”97. Por isso o autor vai analisar duas aceções de 

liberdade, uma de caráter “negativo” implícita na resposta à questão sobre os limites daquilo que ao 

indivíduo é ou deve ser permitido fazer ou ser o que é capaz de fazer ou ser, sem interferência de outras 

pessoas. E o segundo sentido, de caráter “positivo”, deriva da resposta à questão “O quê ou quem 

constitui a origem do controlo ou da interferência capaz de determinar que alguém faça ou seja isto em 

vez daquilo?”98. 

 A liberdade política está alojada na área onde um indivíduo é capaz de agir sem ser impedido 

por outro(s). Caso seja impedido por outros seres humanos de fazer aquilo que, de outro modo, seria 

capaz de fazer, então sofre coerção, ou interferência deliberada. Daqui decorre que a sua liberdade será 

mais ampla, quanto maior for a área de não-interferência. Porém, não pode alegar que sofre de falta de 

liberdade política sempre que não consegue alcançar um objetivo, embora seja plausível afirmar que 

uma pessoa extremamente carenciada para comprar comida ou vestuário, é “tão pouco livre de o 

conseguir como seria se lhe fosse interditado por lei”99. Se explicarmos as causas da pobreza ou da 

                                                           
95 O ensaio original de Isaiah Berlin – Two Concepts of Liberty – resulta da sua palestra perante a Universidade de Oxford em outubro de 
1958. Depois foi publicado pela Clarendon Press num panfleto do mesmo ano e, finalmente, foi publicado em 1969 numa coletânea de textos 
de Berlin entitulada “For Essays on Liberty”, da Oxford University Press. Em português, pode encontrar-se o texto na obra “A Busca do Ideal”, 
da editorial Bizâncio (Lisboa, 1998, pp. 243-295), na coleção Biblioteca Leviatã de Ciência Política dirigida por João Carlos Espada. 

96 Berlin, I. (1998). A Busca do Ideal – Uma Antologia de Ensaios. Dois Conceitos de Liberdade. (Trad. Teresa Curvelo). Editorial Bizâncio: 
Lisboa, p. 243. 

97 Idem, p. 246. 

98 Ibidem. 

99 Ibidem, p. 247. 
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fraqueza através de determinadas teorias sociopolíticas, acreditamos que a incapacidade em alcançar 

objetivos (comprar pão, vestuário ou uma viagem) deve-se ao facto de outros seres humanos terem 

organizado as coisas de tal forma que me impediram de alcançar o que de outra forma eu seria capaz 

de alcançar e assim sofro de coerção, opressão ou escravidão económica.  

 A delimitação dessa área de não-interferência é alvo de disputa filosófica, mas para Berlin, todos 

os filósofos políticos clássicos ingleses conheciam a diversidade de objetivos e atividades humanas, nem 

sempre conciliáveis entre si de forma harmoniosa, e atribuíam diferente gradação de valor à justiça, à 

felicidade, à segurança, cultura ou igualdade. Contudo reconheceram que seria imperioso “reduzir a 

liberdade no interesse de outros valores e da própria liberdade”100, o que se traduz na necessidade de 

limitar legalmente o campo da livre ação humana, ou de traçar uma fronteira entre a autoridade pública 

e a área da vida privada. Essa ingerência da lei na liberdade não deve nunca invadir aquele espaço 

mínimo de liberdade pessoal, que os indivíduos necessitam para exercer as suas faculdades naturais e 

perseguir e conceber os fins que consideram mais adequados à sua realização pessoal. Locke, Mil, 

Constant e Tocqueville foram os arautos desta defesa deste tipo de liberdade. A discussão nasce 

precisamente dos limites daquela fronteira, mas é inquestionável que a liberdade de alguns depende da 

repressão de outros. Berlin usa o exemplo da liberdade do lúcio que significa a morte da carpa. Se eu 

for pró-carpa, se entender que a liberdade da carpa vale tanto como a liberdade do lúcio, então terei de 

restringir a liberdade do lúcio para garantir a liberdade da carpa. 

Para Berlin, a liberdade negativa e a liberdade positiva constituem duas perguntas igualmente 

legítimas e igualmente necessárias. São duas perguntas sobre o mesmo conceito ético-político, o qual 

não pode prescindir das respostas fornecidas por cada uma das diferentes visões da liberdade. Contudo, 

apesar de serem aspetos de um mesmo conceito, cada tipo de pergunta exige um tipo diferente de 

resposta e Berlin ajuda a compreender melhor esta distinção e complementação: 

A liberdade que consiste em ser-se dono de si próprio e a liberdade que consiste em não ser 
impedido de optar como se opta, por outros homens, podem parecer conceitos não muito 
distantes entre si - não mais do que uma maneira negativa e positiva de afirmar, por assim 
dizer, a mesma coisa. Contudo, as noções “positiva” e negativa” de liberdade desenvolveram-
se historicamente em direções divergentes, nem sempre por fases respeitáveis em termos de 
lógica, até entrarem por fim em conflito direto uma com a outra.101 

A dicotomia liberdade positiva/liberdade negativa, ajuda a entender a opção de Berlin em 

defender a conceção negativa de liberdade. Nos dois conceitos indissociáveis de liberdade de Isaiah 

                                                           
100 Ibidem, p. 248. 
101 Idem, p. 256. 
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Berlin, a liberdade negativa resume-se a uma liberdade como ausência de coerção intencional por 

terceiros e um indivíduo será tanto mais livre quanto menor for a interferência de terceiros na sua esfera 

de decisão. Sob o ponto de vista político, o ideal da liberdade negativa supõe a existência de um Estado 

limitado, que respeite a esfera privada das decisões pessoais, e garanta que a liberdade de uns não 

interfere na liberdade de outros. Por outro lado, o conceito de liberdade positiva realça que a liberdade 

não pode ser somente ausência de coerção, e afirma como insuficiente o conceito negativo de liberdade. 

Temos liberdade em conduzir um carro topo de gama, mas de que nos serve essa liberdade (negativa) 

se nem sequer tivermos dinheiro para comprar combustível para o veículo? Relembremos Cardoso Rosas: 

é a justiça social que confere valor a esta e a outras liberdades. 

 A respeito da pluralidade de valores, Berlin acha que é absurdo preferir a garantia de liberdades 

políticas ou proteção estatal contra a interferência a pessoas mal alimentadas, doentes, iletradas e sem 

as mínimas garantias de uma vida digna. Perante as condições que garantem a sobrevivência, a liberdade 

não é prioritária e nenhum homem que queira viver e esteja a morrer por fome ou falta de medicamentos 

reclamará em primeiro lugar por liberdade. A liberdade é a última das preocupações para quem não tem 

acesso a alimentação, vestuário, abrigo e medicamentos, contudo “a liberdade mínima de que necessita 

hoje e o maior grau de liberdade de que poderá necessitar amanhã não é uma espécie de liberdade 

específica dele, mas idêntica à liberdade de um professor, de um artista ou de um milionário”102. 

Para Isaiah Berlin não se pode ter tudo ao mesmo tempo e a liberdade não é o único valor 

estimável. Existem muitos outros. Daí ter notado que é errado e até perigoso, porque constitui terreno 

fértil para o totalitarismo, pensar na possibilidade de reconciliar todos os valores de forma harmoniosa. 

Os choques, os atritos vão acontecer. E vão exigir escolhas, compromissos, o que levou o autor a recordar 

a necessidade de estabelecer uma sociedade que delimite algumas fronteiras de liberdade que ninguém 

possa ser autorizado a violar, e que decorre do reconhecimento da validade moral de certas barreiras 

absolutas à imposição da vontade de um homem sobre o seu semelhante. Estes limites aos poderes 

estabelecidos já estavam plasmados na Magna Carta de 1215103, a qual estabelecia que o Rei não deve 

estar abaixo dos homens, mas abaixo de Deus e da lei, porque a lei faz o rei, (Rex non debet esse sub 

homine, sed sub Deo et sub lege, quia lex facit regem), e também na Declaração de Independência 

                                                           
102 Ibidem, p. 249. 

103 Embora, como documento medieval, imbuído da mentalidade profundamente hierárquica e anti igualitária do feudalismo, a Magna Carta 
seja mais uma carta de privilégios para os barões ingleses e mais alguns poucos privilegiados do que uma declaração de direitos gerais e 
abstratos dos cidadãos. Contudo, também limitou os poderes do monarca. 
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Americana, em 1776, onde era afirmado que todos os homens foram criados iguais, dotados de certos 

direitos inalienáveis, entre eles o direito à Vida, Liberdade e busca da Felicidade. 

 Face à multiplicidade de valores que definem as atuais sociedades democráticas e pluralistas, a 

liberdade não é a única finalidade dos seres humanos, e Berlin assegura que se os seus irmãos viverem 

acorrentados e numa pobreza e miséria extrema, também rejeitará a liberdade em nome da solidariedade 

e do apoio aos seus irmãos, mas alerta que ao prescindir livremente e de forma consciente da liberdade, 

perante estas desigualdades gritantes, é da “liberdade que está a abdicar em nome da justiça, da 

igualdade, ou do amor” pelos seus semelhantes104, o que o conduz à famosa afirmação que, 

“a liberdade é a liberdade e não igualdade, equidade, justiça, cultura, felicidade humana ou uma 
consciência tranquila. Se a minha liberdade ou a liberdade da minha classe ou nação depender 
da miséria de outros tantos seres humanos, o sistema que o promove é injusto e imoral”105. 

 Por conseguinte será, para Berlin, uma confusão de valores, afirmar que a perda da liberdade 

“liberal”, ao permitir uma maior justiça ou felicidade, implicou um acréscimo de liberdade “económica” 

ou “social”. Porque liberdade é liberdade, não é justiça ou igualdade, nem felicidade, solidariedade ou 

fraternidade. Conhecendo esta distinção, Berlin recorda a defesa que Constant dedicou à liberdade de 

religião, de opinião, de expressão e de propriedade contra as interferências arbitrárias, pois se não 

quisermos negar a nossa natureza humana devemos proteger uma área mínima de liberdade pessoal.  

Ao descrever a liberdade dos antigos como o tipo de liberdade associada ao ideal de participação 

numa democracia direta e a liberdade moderna como a liberdade negativa, sem interferência, Constant 

parece apontar para um conflito entre as liberdades individuais e a dimensão coletiva da liberdade. Ora, 

considerando a dimensão negativa da liberdade, ou a dimensão individual da liberdade, perante um 

aumento da soberania, não podemos afirmar que essa circunstância implique um aumento da liberdade 

e uma diminuição da opressão. Não obstante, parece óbvio que a discussão contemporânea sobre a 

liberdade implica uma visão fluída, de interligação da esfera pública e da esfera privada do indivíduo, no 

que à liberdade diz respeito. 

Stuart Mill defendeu o caráter sagrado da liberdade individual que permite a espontaneidade, a 

originalidade e o avanço civilizacional. Sem ela, a sociedade sucumbirá à mediocridade. Mas para Berlin, 

o utilitarista confundiu duas noções distintas: a primeira é que toda a coerção é má enquanto tal, 

enquanto que a não interferência, não sendo o único bem, é boa enquanto tal e define a conceção 

                                                           
104 Ibidem.  

105 Ibidem, p. 250. 
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negativa de liberdade; a segunda tem a ver com a procura da verdade e esta demanda pela liberdade 

apenas terá sucesso se as caraterísticas apontadas por Mill - originalidade, espírito crítico, 

espontaneidade, excentricidade, imaginação - se desenvolverem em completa liberdade. Sucede que 

existem indícios históricos que apontam para o desenvolvimento da integridade, do individualismo e do 

amor pela verdade mesmo em comunidades muito disciplinadas ou sob uma disciplina militar e sendo 

assim isto ataca ferozmente o argumento de Mill da necessidade de ser livre para desenvolvimento do 

génio humano. Um déspota, ou um governante injusto, com desprezo pela ordem, pela virtude e pela 

igualdade, pode permitir uma vasta área de liberdade aos cidadãos e desta forma satisfaz os requisitos 

de liberdade defendidos por Mill e assim a liberdade não tem qualquer relação com a democracia, porque 

é diferente perguntar quem me governa e até que ponto sou interferido pelo governo. E, para Berlin, 

nesta distinção também reside o grande contraste entre os conceitos de liberdade negativa e liberdade 

positiva. Os contornos da liberdade positiva são definidos pela resposta à questão “Quem é que me 

governa ou me diz o que vou ou não vou ser ou fazer?” e este tipo de liberdade, a liberdade de ser 

governado por si próprio ou por participar no governo é tão antigo como o desejo de ter um espaço livre 

de ação. Contudo, não são a mesma coisa e Berlin adverte que se referem a realidades distintas que 

acabaram por conduzir a um embate ideológico que dominou o mundo do século XX, com os apoiantes 

da liberdade negativa a entenderem que a conceção de liberdade “positiva”, ou “liberdade para”, não é 

melhor do que um “disfarce capcioso de uma tirania brutal”106. 

A noção negativa de liberdade procura evitar interferência nas ações dos indivíduos, enquanto 

que a noção positiva tem a ver com questões relacionadas com a natureza e exercício do poder, refletindo 

o desejo do indivíduo em ser o seu próprio senhor, livre de qualquer força externa, de forma a permitir 

ser consequente no seu desejo de melhorar a sua qualidade de vida, o que leva Berlin a sustentar que  

A liberdade política neste sentido é simplesmente a área na qual um homem pode agir sem ser 
obstruído por outros. (...) A coerção implica a interferência deliberada de outros seres humanos 
na minha área de atuação. Só não temos liberdade política quando outros indivíduos nos 
impedem de alcançar uma meta.107 

 A liberdade positiva, diz Berlin, decorre do desejo de ser dono de si próprio, porque o indivíduo 

quer ser um agente decisor, autónomo e não determinado pela natureza exterior ou por vontades alheias. 

Quer decidir o seu destino e perseguir os seus objetivos porque é um ser racional e dotado de vontade. 

Contudo, os platonistas e os hegelianos, ao homem que afirma ser dono de si próprio, perguntam se não 

                                                           
106 Ibidem, p. 255. 
107 Isaiah Berlin. Dois conceitos de liberdade. In: Hardy, H. e Hausheer, R. (orgs.) Isaiah Berlin: Estudos sobre a Humanidade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002, p. 229. 
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será um escravo da natureza, das paixões, dos desejos e dos impulsos irracionais. Porque o homem tem 

consciência que é formado por um eu que domina e por algo que o submete, ou por uma natureza 

superior, racional, autónoma e, por outro lado por desejos incontrolados, pela busca do prazer imediato, 

por desejos e paixões que requerem disciplina de forma a permitir uma ascensão a uma natureza 

superior ou real e racional. O eu “real” acaba por ser algo superior ao indivíduo isolado que não passa 

de um elemento de um todo social, de uma tribo, uma raça, um Estado ou da sua sociedade. Desta 

forma a identidade do eu “real” passa a ser o verdadeiro eu que impõe a sua vontade coletiva, orgânica, 

aos elementos da sociedade e acaba por realizar a liberdade da sociedade e dos elementos que a 

compõem. Embora reconheçamos que é plausível e por vezes necessário coagir indivíduos para 

determinados objetivos que eles próprios perseguiriam se fossem mais esclarecidos e racionais, usar 

metáforas orgânicas para justificar a coerção sobre os indivíduos para os ajudarem a atingir um nível 

superior é uma ideia muito perigosa, subjacente a várias formas de tirania e uma das primeiras vítimas 

é a autonomia individual. Para Berlin todas as teorias morais e toda a teoria política repousam em alguma 

visão da natureza humana, toda a moralidade tem algum conceito de natureza humana subjacente. No 

mundo antigo e no mundo medieval, supunha-se que todas as coisas tinham propósitos. Objetos 

inanimados, objetos animados, homens, todos tinham algum tipo de propósitos embutidos e a grande 

questão seria descobrir quais seriam esses propósitos. O propósito de uma pedra, por exemplo, é gravitar 

para baixo e para Aristóteles, e todos os objetos buscam o seu fim natural, chamado teleologia. Se 

pensarmos que tudo tem um propósito apropriado, então a plena realização de um objeto ou de uma 

pessoa é obter um fim específico, e é isso que torna as pessoas felizes, de onde decorre que as pessoas 

são miseráveis porque não entendem os seus fins e fazem algo para o qual não estão adaptados. Se sou 

bom jogador de futebol e tentar tocar violino algo vai correr mal, porque eu não entendi o meu propósito, 

e então acontece a desarmonia, porque não fui capaz de assumir o meu propósito, por ignorância, má 

sorte ou erro. Assim surge a necessidade de corrigir as pessoas, de as colocar em sintonia com os seus 

propósitos. Hume, por exemplo acreditava em algo parecido com isto.  Hobbes não acreditou na ideia 

de que as coisas têm um fim, apenas os homens têm fins e fazem coisas para certos propósitos e quando 

são racionais, buscam fins racionais.  

 Berlin entende que nas sociedades totalitárias e autoritárias, o conceito de autonomia é 

desprezado, de certo modo estimulado por aquelas doutrinas que assumem que os homens são 

totalmente maleáveis, a sua natureza é definida por certos fatores externos, e que, se interferirmos 

nesses fatores, podemos passar de um ser para qualquer coisa que eu escolha, dentro de certos limites. 

O grau de perigosidade disto acontece porque torna possível que algumas pessoas se tornem vítimas de 
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outras mal-intencionadas, ou que buscam aceder ao poder e lá se perpetuar. Kant protestou contra isso, 

pois achava que o paternalismo era uma tirania terrível, mesmo com um governante paternalista muito 

benevolente. Isto significa que os ignorantes, porque desconhecem a sua verdadeira natureza precisam 

ser coagidos por aqueles que a conhecem. É o que fazemos com as crianças, porque desconhecem 

muitas das realidades do mundo, mas tratar populações inteiras, adultos conscientes e racionais desta 

forma é típico do imperialismo e abre portas para a tirania e para o autoritarismo.  

 Para Berlin podemos valorizar certas formas de vida que não são essenciais para a sobrevivência 

e organizar uma sociedade onde a liberdade do leão não signifique a morte da gazela e desse modo 

também podemos proteger as pessoas que pregam a paz, a santidade, a benevolência e o altruísmo, 

que seriam facilmente esmagadas pelos mais fortes e com mais recursos. A ideia subjacente é que não 

somos obrigados a cooperar com a natureza, que é desprovida de qualquer conteúdo moral. Por outro 

lado, os seres humanos têm ideais morais e éticos e podem resistir à natureza e quando detêm razão e 

vontade, podem perseguir os seus objetivos apenas se ninguém os impedir. Posso ser impedido pelas 

leis da natureza, pela ação do Homem ou por acidentes e infortúnios. Mas se não quiser sentir frustração 

apenas posso pretender alcançar aquilo que é atingível por mim e serei forçado a baixar o nível dos meus 

desejos. Posso, como Boécio, na Consolação da Filosofia, refugiar-me dentro de mim mesmo e, mesmo 

que esteja aprisionado, desprovido de bens materiais, torturado e ameaçado, posso sentir-me livre. Se 

me treinar para nada desejar, serei livre e não sentirei frustração. Evado-me do mundo material para 

fugir às amarras da sociedade e, como Kant, a minha liberdade deriva da resistência e do controlo que 

exerço sobre os meus desejos. Sou livre, porque como Rousseau afirmou, obedeço a leis que eu próprio 

prescrevi. Mas algo está muito errado, quando um homem, para manter a sua dignidade, é obrigado a 

refugiar-se dentro de si, na “cidadela interior”, porque os seus objetivos de alcançar a felicidade, a justiça 

e a liberdade foram coartados pela natureza cruel da vida pública. 

 Para Berlin, esta exposição torna evidente que a liberdade negativa, conforme delineada por Mill, 

de fazer o que se deseja, não funciona pois basta reduzir ou eliminar os meus desejos para preservar a 

liberdade, e se o tirano, através da manipulação ou da coerção, conseguir que os cidadãos reduzam ou 

eliminem os seus desejos em nome da forma de vida que ele idealizou, os cidadãos serão, nesta aceção, 

livres. Mas esta abnegação é o contrário de liberdade política. E a “libertação total, neste sentido (como 

Schopenhauer muito bem compreendeu) só é concedida pela morte”108. 

                                                           
108 Ibidem, p. 264. 
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 Os partidários da liberdade positiva afirmam que a liberdade é alcançada apenas pelo “uso da 

razão crítica e da compreensão do que é necessário e do que é contingente”109. Quando compreendo os 

axiomas, as leis, teoremas e regras da matemática, e compreendo que resultam de leis que também 

regem a minha razão, eles deixam de ser obstáculos à minha compreensão e essas verdades 

matemáticas deixam de ser impostas e tenho de as aceitar independentemente da minha vontade. Dizem 

que o mesmo se aplica a outros obstáculos ao nosso livre autodesenvolvimento. “É este o programa do 

racionalismo esclarecido desde Espinosa até aos mais recentes (e por vezes inconscientes) discípulos 

de Hegel”110. Dessa forma, quando compreendemos aquilo que sabemos, não o podemos desejar de 

forma diferente, pois não seria racional e Berlin afirma que Herder, Hegel e Marx acreditavam que 

vivemos em liberdade ao compreendermos o mundo. Mas para compreender a vida social não basta a 

analogia com a matemática e torna-se necessário compreender a história e as leis da evolução contínua, 

“através do conflito dialético ou outro, que regem os indivíduos e os grupos na interação entre si e com 

a natureza”111. E isto sucede, dizem, porque a natureza humana não é estática e as suas propriedades 

essenciais diferem no tempo e no espaço. Não serei oprimido por uma regra, desde que ela seja racional 

e não desejo que as coisas sejam diferentes quando compreendo a razão, porque elas são como são. O 

conhecimento liberta-nos da frustração de tentar o impossível. Para Berlin, “é esta a doutrina positiva da 

libertação pela razão. Formas socializadas desta doutrina, extremamente díspares e antagónicas entre 

si, estão no cerne de muitos dos credos nacionalistas, comunistas, autoritários e totalitaristas dos nossos 

tempos”112.  

 Berlin conclui que a liberdade positiva é definida como autodomínio e a eliminação de obstáculos 

à vontade. Não apenas à vontade que já existe; mas à vontade que se poderia formar na ausência de 

determinadas condições ou obstáculos que a constrangem. Por outro lado: apenas a eliminação dos 

obstáculos que não impliquem o constrangimento da vontade do outro, pois aí já não se estaria a querer 

a igual liberdade positiva, mas a liberdade positiva de uns à custa da liberdade positiva de outros. Esses 

obstáculos podem ser a resistência à natureza, às paixões humanas, ou advir de instituições irracionais 

ou da vontade irracional de outros seres humanos. Mas quando o universo é governado pela razão não 

haverá coerção e haverá uma liberdade de autonomia racional para todos. Por isso Espinosa diz que as 

crianças, quando obedecem aos adultos, não são escravos, porque tudo é feito no interesse das crianças, 

mesmo que elas não o saibam nem o reconheçam. Locke afirma que a ausência de lei significa a 

                                                           
109 Ibidem, p. 265. 
110 Ibidem, p. 266.  
111 Ibidem.  
112 Ibidem, p. 268. 
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ausência de liberdade e Burke atribui ao indivíduo o “direito” de ser restringido no seu próprio interesse. 

A tese comum a todos estes autores é que os pressupostos racionais das nossas verdadeiras naturezas 

devem coincidir, por mais que resistamos a este processo. A liberdade é fazer o que é racional e coincide 

com toda a autoridade racional, com a lei. Berlin entende que esta foi a tese subjacente a todas as 

declarações dos direitos do homem do século XVIII e um dos únicos autores que continuaram a defender 

que toda a lei restringia a liberdade foi Bentham.  

 A liberdade positiva parte da tese de que o verdadeiro objetivo do Homem é a autonomia racional 

e os fins de todos os seres racionais devem coincidir com um padrão universal e harmonioso, embora 

alguns homens o consigam discernir melhor do que outros, e quando não coincidem, acontecem os 

conflitos que resultam de um choque entre o racional e o irracional. Quando todos os homens forem 

racionais, tenderão a obedecer a leis racionais, porque estas estão incrustadas na sua própria natureza, 

que é comum a toda a humanidade. 

 Berlin recorda que a confusão entre a liberdade e a igualdade e fraternidade também conduz ao 

iliberalismo, e isto acontece quando há uma reclamação por estatuto e reconhecimento ou por aquilo a 

que alguns chamam de liberdade social. “O desejo de reconhecimento é um desejo de algo diferente: de 

união, de maior compreensão, de integração de interesses, de uma vida de dependência e de sacrifícios 

comuns”113. Porém para Berlin, a maioria da humanidade tem sacrificado a liberdade por outros fins: 

pela segurança, estatuto, prosperidade, justiça, igualdade e por outros valores. 

 Devido em parte à possibilidade de uma “tirania da maioria” que pode acontecer mesmo nas 

democracias mais liberais, Berlin defende a criação de uma sociedade onde sejam estabelecidas certas 

fronteiras de liberdade que ninguém possa transpor e para os liberais, o principal valor político da 

liberdade “positiva”, de participação na tomada de decisões, é a sua capacidade de proteger a liberdade 

“negativa”, individual. Os liberais reconhecem uma validade moral – mais do que legal – às barreiras 

que impedem que um homem exerça a sua vontade sobre outro e entendem que a liberdade de uma 

sociedade pode ser aferida pela solidez dessas barreiras. Ao contrário dos partidários da liberdade 

“positiva” que reclamam a força da lei, os defensores da liberdade “negativa” querem restringir a 

autoridade. Mas, apesar de serem posições divergentes e inconciliáveis, muitas vezes é necessário 

encontrar um compromisso entre estes polos distintos da liberdade e nenhum deles deve ser excluído. 

Berlin, ao consolidar os conceitos de liberdade negativa e liberdade positiva, defende um pluralismo 

axiológico que resulta da impossibilidade da razão humana em hierarquizar um sistema de valores, de 

                                                           
113 Ibidem, 282.  
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preferências morais ou utilitárias com aceitação universal para orientar as escolhas individuais e de 

reconhecer o perigo subjacente a posições extremadas: uma liberdade irrestrita compromete a igualdade 

e esta levada ao extremo implicará o fim da liberdade e do livre-arbítrio. O respeito pelo pluralismo garante 

a coexistência pacífica dos diferentes valores, preferências, convicções e interesses.  

 Ao contrário dos metafísicos racionalistas desde Platão, até aos discípulos de Hegel e de Marx, 

que acreditam numa total harmonia dos valores e fins humanos por via da razão, Berlin acredita num 

universo onde a escolha de uns fins implicam o sacrifício de outros e é por este motivo que os homens 

atribuem um tão grande valor à liberdade de escolha, pois “se tivessem a certeza de que num estado 

perfeito, concretizável pelos homens na terra, nenhum dos objetivos perseguidos entraria em conflito, a 

necessidade e a angústia da escolha desapareceria e, com ela, a importância fundamental da liberdade 

de escolha”114. Mas esta afirmação não impede de ponderar o grau de liberdade de um indivíduo ou de 

um povo em função das reivindicações de outros valores como a igualdade, a justiça, a segurança, a 

ordem pública ou a felicidade. A liberdade negativa favorece o pluralismo, que para Berlin é um valor 

mais verdadeiro e mais humano do que os objetivos proclamados pela disciplina e autoritarismo 

subjacente ao autodomínio da liberdade “positiva”. 

Conforme Pettit realçou, Berlin transformou a liberdade negativa em algo atraente ao encontrar 

a conceção negativa de liberdade em filósofos ingleses, franceses e americanos como Bentham, Mill, 

Montesquieu, Constant, Tocqueville, Jefferson e Paine, enfim, no panteão do liberalismo moderno. E 

também agregou a liberdade positiva a algo abominável, normalmente representado pelos regimes 

totalitários e comunistas e a autores como Herder, Rousseau, Kant, Fichte, Hegel e Marx115. Um dos 

méritos de Berlin, nesta eloquente defesa da liberdade reside no facto de ter apontado os perigos 

subjacentes à liberdade positiva, normalmente invocada por quem se arroga na posse de uma 

superioridade moral e racional, perigos esses que seriam debelados com uma defesa intransigente de 

um pluralismo axiológico que emerge do confronto entre a conceção negativa e a conceção positiva de 

liberdade e que constitui um dos pilares da “Sociedade Aberta”116 de Karl Popper. 

                                                           
114 Ibidem, p. 291. 

115 Cf. Ibidem, pp. 267-267. 

116 De acordo com o conceito de “sociedade aberta” de Karl Popper, as sociedades devem ser tolerantes e aceitar diversos pontos de vista 
devido ao facto de o conhecimento humano ser falível. Quando alguém pretende afirmar que domina a verdade, invariavelmente vai impor 
uma versão “verdadeira” e única da realidade. Perante a falibilidade do conhecimento humano, uma sociedade aberta vai favorecer a 
liberdade de expressão e de opinião, pois sairá beneficiada quanto maiores forem os pontos de vista para os problemas com que se depara. 
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À luz do pensamento de Isaiah Berlin torna-se menos difícil analisar algumas realidades atuais 

perturbadoras. Constato que uma das tendências naturais de alguns partidários contemporâneos da 

liberdade positiva, do multiculturalismo117 e de causas politicamente corretas é o silenciamento de 

opiniões contrárias. Acredito que isto resulta de uma fé cega na liberdade que é alcançada por meio da 

razão crítica e da capacidade de distinguir o que é necessário do que é contingente.  

Recentemente alguns estudantes da City University of London e da Universidade de Plymouth, 

decidiram banir dos respetivos campi três jornais: The Sun, Daily Mail e o Express, acusados de terem 

publicado histórias que criticavam migrantes, artigos islamofóbicos e de tornar as classes trabalhadoras 

em bodes expiatórios. É preocupante quando as universidades, espaços teoricamente dedicados ao 

confronto de ideias, abandonam a liberdade de expressão e debate aberto em favor de códigos de voz e 

espaços seguros onde os alunos nunca precisam ouvir um ponto de vista dissonante. Em Portugal, o 

politólogo e escritor Jaime Nogueira Pinto foi impedido de participar numa conferência na Universidade 

Nova de Lisboa, porque, explicou o próprio ao jornal Observador em 06/03/2017, “parece que numa 

Reunião-Geral de Alunos, a Assembleia Geral, que é maoista ou do Bloco de Esquerda, nem sei bem, fez 

um grande protesto a dizer que a conferência era uma coisa fascista, reacionária e colonialista”, e a 

contestação subiu de tom, pelo que “ a Associação de Estudantes exigiu à direção da faculdade, que já 

tinha cedido um espaço, para cancelar a conferência”. Perante a crispação, a intolerância e ameaças de 

violência, a direção da Universidade capitulou, sacrificando a liberdade de expressão. Em 7 de março de 

2018, Jordan Peterson, um psiquiatra canadiano, deu uma conferência na Queen's University, em 

Kingston, no Canadá, mas o palco foi imediatamente ocupado por ativistas, a quem ele chama Guerreiros 

da Justiça Social (Social Justice Warriors), numa vã tentativa de impedir a conferência sobre a liberdade. 

As cerca de 900 pessoas que compareceram foram submetidas a uma hora e meia contínua de barulho 

gerado pelos manifestantes, que gritaram e bateram continuamente nos vitrais, quebrando-os e 

barricando as portas do anfiteatro, com o único objetivo de perturbar ou impedir a realização daquela 

                                                           
117 Teoricamente o multiculturalismo emergiu do debate que opôs comunitaristas e liberais nos finais dos anos 70 do século XX, após a 
publicação da obra Uma Teoria da Justiça, de John Rawls.  Enquanto que para os  liberais apenas o indivíduo é detentor legítimo de direitos 
e o Estado deve mostrar neutralidade quanto às diferentes conceções de bem dos seus cidadãos e às conceções de vida boa partilhadas 
pelas suas comunidades, os comunitaristas defendem que a comunidade é a principal fonte de identidade pessoal, pelo que o Estado deve 
reconhecer-lhe direitos específicos que garantam a sua sobrevivência e propiciem o seu enriquecimento, para que a comunidade seja a base 
do autorrespeito e da autoestima do indivíduo. Apesar de ser precipitado concluir que todas as exigências por reconhecimento feitas por 
grupos particulares, muitas vezes em nome do nacionalismo ou do multiculturalismo, sejam exigências não liberais, será de salientar que o 
autorrespeito e a autoestima individual são necessidades partilhadas pela maioria dos povos e não dependem de raça, religião, etnia ou 
género. Por conseguinte, entendo que as instituições públicas não precisam esforçar-se para reconhecer as nossas identidades culturais 
particulares, nem necessitam de tal, para tratar todos os cidadãos como seres livres e iguais. 
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atividade livre e democrática. Um dos manifestantes incentivou outros a trancar as portas e queimar toda 

a gente no interior, e outro ameaçou em tom irado o professor Jordan Peterson. 

Vivemos tempos em que a liberdade tem que se submeter a outros valores, como a igualdade e 

outros valores extremados pelas políticas identitárias. A elite multiculturalista com o seu politicamente 

correto está a amordaçar a liberdade de expressão e as liberdades individuais. Na América e por toda a 

Europa vemos cada vez mais juízes, governantes, políticos e ativistas a usar a força da lei e os rituais de 

humilhação pública para impor as suas opiniões sobre pessoas com quem discordam. Se criticamos o 

multiculturalismo ou se defendemos que os emigrantes e refugiados devem ter a boa educação de 

respeitar as tradições culturais e religiosas dos países que os acolhem, de imediato seremos classificados 

de racistas, xenófobos, islamofóbicos. Tais abusos são feitos em nome do liberalismo progressista, que 

está a tornar-se uma força política hostil à liberdade, à democracia e à igualdade, que defende a 

intolerância em nome da tolerância e o ódio em nome da compaixão. A sua ideia central é a igualdade e 

a justiça social que busca uma radical renovação social e dirige praticamente tudo o que fazem e 

acreditam. A reclamação por igualdade e justiça social perde a sua legitimidade quando implica sacrificar 

a liberdade de expressão e de opinião. Todas as ações tomadas, incluindo políticas autoritárias, em nome 

da inegável superioridade moral da justiça social estão purificadas. Esta atitude não é inédita, pois 

constituía a essência do pensamento de Herder, Hegel e Marx, unidos pela tese comum de que os 

pressupostos racionais das nossas verdadeiras naturezas devem coincidir, por mais que resistamos a 

este processo. Conforme referiu Berlin, a liberdade positiva nasce da tese de que o verdadeiro objetivo 

do Homem é a autonomia racional e os fins de todos os seres racionais devem coincidir com um padrão 

universal e harmonioso, pelo que os conflitos resultam do choque entre o racional e o irracional. É um 

conflito onde se conhece à priori o vencedor moral, que consiste naquele que consegue discernir o 

padrão universal incrustado na nossa própria natureza, comum a toda a humanidade, sob a forma de 

leis racionais. Apenas viverei em liberdade se compreender o mundo e não sentirei opressão por qualquer 

regra ou lei que seja racional, nem desejarei algo diferente quando compreendo a razão das coisas, pois 

terei o autodomínio e o conhecimento para eliminar os obstáculos à minha vontade, mesmo que num 

primeiro momento desconheça que essa é a minha vontade. Afinal, o universo é governado pela razão e 

quando tal acontece não existe opressão, pois tenho a oportunidade de experienciar a liberdade, de fazer 

o que é racional, que por acaso coincide com toda a autoridade racional, e, por inerência, com a lei. 

Assim se justifica a coerção dos indivíduos para determinados objetivos que eles próprios perseguiriam 

se fossem mais esclarecidos e racionais e esta “ajuda” para atingir um nível superior é uma ideia muito 

perigosa, característica de várias formas de tirania e de totalitarismo.  
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Isaiah Berlin comentou que perante alguém que comete um crime abominável, temos duas 

opções: punição ou tratamento. Estas opções parecem opor pessoas que pensam que os atos humanos 

são causados pelo ambiente, má educação, ou outros fatores passíveis de ajustamento por psicólogo 

gentil e sábio, e atos que são considerados de alguma forma como resultado de um livre-arbítrio, pelo 

qual o homem é responsável. Kant assumiu uma posição muito extrema sobre isso, porque entendia a 

punição como algo fundamentalmente retributivo. Ele achava que a ideia de uma punição ser corretiva, 

educacional ou passível de alterar o seu caráter, era um insulto para o próprio homem. Podemos 

considerar o corretor como alguém que sabe aquilo que é necessário, melhor do que o próprio paciente. 

Isso pode ser necessário em alguns casos, por exemplo em pessoas não adultas que não estão 

totalmente cientes dos factos – é assim que educamos as crianças, quer queiram, quer não queiram, 

obrigamo-las a ir à escola, a lavar os dentes e a serem educadas - ou em pessoas com patologias 

psicológicas diversas que diminuem o seu discernimento. Mas considerar todos os seres humanos como 

estando nessa condição, parece negar o que Kant considera o mais humano de todos os atributos 

humanos: o poder da livre escolha. E ele diz que a generosidade e o paternalismo, mesmo usado para 

os propósitos mais nobres, pode ser um insulto e assumir uma forma terrível de tirania. Neste caso, 

apesar dessa indiferença e até hostilidade, notamos que há um reconhecimento de uma igualdade dessa 

pessoa. Igualdade que é negada quando encetamos uma tentativa de condicionar, moldar, fazer algo 

com uma pessoa, porque a consideramos incapaz de o fazer por si mesma, estamos a dizer-lhe que é 

mais fraca a nível psicológico e racional, é inferior e incapaz de compreender o mundo, pelo que necessita 

de quem cuide dela. Concluo que aqueles guerreiros da justiça social, que reclamam por igualdade, 

abusam do paternalismo político e negam essa mesma igualdade a todos aqueles que discordam deles. 

Acreditam que todas as desigualdades são injustas até que se prove o contrário, mas impedem a 

apresentação de argumentos através do silenciamento e da retirada de plataformas de difusão de ideias 

e de oportunidades de expressão de opinião. Silenciar vozes discordantes não é ser progressista, é um 

cinismo encoberto com uma capa liberal para parecer progressista e uma atitude desprezível que impede 

a perceção da realidade. É uma metamorfose liberal com traços autoritários e totalitários, pois não há 

nada de liberal em pessoas e grupos que, através de campanhas de intimidação, de perseguição, de 

ataques à honra, às competências intelectuais e às virtudes morais dos adversários políticos, procuram 

evidenciar que aqueles que ousam pensar de forma diferente são incapazes de qualquer exercício 

intelectual que contribua para a autoridade racional coletiva que rege o mundo e estão enfermados de 

uma doença que deve ser eliminada. 
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1.4 A Liberdade como não dominação 

Em Republicanism, A theory of Freedom and Government, Philip Pettit (1997) começa por notar 

que as discussões contemporâneas sobre a organização social e política são dominadas pela famosa 

distinção de Isaiah Berlin entre a liberdade negativa e positiva. Assumindo que a liberdade positiva é 

autocontrolo e liberdade negativa é ausência de interferência, Pettit notou que domínio e interferência 

não são equivalentes e propôs uma possibilidade intermédia em que a liberdade consiste numa ausência, 

tal como a conceção negativa, mas numa ausência de dominação pelos outros e não numa ausência de 

interferência. Por conseguinte, Petit considera que a dicotomia da liberdade positiva e liberdade negativa 

proposta por Berlin exclui uma importante terceira possibilidade que configura a liberdade como não 

dominação118. Esta liberdade como não dominação teria um elemento conceptual em comum com a 

conceção negativa, focada na ausência, e outro elemento em comum com a conceção positiva, focada 

no domínio e não na interferência. Contudo, a liberdade como não dominação reporta-se a uma 

possibilidade distinta das que estão associadas às noções de liberdade negativa e de liberdade positiva. 

Pettit defende um republicanismo assente numa tese onde o conceito de liberdade não se deixa 

aprisionar por nenhum dos polos da clássica dicotomia liberdade positiva/liberdade negativa, conforme 

é defendida em vastas extensões do pensamento liberal, e num republicanismo que se insurge contra 

esta visão dicotómica de definir o conceito de liberdade. Entender as principais características desta 

diferente noção de liberdade, permite compreender com mais pormenor os conceitos de democracia e 

de participação política no pensamento de Pettit. Conforme verificamos, com o objetivo de apontar as 

debilidades da dicotomia liberdade positiva/liberdade negativa, Pettit destaca que Berlin falha ao não 

reconhecer que existe uma conceção de liberdade que não se adequa ao modelo de liberdade positiva 

e, no entanto, também não se enquadra no modelo de liberdade negativa: 

A taxonomia de Berlin, de liberdades positiva e negativa, exclui uma terceira possibilidade mais 
ou menos saliente. Ele considera a liberdade positiva como domínio sobre si mesmo e a 
liberdade negativa como a ausência de interferência de outrem. Ainda assim, domínio e 
interferência não são equivalentes. O que dizer então da possibilidade intermédia de que a 
liberdade consista numa ausência, como a conceção da liberdade negativa, mas numa 
ausência de domínio por outrem, não numa ausência de interferência? Essa possibilidade teria 
um elemento conceptual em comum com a conceção negativa – o foco na ausência, não na 
presença – e um elemento em comum com a [conceção] positiva: o foco no domínio, não na 
interferência.” 119 

                                                           
118 Cf. Pettit, P. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Clarendon Press, pp. 21-22. 

119 Idem. 
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Esta diferente conceção da liberdade agrega elementos da liberdade positiva e da liberdade 

negativa, mas adquire um estatuto conceptual próprio com raízes antigas, e, segundo Pettit, a tradição 

de associar a liberdade à não dominação está ancorada na antiga república romana, na Itália 

renascentista de Maquiavel, na Inglaterra da Guerra Civil, na Revolução Francesa e na guerra pela 

independência americana. Contudo, se for analisada hermenêuticamente, será legítimo afirmar que esta 

genealogia da liberdade efetuada por Pettit enferma de uma falácia retrospetiva. A hermenêutica120, 

entendida como método de interpretação que tem por objeto não só os textos, mas também o próprio 

universo social, histórico e psicológico, alerta-nos para a falácia que decorre de compararmos contextos 

completamente diferentes ao nível da teoria da democracia em vigor, da disposição dos indivíduos na 

sociedade, da influência da religião, da separação de poderes e da conceção de liberdade, enfim dos 

distintos universos sociais, históricos e psicológicos das diferentes épocas. A liberdade como não 

dominação proposta por Pettit, neste século XXI surge num contexto democrático, pluralista, secular, 

com um intenso desenvolvimento social, tecnológico e humano, com uma maior e mais facilitada 

mobilidade social, mais igualitária e com instituições que protegem os menos favorecidos da sociedade. 

E isso certamente não descreve a antiga republicana romana, a Itália renascentista, a Inglaterra do século 

XVII ou a França de Robespierre. Em nenhum desses momentos históricos vigorou uma sociedade 

democrática, no sentido etimológico do termo, e certamente não existia o autogoverno, entendido como 

uma participação direta de todos os cidadãos em regime de igualdade política na discussão e adoção 

das políticas. 

Comparar a liberdade das atuais democracias, com a liberdade do contexto da Roma antiga, da 

Itália renascentista ou da Inglaterra do século XVII, carece, por isso, de rigor. Ademais, a tese de que a 

liberdade como não dominação é um conceito que possui uma longa tradição, deveria ser sustentada 

por uma história conceptual das ideias. Como observou Ángel Rivero, o republicanismo neorromano 

encontrou na história das ideias uma base sólida para fundar um novo projeto "ideológico", uma" 

conceção normativa que se apresenta explicitamente como uma alternativa contemporânea ao 

liberalismo".121 O autor acusa a filosofia política de se apropriar do rótulo de “republicanismo”, depois de 

uma aturada reconstrução historiográfica da tradição republicana clássica, de forma a “exumar ou 

reivindicar tudo aquilo que o liberalismo não havia defendido”. Acresce que na República romana o poder 

encontrava-se dividido pelos magistrados, assembleias e senadores e, se considerarmos que os 

                                                           
120 Cf. Cf. Blackburn, S. (1997). Dicionário Oxford de filosofia. Trad. Desidério Murcho et al. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., p. 181. 

121 Ángel Rivero, «Republicanismo y neorrepublicanismo», in Isegoría. Revista de filosofía moral y política, N.º. 33 (dezembro 2005), pp. 5-
18, (p. 7). 
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magistrados romanos não eram um grupo coerente de burocratas e o relacionamento interconstitucional, 

com as assembleias e os senadores, era pautado pelo conflito, ao invés da cooperação, para assegurar 

o bom funcionamento das instituições, podemos concluir que pouco na república romana era similar à 

conceção de governo contemporânea. O esforço de Pettit para fundamentar que a liberdade como não-

dominação é um conceito com uma longa tradição, nomeadamente na antiga república romana, é uma 

tese que, não obstante apenas poder ser confirmada ou infirmada por uma análise conceptual e histórica 

das ideias políticas, algo que transcende o escopo deste trabalho, merece uma vigorosa contestação. 

Pettit afirma 122 que o contrário de “liber ou pessoa livre, nos termos da república romana era o servus 

ou o escravo… [que] vivia sobre o domínio do mestre”, por oposição à pessoa livre que “era um cidadão 

e gozava tudo aquilo que o protegia de interferência,“ o que o leva a concluir que “a escravidão significava 

essencialmente dominação, e não interferência”. Mesmo que o mestre seja benigno e permissivo, ele 

continua a dominar o escravo. Excluindo a questão da necessidade de Pettit em procurar no pensamento 

do passado a legitimidade da sua tese presente, concluir que o homem livre desfruta de liberdade como 

não dominação por oposição ao escravo que vive dominado pode ser considerada uma falácia de petição 

de princípio, porque a conclusão parece já estar incluída nas óbvias premissas de que o liber desfruta 

de liberdade e o escravo vive sob dominação.  

Cícero é um dos mais proeminentes autores clássicos que definem a liberdade como ausência 

de dominação e na sua aceção de liberdade, conforme plasmada em De Re PVblica, encontramos uma 

definição mais precisa do conceito de liberdade que preconiza: “a liberdade [...] não reside em termos 

um senhor justo, mas em não termos nenhum.”123 Também pertence a Cícero a expressão, que se 

encontra na obra Pro Cluentio, de que somos todos escravos da lei para que possamos ser livres: “legum 

idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus.”. Estas ideias foram regatadas por Pettit, que, não 

obstante o seu esforço em fundamentar que a liberdade como não-dominação é um conceito com 

tradição secular, também reconhece que, por algum motivo, foi negligenciado a partir do século XIX. E a 

sua “missão” será resgatar esse conceito de liberdade, outrora tão importante na evolução da 

humanidade. Na liberdade republicana, para uma pessoa ser livre deve desfrutar dos direitos e privilégios 

inerentes ao estatuto da cidadania republicana, não é simplesmente uma questão de não-interferência, 

pois até um escravo pode gozar de uma grande quantidade de não-interferência por capricho de um 

mestre gentil. O que faz com que ele não seja livre é o seu estatuto, pois ele está permanentemente 

                                                           
122 Cf. Pettit, P. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Clarendon Press, p. 32. 

123 Cicero, On the Commonwealth, ed. James E.G. Zetzel (Cambridge, 1999), II.43.5, p. 46. 
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sujeito a interferências de qualquer espécie. Mesmo que o escravo goze de não-interferência, ele é, como 

diz Pettit, 'dominado', porque está constantemente sujeito ao poder arbitrário do seu proprietário.  

Para dominar alguém, o agente dominador deve ter domínio sobre o dominado e para que exista 

uma relação de dominação, são necessários três requisitos: 1) ter capacidade para interferir; 2) de modo 

arbitrário; 3) em determinadas escolhas que o outro possa realizar.124 A capacidade para interferir tem 

de ser uma capacidade real, e materializar uma interferência intencional que piore a situação do individuo 

interferido ou que reduza as suas escolhas, o que pode acontecer através da manipulação ou por via da 

coerção física ou da vontade. Essa interferência intencional pode reduzir o leque de opções disponível à 

pessoa dominada, alterar ou determinar os custos associados às opções disponíveis, porque quem age 

de modo arbitrário não considera as escolhas, os interesses ou opiniões dos outros. Uma parte domina 

outra desde que tenha a capacidade de agir de modo arbitrário nas escolhas da parte dominada e pode 

variar em intensidade e em custos. Normalmente, quando ocorrem situações de dominação, que se 

manifestam em determinadas esferas ou períodos da vida das pessoas afetadas, e que variam em 

alcance e em intensidade, quer a parte dominada, quer a parte dominante, estão em posições de 

reconhecer que existe uma situação de atropelo à liberdade e a única exceção ocorre em casos de 

manipulação. Convém referir que este exemplo não confere qualquer atributo diferenciador à dominação 

face à não interferência. Quando o liberalismo defende uma liberdade como não interferência, reconhece 

que os efeitos nefastos da interferência se manifestam em determinados aspetos e períodos da vida das 

pessoas afetadas, as quais reconhecem que estão a sofrer atropelos à liberdade. 

A principal preocupação da liberdade republicana é evitar a interferência arbitrária, ou a 

dominação, que tem características distintas da liberdade como não interferência. Uma delas é que, na 

conceção republicana, é possível sofrer dominação e não sofrer interferência de facto, e a outra deriva 

da possibilidade de ser livre mesmo quando se sofre interferência, e um exemplo paradigmático desta 

possibilidade acontece quanto estamos na presença de leis bem formuladas, de aplicabilidade universal, 

que não excluem nem beneficiam determinados indivíduos ou grupos de indivíduos. Mas se recordarmos 

Thomas Hobbes, John Locke, Edmund Burke, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville e Stuart Mill, 

para citar apenas alguns nomes, podemos constatar que também os liberais defenderam, sem 

queixumes significativos, que a lei era essencial para a manutenção da liberdade. Locke afirmou que a 

ausência de lei significa ausência de liberdade e Burke atribuiu ao indivíduo o “direito” de ser restringido 

no seu próprio interesse. Aliás, para Berlin, a generalidade dos filósofos políticos clássicos ingleses, à 

                                                           
124 Idem, p. 52. 
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exceção de Bentham, reconheceram o imperativo de reduzir a liberdade no interesse de outros valores 

e da própria liberdade. Esta defesa da liberdade como não dominação, como se fosse o único valor digno 

de uma defesa intransigente, parece ignorar a tese de Berlin, que acredita num universo onde a escolha 

de uns fins implica o sacrifício de outros e é por este motivo que os homens atribuem um tão grande 

valor à liberdade de escolha, pois se vivessem num estado perfeito, nenhum dos objetivos perseguidos 

entraria em conflito e desapareceria a importância fundamental da liberdade de escolha. Mas isto não 

impede de ponderar o grau de liberdade de um indivíduo, ou de um povo, em função das reivindicações 

de outros valores como a igualdade, a justiça, a segurança, a ordem pública ou a felicidade. E quando a 

liberdade é limitada pela força da lei, em função de justas reivindicações destes outros valores, estamos 

de facto perante interferência, mesmo que seja por causas nobres e altruístas, porque em rigor, a lei 

está a limitar e não a ampliar a liberdade. 

A lei deve ser inteligível, consistente e resiliente às mudanças governativas ou aos humores das 

maiorias governativas circunstanciais, e quando assim acontece, insiste Pettit, não podemos afirmar que 

a lei é uma interferência, pois ela atende aos interesses comuns dos cidadãos sobre os quais é exercida. 

Entendo que estes atributos que Pettit atribui à lei, como demasiado genéricos para podermos determinar 

que evitam a interferência dominadora, porque a lei num sistema liberal também terá de ser inteligível e 

consistente para satisfazer os requisitos da legitimidade democrática. Quando ao atributo da resiliência 

à mudança, porque os contextos mudam, a sociedade evolui, novos paradigmas surgem em resultado 

da evolução tecnológica e da necessidade de adaptação do estado a tais mudanças, esta resiliência à 

mudança, poderá ser uma fonte de injustiça e de dominação e o objetivo que primordialmente parecia 

nobre, pode assumir um caráter perverso e limitador da liberdade. Brennan & Lomansky125 que também 

alertaram para a sua difícil exequibilidade, pois a vida em sociedade implica vulnerabilidades, duvidam 

que as medidas republicanas sejam mais eficazes do que as preconizadas pelos liberais. 

O esforço em enaltecer a liberdade como não dominação face à visão liberal de liberdade como 

não interferência levam Pettit a apontar outras diferenças que considera importantes. Primeiro, diz o 

autor republicano, pode haver dominação mesmo que não ocorra uma interferência efetiva e para 

exemplificar recorre à peça teatral Casa das Bonecas, do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen de 1879, 

que denunciava a exclusão das mulheres na sociedade. Torvald, gerente de um banco, era casado com 

Nora. Na época as mulheres tinham poucos direitos e os homens tinham todos os direitos, legais e 

culturais. Pode parecer que Nora tem poucos direitos, mas Torvald idolatra Nora e permite-lhe fazer tudo 

                                                           
125 Cf. Geoffrey Brennan & Loren Lomasky, ‘Against reviving republicanism’, Politics, Philosophy & Economics, Vol. 5, No. 2, 2006. 
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o que ela desejar, dentro daquilo a que hoje chamamos as liberdades fundamentais. Pode vestir o que 

quiser, dizer o que pensa sempre e quando quiser, sobre qualquer tópico que escolha. Pode ir ao teatro 

e escolher os amigos que bem entender. Torvald é benevolente e gentil, mas não é um santo e impõe 

apenas uma restrição, talvez por causa de algum trauma mal resolvido: ela não pode comer biscoitos. 

Mas nem isso é um problema, porque a argúcia de Nora aconselhou que a grande saia que ela gostava 

de usar seria um excelente esconderijo para os biscoitos. Pode parecer que Nora goza de liberdade, mas 

a intuição de Pettit diz o contrário, porque apesar de não ser interferida nas liberdades fundamentais, 

ela depende da benevolência de Torvald para gozar aquela liberdade, que é uma liberdade afortunada, 

pois resulta de ter um marido que é totalmente indulgente no relacionamento conjugal. Nora depende 

da benevolência e está subordinada à vontade do marido para ser livre. E, neste sentido, apesar de não 

sofrer interferência, Nora não está a gozar de uma liberdade como não dominação, porque Torvald detém 

o poder de interferir, mesmo que não o faça. Recordemos que esta peça é de finais do século XIX e na 

altura, as mulheres também não tinham o direito de voto. Entretanto a sociedade evoluiu. 

Mas será que a tradição do passado corresponderá efetivamente à conceção de Pettit? Pensamos 

que esta é uma questão que não reúne consenso como vimos126, e que seria melhor discutida pelos 

historiadores das ideias. Seria mais útil analisar casos concretos e contemporâneos de dominação, mas 

estes são raros da narrativa de Pettit e resumem-se a certas relações conjugais e profissionais.  

Quer a conceção republicana de liberdade, quer a sua congénere liberal, pretendem evitar as 

circunstâncias que possam ameaçar a liberdade individual. Enquanto os liberais defendem um conceito 

de liberdade que pretende evitar qualquer tipo de interferência intencional, os republicanos clarificam 

que as formas de interferência incompatíveis com a liberdade são as que assumem um caracter arbitrário 

e assim a liberdade como não dominação corresponde à liberdade isenta de interferências arbitrárias. 

Por outras palavras, apesar de ambas as conceções de liberdade se preocuparem com a interferência 

que pode diminuir o leque de escolhas ou aumentar os custos associadas a determinadas escolhas, o 

liberalismo de Berlin realça que o critério da liberdade individual reside na ausência de interferência 

intencional, e o republicanismo de Pettit coloca mais ênfase nas formas de interferências arbitrárias, que 

se assumem como exclusivamente incompatíveis com a liberdade republicana. 

Este enquadramento teórico habilita Pettit a afirmar que a liberdade, sob o prisma republicano, 

pode estar comprometida em circunstâncias onde o liberalismo deteta liberdade, acontecendo também 

o oposto: onde o liberalismo identifica ausência de liberdade, o republicanismo afirma que a liberdade 

                                                           
126 Esta é uma questão que será retomada no Capítulo III. 



 
 

51 
 

não está comprometida, por exemplo nas leis que condicionam as escolhas dos cidadãos. Quando 

existem leis que condicionam as nossas escolhas, estamos perante um caso óbvio de interferência, 

porém, desde que a lei tenha em consideração os interesses comuns dos indivíduos sobre os quais ela 

é exercida, será uma interferência não arbitrária e não poderá ser encarada como afronta à liberdade ou 

como dominação. Esta afirmação, conforme referimos anteriormente, iria importunar Bentham e Berlin, 

mas para John Locke, o pacto social que decorre do estado de natureza, surge pela necessidade de 

formar uma comunidade com o objetivo de formular, interpretar e aplicar as leis. Outros autores liberais 

como Burke, Mill e Tocqueville, afirmaram que a ausência da lei implica a ausência de liberdade, o que 

contraria a tese de Pettit. Este facto foi realçado pelo teórico liberal Charles Larmore127, que também 

destacou a visão não monolítica dos liberais face ao conceito de liberdade, conforme veremos adiante.  

Philip Pettit afirma que o conceito de liberdade como não dominação pode ser considerado como 

um estatuto, pois alberga três características fundamentais: 1) a não dominação está ligada ao 

conhecimento e reconhecimento comum, isto é, quando todos desfrutam de não dominação, o indivíduo 

é capaz de olhar o outro como igual, pois sabe que ambos perseguem os seus objetivos, enquadrados 

por um direito por todos reconhecido e respeitado; 2) a não dominação exige que ninguém tenha a 

capacidade de interferir negativamente nas escolhas dos outros; e 3) a não dominação pode variar em 

extensão e em intensidade, pode exigir maiores ou menores custos e ser mais ou menos intensa. Pode, 

também, estar disponível para um número maior ou menor de escolhas e estas podem ter custos maiores 

ou menores. Pettit recorre frequentemente ao exemplo retirado dos clássicos da tradição republicana 

que analisa a relação de um senhor benevolente com o seu escravo afortunado, para retirar implicações 

concetuais aplicáveis à liberdade como não dominação, num esforço em apontar a diferença entre a sua 

conceção de liberdade e a visão liberal de liberdade como não interferência. Enquanto uma pessoa viver 

à mercê da vontade de outra, entende Pettit, estará sobre o seu dominium,128 estará a ser dominada. A 

ausência de dominação, conforme é valorizada pela tradição republicana, significa a ausência de 

dominação face à presença de outras pessoas e não em isolamento. É, portanto, uma ideia social que 

deve ser realizada no contexto de interações entre diversos agentes e que implica reciprocidade numa 

sociedade com instituições bem constituídas. Será oportuno realçar que pressupor uma comunidade 

homogénea, em que o indivíduo deve reconhecer-se no outro como um igual, participativo e cívico, 

distancia-se do que é possível experienciar na realidade pluralista contemporânea. 

                                                           
127 No Capítulo III encontra-se uma exposição mais detalhada da crítica de Charles Larmore ao republicanismo de Philip Pettit. 

128 Dominium deve ser entendida como a interferência arbitrária exercida por um ou vários cidadãos sobre outro ou outros cidadãos. Quando 
tal acontece por parte do Estado, então estamos a falar de imperium. 
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Na parábola republicana da relação de um senhor benevolente com o seu escravo afortunado, 

temos um senhor benevolente, que não exerce interferência nem domínio sobre o seu escravo, que lhe 

permite agir como melhor entender e que até providencia meios e oportunidades para que o escravo 

possa alargar o seu leque de escolhas. Do ponto de vista de Berlin, o escravo não sofreria qualquer 

afronta à sua liberdade pois consegue realizar as suas ações sem sofrer qualquer tipo de interferência 

do seu senhor. Mas Pettit entende que a liberdade negativa republicana, além de requerer a ausência de 

interferências arbitrárias, também requer que nenhum dos elementos de uma dada relação mantenha a 

possibilidade de interferir no outro de acordo com o arbítrio da sua vontade e, por mais benevolente que 

seja o senhor, o escravo continuará a ser escravo, continuará a estar dominado pela vontade arbitrária 

de outra pessoa e nunca poderá esquecer esta contingência. 

Para Pettit, a perspetiva liberal, ao focar-se somente nas interferências efetivas, não deteta 

situações onde as interferências arbitrárias são potenciais, mas não são plenamente visíveis, e as 

situações potenciais podem efetivar-se a qualquer momento, desencadeadas pelo arbítrio do agente 

dominante. Daí resulta a importância em realçar que os individuo ou grupos que sofrem dominação, 

tornam-se materialmente explorados, impedidos pela incerteza de desenvolver planos de vida e privados 

de autorrespeito. Assim, podemos afirmar que o ideal de não dominação está atrelado à existência de 

um determinado estatuto e não somente à situação específica e circunstancial de um determinado 

indivíduo. Por esse motivo, o problema que emerge sobre as formas de assegurar a resiliência e 

durabilidade desse estatuto que garante a liberdade, passa a ser um problema central na teoria política 

republicana e o próprio conceito de liberdade como não dominação passa a ser um ideal político que, 

conforme Pettit entende, para ser maximizado requer a promoção de três benefícios que o ideal de 

liberdade como não interferência pode ignorar: a ausência da incerteza, da necessidade de ceder 

estrategicamente aos interesses dos poderosos e da subordinação social a outros129. E a promoção destes 

três benefícios, defende o republicano, será suficiente para conferir um valor maior ao ideal de liberdade 

como não-dominação face ao ideal da liberdade como não-interferência130. Deste modo o conceito de 

liberdade republicano como ausência de restrições, tanto no mundo atual quanto noutros mundos 

próximos possíveis, assume-se como um conceito mais robusto face à liberdade liberal, mas parece que 

os benefícios que a não-dominação requer se confundem com os preceitos que a igualdade reclama e 

escapam ao âmbito restrito da liberdade, como entendida pelos liberais. Assim, quando a liberdade como 

                                                           
129 Cf. Pettit, P. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Clarendon Press, pp. 85-88. 

130 Idem, p. 85. 
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não-dominação incorpora características que pertencem à igualdade e à justiça, é provável que pareça 

um ideal mais robusto do que a liberdade como não interferência. 

A ausência da incerteza resume-se à imposição, por parte do ideal de liberdade como não 

dominação, da necessidade de reduzir a exposição de um indivíduo a interferências arbitrárias, mitigando 

assim a ansiedade e receio de sofrer interferência arbitrária por parte de agentes que estão em posições 

dominantes. Face aos poderosos com poder de dominação, numa sociedade assente no ideal de 

liberdade como não interferência, aqueles que podem sofrer dominação sentem a necessidade de 

antecipar as expectativas dos poderosos, a quem tentam agradar, antecipar os seus desejos e a não 

constituir estorvo para os seus desígnios. E a necessidade de praticar uma deferência estratégica e 

antecipação, tal como viver sob uma constante incerteza, pode ter custos elevados, ao induzir medo e 

ansiedade, reduzir o leque de escolhas possíveis, aumentar a necessidade de escolher estratégias face 

aos mais poderosos e ao associar custos mais elevados às escolhas disponíveis. Finalmente, o terceiro 

benefício associado à liberdade como não dominação tem a ver com um certo igualitarismo nas relações 

sociais, onde não existe necessidade de subordinação social, pois os indivíduos possuem um estatuto 

social idêntico entre eles e não sentem vulnerabilidades face aos outros. As vulnerabilidades deixadas 

em aberto pela liberdade como não interferência são colmatadas num sistema republicano dependente 

de boas e eficazes instituições que promovem a liberdade como não dominação. A ligação da liberdade 

como não dominação com os benefícios decorrentes deste ideal, levam Pettit a afirmar que esta 

associação sustenta de forma poderosa as atrações instrumentais da liberdade como não-dominação, e 

pode ser considerado, nas palavras de John Rawls (1971), como um bem primário. E, como um bem 

primário de importância capital nas sociedades democráticas, não deve ser deixado nas mãos dos 

indivíduos de forma descentralizada. Deve, isso sim, ser defendido e promovido de forma centralizada, 

pelo Estado, pois quando a não-dominação faz parte da essência das instituições, acaba por ter uma 

existência forte, constante e resiliente.  

No meu entendimento, Pettit funde a liberdade positiva com a liberdade negativa e obtém a 

liberdade como não dominação, uma liberdade híbrida que agrega características da igualdade, da 

segurança e da justiça, para se transfigurar nem algo demasiado valioso para ser deixado nas mãos dos 

indivíduos, pelo que será o Estado a defender e promover tal preciosidade. É legítimo que esta proposição 

indigne quem defende a liberdade e cause receios de elitismo, tirania e totalitarismo.  
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1.5 Resumo 

Para analisarmos as várias conceções de liberdades, recuamos aos primórdios do século XIX 

para analisar a obra Liberdade dos Antigos e Liberdade dos Modernos, onde Benjamin Constant defende 

que ínsita na liberdade dos antigos estaria uma efetiva participação no poder político. O cidadão, 

elemento de um corpo coletivo, quase sempre soberano nos assuntos públicos, podia decidir sobre a 

paz e a guerra, sobre tratados de aliança com outros países, votar leis, examinar com minúcia a atuação 

dos magistrados, podia interrogar, destituir, exilar, condenar à morte. Contudo, podia ser julgado, 

condenado à morte, exilado ou banido de forma discricionária pelo mesmo corpo coletivo ao qual estava 

submisso. A liberdade dos antigos implicava a participação política, era uma liberdade republicana numa 

democracia direta que conferia aos cidadãos o direito de influenciar as políticas por intermédio de 

debates e votos durante a assembleia pública. Porém, como o cidadão teria controlo na elaboração e 

execução de leis, acabava por não ter protecção contra leis injustas aplicadas pelo coletivo de cidadãos 

que formavam a res publica e seria simultaneamente senhor e escravo. Senhor no domínio público e 

simultaneamente escravo no domínio privado. Segundo Constant, a liberdade dos modernos, 

frequentemente associada a um governo representativo, seria a liberdade de não ser reprimido pelo 

mecanismo do estado. Consiste em ter liberdade de expressão, liberdade de associação, ter direito à 

propriedade privada e não ser submetido a leis injustas. Os direitos dos cidadãos seriam as liberdades 

civis perfeitamente delineadas para impedir uma ingerência negativa quer por parte do Estado, quer por 

parte de outro cidadão ou conjunto de cidadãos e consistiria no direito do cidadão em não se submeter 

senão ao império da lei, ter o direito à propriedade privada, à liberdade de expressão, de reunião, de 

circulação e o direito de não se submeter à vontade arbitrária de um ou vários indivíduos.  

Mais tarde, Stuart Mill, na obra Sobre a Liberdade, faz uma sólida defesa do direito fundamental 

à liberdade, onde argumenta a favor da necessidade de permitir um pensamento livre, refletindo acerca 

da natureza e limites do poder exercido pela sociedade sobre o indivíduo de forma legítima. Mill defende 

a liberdade de pensamento e de expressão especialmente diante de imposições de dogmas religiosos e 

aparentes unanimidades e concebe a liberdade e a diversidade como condições para o desenvolvimento 

humano. A sua legitimação do governo não reside na teoria dos direitos naturais ou do contrato social e 

enfatiza que existe um limite para a intervenção legítima da coletividade na independência individual, 

pois entende, influenciado por Tocqueville, que o perigo que reside na democracia é o que decorre da 

supressão das diferenças individuais através da imposição dos valores das opiniões maioritárias. É o que 
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afirma ser a “tirania da maioria”, pelo que as duas condições essenciais para o desenvolvimento humano 

seriam a liberdade e a diversidade. 

No famoso ensaio Dois conceitos de Liberdade, de 1959, Isaiah Berlin analisa duas conceções 

da liberdade: uma de caráter negativo e outra positivo. A liberdade negativa envolve a ausência de 

interferência. Ser livre implica não ser importunado por outros e quanto maior o espaço para agir, ou 

maior o número de alternativas que temos à escolha, maior será a nossa liberdade; como argumenta 

Berlin (2002), não sou livre “se outros me impedem de fazer o que do contrário eu poderia fazer”. Para 

o autor a confusão entre a liberdade e a igualdade e fraternidade conduz ao iliberalismo, e isto acontece 

quando há uma reclamação por estatuto e reconhecimento ou pela “liberdade social”. 

A visão de liberdade como não interferência está associada à liberdade do indivíduo em escolher 

como administrar a sua vida de acordo com o seu arbítrio e sem interferência nem coação por parte de 

outros agentes. Berlin afirma que um indivíduo será tanto mais livre quanto menor for a interferência de 

terceiros na sua esfera de decisão e, assim, opta por defender a conceção negativa de liberdade, que se 

resume a uma liberdade como ausência de coerção intencional por terceiros. O ideal da liberdade 

negativa supõe a existência de um Estado limitado, que respeita a esfera privada das decisões pessoais, 

e garante que a liberdade de uns não interfere na liberdade de outros. Por outro lado, o conceito de 

liberdade positiva realça que a liberdade não pode ser somente ausência de coerção, e afirma como 

insuficiente o conceito negativo de liberdade. Para Berlin, a liberdade positiva parte da tese de que o 

verdadeiro objetivo do homem é a autonomia racional e os fins de todos os seres racionais devem 

coincidir com um padrão universal e harmonioso, embora alguns homens o consigam discernir melhor 

do que outros, e quando não coincidem, acontecem os conflitos que resultam de um choque entre o 

racional e o irracional. Os partidários da liberdade positiva acreditam que os conflitos desaparecem 

apenas quando todos os homens forem racionais, pois tenderão a obedecer a leis racionais, que estão 

incrustadas na sua própria natureza, comum a toda a humanidade.  

Em finais do século XX, o republicano neorromano Philip Pettit (1997) realçou que as discussões 

contemporâneas sobre a organização social e política são dominadas pela famosa distinção de Isaiah 

Berlin entre a liberdade negativa e positiva, Assumindo que a liberdade positiva é autocontrolo e liberdade 

negativa é ausência de interferência, Pettit notou que domínio e interferência não são equivalentes e 

propôs uma possibilidade intermédia em que a liberdade consiste numa ausência, tal como a conceção 

negativa, mas numa ausência de dominação pelos outros e não numa ausência de interferência, o que 

o levou a considerar que a dicotomia da liberdade positiva e liberdade negativa proposta por Berlin exclui 
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uma terceira possibilidade: a liberdade como não dominação que teria um elemento conceptual em 

comum com a conceção negativa, focada na ausência, e outro elemento em comum com a conceção 

positiva, focada no domínio e não na interferência. Pettit destaca que Berlin falha ao não reconhecer que 

existe uma conceção de liberdade que não se adequa ao modelo de liberdade positiva e também não se 

enquadra no modelo de liberdade negativa e essa é a liberdade como não dominação. Esta liberdade 

sem interferências arbitrárias, centro nevrálgico do republicanismo neorromano, demarca-se da 

perspetiva liberal, que, ao focar-se nas interferências efetivas, não deteta situações onde as interferências 

arbitrárias são potenciais, e, embora não plenamente visíveis, podem efetivar-se a qualquer momento, 

espoletadas pelo arbítrio do agente dominante. Este agente dominador poderá atuar mais impunemente 

num regime liberal que não está vocacionado para detetar tais abusos e impedir que as pessoas, quando 

sujeitas a dominação sejam materialmente exploradas, impedidas pela incerteza de desenvolver planos 

de vida e privadas de autorrespeito. 
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CAPÍTULO II 

 

A DEMOCRACIA 

2.1 Democracia contestatória  

Falar em republicanismo evoca a defesa dos valores historicamente associados à cidadania: 

liberdade, igualdade, patriotismo e compromisso com a coisa pública. O neorrepublicanismo tenta 

resgatar as mais importantes características do discurso republicano e autores como Quentin Skinner e 

Philip Pettit defendem a liberdade social como forma de combater os ideais libertários e de resolver as 

questões levantadas pela justiça social de forma diversa da preconizada pelo socialismo. É marca 

distintiva dos neorepublicanos a defesa do envolvimento dos cidadãos na coisa pública, com uma defesa 

acérrima de um novo tipo de liberdade, a que chamam liberdade como não dominação, de forma a 

atingir uma sociedade mais justa onde exista um elevado grau de igualdade entre os cidadãos e onde 

estes não sofram dominação, não vejam os seus planos de vida frustrados, nem sejam privados de 

autorrespeito e autocontrolo. Pettit está interessado em contribuir para que as democracias produzam 

resultados políticos justos e defende um compromisso com a redistribuição ou com a pré-distribuição de 

forma a ampliar a liberdade como não dominação, propondo três medidas de redistribuição: proteção 

dos impotentes; regulação dos recursos que o poderoso tenha para subjugar; e a promoção da autonomia 

e da emancipação de certas pessoas e grupos.131  As principais ideias subjacentes ao neorrepublicanismo 

são resumidas por Pettit em três pontos, onde a mais importante, conforme já foi amplamente explorada, 

é a conceção de uma pessoa livre como uma pessoa que não está dominada ou submetida ao arbítrio 

da vontade de outro. O ponto seguinte tem a ver com uma conceção de Estado compatível com a 

promoção da liberdade dos seus cidadãos, que não seja fonte de imperium, de dominação por parte do 

Estado. Para alcançarmos essa meta podemos recorrer à constituição mista e ao estado de direito que 

limita o poder dos governantes. Por último será a conceção de uma boa cidadania que albergue um 

intransigente e constante compromisso em preservar um Estado capaz de cumprir o seu papel de 

proteger contra o dominium. Para atingir este desiderato, os teóricos neorepublicanos defendem um 

modelo político que junta o constitucionalismo à democracia contestatória e, através desta conjugação, 

começam por edificar os contornos da forma institucional de um Estado republicano que garanta o ideal 

da liberdade como não-dominação.  

                                                           
131 Esta tema e as suas implicações substantivas para o conceito de liberdade será mais desenvolvido no capítulo IV. 
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Vimos que o conceito de liberdade como não dominação alberga três características 

fundamentais: 1) está ligado ao conhecimento e reconhecimento recíprocos; 2) exige que ninguém tenha 

a capacidade de interferir negativamente nas escolhas dos outros; 3) pode variar em extensão e em 

intensidade, exigir maiores ou menores custos, ser mais ou menos intensa e estar disponível para um 

número maior ou menor de escolhas. Para diminuir a intensidade e extensão da dominação, e ampliar 

a liberdade como não dominação, Philip Pettit, propõe um compromisso com a redistribuição ou com a 

pré-distribuição no seio de uma democracia contestatória, o que demonstra uma preocupação em atingir 

resultados políticos justos e agregadores, que não excluam qualquer cidadão.  

Pettit entende que a democracia deve assumir um carácter contestatório onde as decisões 

políticas reflitam as preocupações comuns e onde existam instituições que, ao acolher as contestações 

dos cidadãos, de forma a proteger e perpetuar a liberdade como não dominação, permitam que as 

decisões públicas sejam consideradas não arbitrárias. A dominação, insiste Pettit, termina quando a 

autoridade advinda de leis justas substitui a vontade dos indivíduos particulares, mas, quando as leis 

substituem a vontade dos indivíduos, em que esfera fica a autonomia individual? Se estivermos 

interessados em que um estado republicano não assuma uma forma arbitrária, dominadora, pergunta 

Pettit132, o que devemos procurar nos métodos pelos quais aquele mesmo estado republicano tenta 

alcançar os seus objetivos? Obviamente que a resposta será deixar o menor espaço possível para o 

exercício do poder arbitrário, pois não faz qualquer sentido estabelecer instituições que tomem iniciativas 

para reduzir a dominação associada ao dominium, se tiverem espaço para praticar o imperium. Também 

por este motivo, o Estado republicano deve preocupar-se tanto com a forma, como com os objetivos do 

próprio Estado, e um governo que não opere por meio da manipulação, nem do poder arbitrário deve 

preencher certos requisitos constitucionais, já identificados como importantes na tradição republicana, 

pois conforme advertiu Pettit (1997): 

A promoção da liberdade como não-dominação requer, portanto, que algo seja feito para 
garantir que a tomada de decisão pública rastreie os interesses e ideias daqueles cidadãos 
aos quais ela afeta, afinal, a não-arbitrariedade é garantida por nada mais ou menos do que a 
existência de tal relação de rastreamento.133 

Assim, a defesa da liberdade republicana, ou liberdade como não dominação, no seio de um 

regime constitucional que também impeça o arbítrio dos governantes, deve perseguir três requisitos 

constitucionais: o sistema deve constituir um império de leis e não de homens; deve distribuir os poderes 

                                                           
132 Cf. Pettit, P. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Clarendon Press, p. 172. 

133 Idem, p. 184. 
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legais por instituições diferentes e independentes e deve produzir leis com uma relativa resistência à 

vontade da maioria. Note-se que estes requisitos constitucionais também estão presentes na conceção 

de democracia liberal. O primeiro requisito tem a ver com a configuração de um regime constitucional 

fundado num estado de direito. A existência de leis bem formuladas, de aplicabilidade universal e que 

não excluam nem beneficiem determinados indivíduos ou grupos de indivíduos é uma condição 

imprescindível para a existência de um império das leis e não de homens. A lei deve ser inteligível, 

consistente e resiliente às mudanças governativas ou aos humores das maiorias circunstanciais e deve 

ser discutida publicamente antes da sua aplicação. Contudo, por melhor constituído que seja o aparato 

jurídico de uma república, existe sempre um poder discricionário à disposição dos governantes, e, nestes 

casos, o governo deve submeter as suas decisões a todos os processos legais em vigor e nunca atuar 

de forma particular. Outra das condições inerentes ao constitucionalismo é a dispersão do poder no 

âmbito das funções do Estado, sendo clássica a separação dos poderes134 legislativo, executivo e judicial, 

defendida por Maquiavel135 em 1513, Locke136 em 1681 e Montesquieu137 em 1748. Esta necessidade de 

separação dos poderes, defendida pelos republicanos é, para Pettit, mais ou menos óbvia, pois a 

“consolidação de funções nas mãos de uma pessoa ou grupo seria semelhante a permitir àquela parte 

deter um poder mais ou menos arbitrário sobre as outras; isso significaria a possibilidade de manipular 

a lei de um modo relativamente desimpedido”.138  

A propósito da necessidade da separação dos poderes, ou dos “checks and balances”139, parece 

interessante recordar James Madison, nomeadamente esta passagem de O Federalista: 

Se os homens fossem anjos, os governos não seriam necessários. Se os anjos governassem 
os homens, não seriam necessários nem controlos externos nem internos sobre os governos. 
Ao conceber um governo que será administrado por homens sobre homens, a primeira 
dificuldade reside aqui: primeiro é preciso capacitar o governo a controlar os governados; e a 
seguir é preciso obrigá-lo a controlar-se a si próprio. Uma dependência do povo é, sem dúvida, 
o controlo primário sobre o governo; mas a experiência mostrou à humanidade a necessidade 
de precauções adicionais.140 

                                                           
134 Apesar de Aristóteles ter sido o primeiro a pormenorizar a separação dos poderes, anteriormente já Platão, na obra “A República”, 
tinha exposto a importância de dividir as funções do estado, de forma a evitar a concentração do poder numa só pessoa, porque a 
concentração de poder leva a que o homem perca a sua virtude. 

135 Cf. Maquiavel, N. (2007). O Príncipe. Lisboa: Guimarães Editores.  

136 Cf. Locke, J. (2006). Dois Tratados do Governo Civil. Lisboa: Edições 70. 

137 Montesquieu. (2011). Do Espírito das Leis. Lisboa: Edições 70. 

138 Idem, p. 177. 

139 Traduzido para português teremos algo como “freios e contrapesos”. O Sistema de Freios de Contrapesos é outro nome para a Teoria da 
Separação dos Poderes, consagrada por Montesquieu. 

140 Cf. Madison, James, Hamilton, Alexander, and Jay, John. The Federalist Papers, (ed) Isaac Kramnick (harmondsworth: Penguim), 1987, N.º 
51, 1778. 
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James Madison, na obra O Federalista, advertiu que “a acumulação de todos os poderes, 

legislativo, executivo e judicial, nas mesmas mãos, seja de um, alguns ou muitos, seja por 

hereditariedade, por autonomeação ou por eleição, pode ser pronunciada como a própria definição de 

tirania”.141 Assim, as faculdades de fazer a lei, executar a lei e julgar os casos conflituantes, devem ser 

faculdades separadas por poderes independentes entre si, pois a concentração dos três poderes numa 

única instituição seria um terreno fértil para a interferência arbitrária proliferar. Para os republicanos, a 

separação de poderes ao nível das funções relacionadas com a lei é de extrema importância, mas existem 

outras separações de poderes importantes, nomeadamente um parlamento dividido por duas câmaras 

e o federalismo baseado na descentralização do poder, que concede alguma autonomia aos governos 

locais face ao governo central. Relativamente à terceira condição do regime constitucional republicano, 

esta tem como objetivo tornar mais resiliente a mudança das leis em função das maiorias que governam. 

De facto, a condição contra maioritária insiste que as mais básicas e importantes leis relacionadas com 

a não dominação, não devem ser fáceis de mudar nem devem estar sujeitas aos humores circunstanciais 

das maiorias que governam. Pettit142 acredita que “a crença em proteções contra maioritárias requer uma 

jurisprudência sob a qual uma boa lei é identificada por outros critérios para além de reunir o suporte da 

maioria”. Esta medida destina-se também a prevenir alterações legislativas sustentadas por apoios 

populistas circunstanciais, mas não é isenta de críticas, conforme veremos. 

A constitucionalidade de um Estado não é suficiente para garantir a proteção da liberdade como 

não dominação e também se afigura crucial que o Estado republicano seja um estado democrático, com 

uma democracia mais avançada do que a democracia eleitoral, algo que distingue de forma indelével o 

republicanismo neorromano democrático em relação ao republicanismo antigo, ao renascentista, e ao 

republicanismo na génese da revolução americana. A necessidade de garantir a liberdade como não 

dominação conduz à democracia contestatória, que será um conjunto de práticas e mecanismos 

institucionais que reconciliam a liberdade negativa dos cidadãos com a participação efetiva e eficaz dos 

eleitores nos assuntos públicos, que não visa realizar determinada conceção de bem, mas estabelecer-

se como um meio capaz de evitar limitações à liberdade como não dominação, conforme destaca Pettit: 

A não-arbitrariedade da decisão pública surge de sua confluência, não da condição de se ter 
originado ou emergido de acordo com algum processo consensual, mas a condição de que, 
se entrar em conflito com os interesses e ideias dos cidadãos, então tais cidadãos podem 
efetivamente contestá-la. O que importa não é a origem histórica da decisão em alguma forma 

                                                           
141 Idem, p. 303. 

142 Pettit, P. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Clarendon Press, p. 182. 
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de consentimento, mas a sua resposta modal ou contra factual à possibilidade de 
contestação.143  

John Maynor (2003) entende que “a contestação republicana moderna é um modo atrativo para 

minimizar a dominação, tanto na forma do imperium, como do dominium”, porque, entre outras razões144, 

“o republicanismo moderno não procura oferecer respostas corretas ou verdadeiras, tal como pretende 

o republicanismo neo-ateniense”. 145 

 

2.2 Prevenção da tirania da maioria 

Para Pettit a democracia contestatória está para a democracia eleitoral como o controlo editorial 

de um texto está para o controlo de que um autor goza: se numa democracia eleitoral, o coletivo do povo 

são os autores, diretos ou indiretos, das decisões públicas, numa democracia contestatória esse conjunto 

de pessoas teria o poder de contestar as decisões públicas e poderia, de forma individual ou coletiva, 

editar as leis. Conforme Pettit nota, a democracia eleitoral é bastante consistente com um governo que 

persegue os interesses percecionados da maioria absoluta ou relativa e, dessa forma, podem persistir 

formas de dominação para aqueles que não se identificam com a maioria absoluta ou relativa. Ou, como 

Pettit faz questão de notar, a democracia eleitoral, direta ou representativa, pode conduzir a uma tirania 

da maioria pois, conforme referiu Maitland: 

Se a teoria convencional conduz a uma democracia idealmente perfeita - um estado em que 
tudo o que a maioria deseja ser lei, e nada mais, é lei - então conduz a uma forma de governo 
sob a qual o exercício arbitrário do poder é certamente possível. Assim, à medida que avança, 
a teoria convencional parece perder seu título para ser chamada de doutrina da liberdade civil, 
pois deixa de ser um protesto contra as formas arbitrárias de contenção.146 

 Contudo, a potencialidade tirânica da democracia também é uma crítica liberal. Apesar de ter 

sido usada por John Adams em 1788, o termo tem raízes que foram identificadas até à Grécia clássica 

de Sócrates e foi popularizado por John Stuart Mill.147 E será de recordar que a democracia representativa 

liberal, que combina o princípio da soberania popular com a proteção constitucional dos direitos e 

liberdades fundamentais, advém da necessidade de articular um procedimento político que confira 

                                                           
143 Idem, 184. 

144 Maynor parece querer demarcar-se do humanismo cívico, próprio de uma filosofia política perfecionista, centrada na ideia de promover 
uma conceção específica de vida boa que consistia numa virtude cívica saudável e numa cidadania ativa, e interpretada por Charles Taylor, 
Hannah Arendt, Alasdair MacIntyre, Hans Baron, J. G. A. Pocock e Michael Sandel, entre outros. 

145 Maynor, J. W. (2003). Republicanism in the Modern World. Cambridge (UK): Polity Press, p. 167. 

146 F. W. Maitland, “A Historical Sketch of Liberty and Equality, in Collected Papers, i (ed.) H. A. L. Fisher (Buffalo, NY: W. S. Hein), 1981, p. 84. 

147 Ver referência 48. 
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legitimidade democrática às decisões políticas e que evite precisamente o surgimento de governos 

tirânicos, um dos reiterados receios neorepublicanos. 

A democraticidade de um governo poderá aferir-se pela correspondência entre as leis/políticas 

e os interesses comuns do povo. Contudo, apesar de um governo representar a coletividade entendida 

como o povo ou conjunto de cidadãos, e de ter legitimidade porque resultou de eleições livres, justas e 

participadas pelo conjunto dos cidadãos, esse governo pode optar por corresponder aos anseios e 

interesses comuns da maioria que o elegeu e ignorar de forma deliberada os interesses assumidos da 

minoria e por vezes a diferença entre maioria e minoria é residual. Assim acontece a tirania da maioria, 

ou a ditadura da maioria. Porque o povo é entendido como a soma da totalidade dos indivíduos e não 

como os indivíduos tomados um a um, torna-se bastante plausível que o povo, encarado como um 

coletivo, exerça dominação sobre o indivíduo. Nestes casos, não existem notórias diferenças entre o povo 

como coletivo e um soberano absoluto, pois a coletividade exerce, ainda que de forma indireta, uma 

vontade soberana na tomada de decisões públicas que afetam todos e cada um dos indivíduos encarados 

isoladamente. Estas contingências da democracia eleitoral colidem com as exigências do republicanismo 

neorromano, pela insuficiência em assegurar a liberdade como não-dominação para todos os cidadãos. 

E, para que todos os cidadãos usufruam desta liberdade, é requerido um governo que considere o povo, 

quer coletivamente, quer separadamente; é necessário criar instituições que impeçam que a vontade da 

maioria seja imposta à vontade da minoria ou de um cidadão isolado, de forma arbitrária. É necessário 

impedir ou fragmentar a tirania da maioria, contudo, Pettit, ao fundir a liberdade negativa com a liberdade 

positiva, e depositar a defesa da liberdade como não dominação nas mãos do Estado, pode abrir portas 

para a tirania e para o totalitarismo, pois tal como na liberdade dos antigos de Constant, o cidadão ao 

colaborar na elaboração e execução de leis, pode prescindir de protecção contra leis injustas aplicadas 

pelo coletivo de cidadãos, do qual é parte ativa.  Este é um receio também implícito em Brennan e 

Lomasky148. Os autores alegam que o Estado republicano é compatível com um controlo paternal 

extensivo, porque o conceito de não-dominação tem como requisito o interesse e não as preferências, e 

será legítimo cancelar as preferências dos cidadãos em nome do interesse coletivo, não existindo limites 

para a autoridade do estado anular as preferências dos indivíduos. 

 Pettit entende que os atos não arbitrários requerem mais contestabilidade do que consenso, 

porque, mais importante do que o consenso, é a possibilidade de contestar as ações governamentais 

que afetam cada um dos indivíduos. Aquilo que está subjacente a esta necessidade de contestação tem 

                                                           
148 Cf. Geoffrey Brennan & Loren Lomasky, ‘Against reviving republicanism’, Politics, Philosophy & Economics, Vol. 5, No. 2, 2006. 
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semelhanças com um dos argumentos de Stuart Mill a favor da livre expressão de pensamento, quando 

o utilitarista afirma que “apenas pela colisão de opiniões adversas é que o restante da verdade pode ser 

acrescentado.”149 

Pettit150 propõe imaginar que um agente pode e de facto interfere comigo, mas que eu tenho a 

possibilidade efetiva de contestar qualquer interferência que não respeite os meus interesses e ideias. E 

a interferência é não arbitrária e não dominadora se eu puder contestar tal interferência, se eu puder 

forçar o outro a considerar os meus interesses e ideias. Destarte, chegamos à primeira condição de uma 

democracia contestatória: que seja fundada num debate racional e que as decisões que emergem do 

exercício da democracia sejam baseadas num processo deliberativo, com transparência, possibilidade 

de escrutínio, liberdade de informação e apresentação pública fundamentada das decisões governativas. 

Mas, para que essa prerrogativa assente na deliberação aconteça, é necessário que as minorias 

disponham dos meios para reivindicarem os seus interesses e ideias e daqui emerge a necessidade da 

segunda condição da democracia contestatória: incluir todos os pontos de vista razoáveis e atendíveis no 

processo deliberativo, respeitando um dos princípios da justiça e da equidade formulado na frase Audi 

alteram partem (ouve a outra parte). Para Quentin Skinner151 um dos temas centrais do humanismo 

clássico e do Renascimento era uma crença na razão dialógica em que a “nossa palavra de ordem deve 

ser audi alteram partem, devemos ouvir sempre o outro lado”, e “o modelo apropriado será sempre o 

de um diálogo”, em que “a postura adequada é a disposição para negociar sobre instituições rivais em 

relação à aplicabilidade de termos avaliativos”, o que demonstra um empenho em “alcançar a 

compreensão e resolver disputas de uma maneira conversacional”.  

A condição da democracia contestatória de incluir todos os pontos de vista razoáveis e atendíveis 

no processo deliberativo poderá, conforme salientaram Brennan e Lomansky152, ser negada, pois uma 

resposta adequada a quem contesta é afirmar que os interesses daqueles que contestam foram 

devidamente considerados pelos legisladores, e resultaram de um processo deliberativo conclusivo ou 

inclusivo. Se foi conclusivo, inclui a vontade de todos os participantes; se inconclusivo, exigiu a adoção 

de outros critérios (da maioria, do bem público ou outro), de forma a ultrapassar o impasse. Ainda sobre 

o conceito de não-dominação e a sua alegada resiliência, os autores entendem que, apesar de ser 

desejável, acaba por ser de difícil exequibilidade, uma vez que a vida em sociedade implica uma série 

                                                           
149 Mill, J. S. (2006). Sobre a Liberdade. Tradução de Pedro Madeira. Lisboa: Edições 70. [1859], p. 59. 

150 Cf. Pettit, P. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Clarendon Press, p. 185. 

151 Skinner, Q. (1996). Reason and Rethoric in the Philosophy of Hobbes. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 15-16. 

152 Cf. Geoffrey Brennan & Loren Lomasky, ‘Against reviving republicanism’, Politics, Philosophy & Economics, Vol. 5, No. 2, 2006, p. 241. 
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de vulnerabilidades, não tendo os republicanos medidas diferentes ou mais eficazes do que aquelas que 

foram devidamente acauteladas pelos liberais, e o máximo que um governo pode fazer é legislar contra 

atividades mais intrusivas e fazer aplicar essas leis. 

 

 

2.3 A dimensão editorial da democracia 

Pettit 153 considera justificáveis as medidas que promovem a inclusão de sectores sociais, 

especialmente os excluídos das maiorias, no debate público e essa inclusão poderá verificar-se ao nível 

legislativo, executivo e judicial. Esta ideia colhe apoio de Maynor (2003), para quem as instituições 

democráticas devem estar preparadas para assegurar que os diversos grupos sociais, especialmente os 

excluídos das maiorias circunstanciais, contem com a presença dos seus representantes diretos nos 

fóruns deliberativos, conferindo à democracia contestatória um carácter inclusivo com a promoção de 

movimentos sociais ativos que representem e verbalizem as contestações que emergem entre os 

cidadãos. A democracia contestatória, além do seu carácter deliberativo e inclusivo também deve contar 

com a responsividade154 das instituições republicanas, as quais devem ter a capacidade de dar resposta 

rápida e adequada às situações com as quais são confrontadas. E, para que tal aconteça, são necessários 

canais institucionais que acolham e avaliem as contestações que resultem dos debates públicos e não 

só: os indivíduos devem ter a possibilidade de reclamar e de apelar, caso acreditem que as coisas não 

foram feitas com respeito pelos seus interesses legítimos. E estes recursos contestatórios classificados 

como a “dimensão editorial da democracia”, incluem, no entendimento de Pettit 155 “a possibilidade de 

escrever para um membro do parlamento, a capacidade de requerer um mediador para fazer uma 

investigação, o direito de apelar contra uma decisão judicial para um tribunal superior”, e também 

“prerrogativas menos formais tais como aquelas envolvidas em direitos de associação, protesto e 

manifestação”. Ressalve-se que estamos perante medidas que qualquer democracia do tipo liberal e 

representativa coloca ao dispor dos cidadãos. 

Na metáfora de Pettit, o povo, por via do processo eleitoral, é o criador indireto, das políticas do 

Estado republicano, tal como o autor é o criador dos textos publicados. E o povo, na qualidade de autor 

das decisões públicas e da democracia, deve submeter as suas obras, as suas decisões públicas e atos 

                                                           
153 Cf. Pettit, P. (1997), op. cit., p. 191. 

154 Responsividade significa, neste contexto, dar uma resposta rápida e eficaz que respeite as preferências dos constituintes. 

155 Pettit, P. (1997), op. cit., p. 193. 
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decorrentes das decisões políticas aos procedimentos contestatórios que materializam as reclamações 

e apelos dos cidadãos, vistos já não na sua dimensão coletiva, mas na sua dimensão particular. Nesta 

visão metafórica da democracia, o povo na qualidade de autor da democracia e das decisões públicas e 

políticas expressa-se na sua dimensão coletiva, indireta e positiva. Mas o povo também tem uma 

dimensão particular, direta e negativa e esta dimensão não deve ser desvalorizada na democracia 

republicana, pois, de contrário, não seria satisfeito o ideal primário do republicanismo neorromano: a 

liberdade como não-dominação. E, para Pettit, a forma de valorizar esta importante dimensão dos 

cidadãos é precisamente através dos procedimentos contestatórios. Enquanto o povo na sua condição 

coletiva, indireta e positiva é criador das decisões políticas apenas nos períodos em que ocorrem eleições, 

o povo na dimensão individual, direta e negativa deve ter garantias de participar nas decisões públicas 

durante o tempo em que não ocorrem eleições. Enquanto autor das decisões políticas, o povo coletivo 

mobiliza-se para sancionar as orientações e opções políticas e para discutir quais elas serão, enquanto 

o povo na sua dimensão individual participa nas decisões políticas, através dos procedimentos 

contestatórios, para ter a oportunidade de desaprovar. 

A teoria da democracia republicana, parte do princípio, contestável, de que é a maioria do povo 

que governa, como autor das decisões políticas e criador indireto das políticas do estado republicano. A 

realidade, porém, demonstra que num qualquer sistema representativo é uma pequena minoria que 

governa, e, ainda que represente os interesses dos representados, dispõe de um grande poder 

discricionário. Esta conceção de democracia defendida por Pettit ignora o problema da representação 

em geral, e, em particular, o problema da sub-representação de determinados grupos sociais, quer na 

quota do grupo dos governantes, quer nas políticas que visam defender as suas preferências. De uma 

forma geral, a representação política levanta três problemas: a separação entre governantes e 

governados, que origina que as decisões políticas sejam tomadas por um pequeno grupo; a formação de 

uma elite política distanciada da população, que tende a especializar-se e a perpetuar-se no poder; e, 

como corolário dos problemas anteriores, dá-se uma rutura do vínculo entre a vontade dos 

representantes e a vontade dos representados, o que levou Dahl (2000) a apontar o paradoxo 

democrático156, com a existência de cidadãos apegados às normas democráticas e descrentes das 

instituições que deveriam efetiva-las. 

As respostas das instituições para os problemas apontados têm surgido, por exemplo, sob a 

forma de controlos que os poderes estabelecidos determinam uns em relação aos outros, e sob a forma 

                                                           
156 Dahl, R. A. (2000). A Democratic Paradox?. Political Science Quaterly. Vol CXV, N.º 1. Washington, pp- 35-40. 
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da prestação de contas dos representantes face aos representados, submetendo-se ao veredicto dos 

cidadãos, que têm a possibilidade premiar os representantes, com a sua recondução, ou castigá-los com 

a sua destituição. Mas o conceito de democracia contestatória não se satisfaz com a premissa de ter as 

eleições como condição necessária e suficiente do regime democrático nem com a tese de que cabe aos 

governantes o exclusivo de discutir e implementar leis e políticas governamentais, mesmo que esses 

governantes tenham legitimidade suficiente para governar. As leis e as políticas do Estado devem ser 

sujeitas à contestação do povo, entendido como a soma dos cidadãos individuais, que terá ao seu dispor 

um conjunto de instituições que percecionem, escutem e atendam os seus legítimos interesses, 

permitindo a participação direta dos cidadãos, mais na sua dimensão de proteção da liberdade individual, 

do que de afirmação de uma conceção particular de bem. Contudo, o problema da representação de 

todos os interesses, incluindo o das minorias, também se coloca a priori, isto é, antes da contestação do 

povo. Tais interesses devem ser discutidos no próprio processo de elaboração das leis e da definição das 

prioridades políticas. Ignorar esta questão fundamental é abrir as portas ao populismo, e ao surgimento 

de um líder carismático que veja a oportunidade de estabelecer um vínculo emocional com os sub-

representados, a quem promete resolver todos os seus problemas, sem necessidade de apresentar 

medidas onde detalhe como, e a que custo, o vai fazer. 

É verosímil que o exercício da liberdade como não-dominação, explicada como uma tese holística 

em que a liberdade está em permanente devir, - porque a deliberação e a interação social são contínuas 

- possa conduzir a paradoxos onde o exercício da liberdade condiciona a própria liberdade. Consideremos 

a exposição seguinte. Recentemente o Senado do Canadá aprovou o projeto-lei C-16, que agrega a 

proteção de identidade e expressão de género à Lei dos Direitos Humanos do Canadá, incluindo-o nas 

proteções contra os crimes de ódio do direito penal, e que os seus críticos entendem que vai permitir 

caracterizar a discordância da ideologia de género no país como crime de ódio. E os prevaricadores podem 

ser multados, receberem um compulsivo treinamento anti preconceito ou até mesmo serem presos. 

Perante a inexistência de fundamentação científica, a ideologia de género é uma crença segundo a qual 

os dois géneros – masculino e feminino – são considerados construções culturais e sociais, e defende a 

ideia segundo a qual não existe apenas o género masculino e o feminino, mas muitos mais géneros; e 

que qualquer pessoa pode optar por não escolher qualquer género, escolher um ou mesmo alguns 

desses outros géneros em simultâneo. O governo canadiano aprovou um projeto-lei que, no limite, 

legitima a prisão de quem, no uso da liberdade de expressão, ofender a identidade de género de alguém 

e por ofensa pode entender-se a simples recusa de usar novos pronomes neutros recém-criados, 

adequados aos géneros (them, zir, hir, zhe, zher). Os canadianos, em nome de uma ideologia 
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controversa, serão obrigados a adotar um discurso imposto pelo governo e mesmo que a identidade de 

género tivesse uma robusta base científica, o uso obrigatório de pronomes exige que se utilizem palavras 

que não são as nossas, são impostas, e implicam uma crença ou acordo forçado com uma ideologia de 

género; basta desautorizar essa teoria para potencialmente sermos culpados de um crime de ódio. Em 

nome de reivindicações de uma minoria, a liberdade de expressão fica ameaçada. Quando o Estado 

intervém na linguagem que usamos para pensar e transmitir ideias, está a interferir e a condicionar o 

que pensamos, a institucionalizar o policiamento do pensamento e a promover espaços seguros na 

sociedade, onde os cidadãos estão a salvo das expressões de ideias que os ofendem, e não precisam 

desenvolver um espírito crítico para debater diferentes pontos de vista; os mais polémicos são banidos 

e perseguidos. Silenciar quem não aceita uma proposição sociológica como se fosse ciência, tem efeitos 

profundamente nefastos para a liberdade, pois a evolução da sociedade nasce de uma livre expressão 

do pensamento e da existência de condições para o embate de opiniões contrárias, e quem bane o 

discurso dissonante não extingue a discórdia. Obriga-a a refugiar-se, onde robustece na penumbra. 

Silenciar alguém não implica que mude de ideias, com a obrigação do silêncio torna-se ressentido ou 

agressivo. Para mudar de opinião, é necessário falar, expressar o que se pensa, esgrimir argumentos e 

comunicar com outras pessoas. É necessário discutir, verbalizar o pensamento, errar e acertar, e até 

correr o risco de ofender. A honestidade intelectual, para evitar persistir no erro, exige que confrontemos 

as nossas opiniões com poderosos argumentos contrários. 

Como recordou Stuart Mill157, para o desenvolvimento humano é necessário ter opiniões, e agir 

em conformidade com elas, pois o exercício das faculdades de perceção, julgamento, atividade moral e 

atividade mental é privilégio de um ser humano amadurecido e todo aquele que permite a qualquer outro 

determinar o seu plano de vida, tal como um símio, não vai precisar de qualquer outra faculdade além 

da imitação. A liberdade de discurso é uma condição necessária para o progresso intelectual e social, 

pois toda a opinião que se tenta suprimir pela autoridade provavelmente é verdadeira e quem a deseja 

suprimir está a negar a sua verdade e a arrogar-se da autoridade para resolver a questão por toda a 

humanidade. Retirar a todas as outras pessoas os meios de ajuizar e impedir que uma opinião seja 

ouvida porque têm a certeza de que é falsa, é partir do princípio de que a sua certeza é a mesma coisa 

que uma certeza absoluta. Logo, reivindicar o direito de silenciar uma discussão pressupõe a 

                                                           
157 Cf. Mill, J. S. (2006). Sobre a Liberdade. Tradução de Pedro Madeira. Lisboa: Edições 70. (Or. 1859). 
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infalibilidade, e na história da humanidade as maiores atrocidades foram cometidas por quem se 

arrogava infalível. O preço da liberdade158 continua a ser a eterna vigilância. 

Perante o caso exposto, qual seria a posição de Pettit e da liberdade como não dominação? Com 

a sua defesa de leis resilientes, seria possível contestar tais ataques à liberdade de expressão? Os 

defensores da referida lei podem invocar que sentem dominação caso não sejam reconhecidos os seus 

direitos, nomeadamente que sejam tratados pelos pronomes feitos à medida, e aqueles que defendem 

a liberdade de expressão e discordam da ideologia do género, também reclamam que sentem dominação 

pois ao recusarem reconhecer um alegado caráter científico a uma ideologia contraditória, ao recusarem 

ser condicionados no pensamento e na linguagem, incorrem no risco de serem acusados de discurso de 

ódio e encarcerados. Será que Pettit ficaria confortável e alegaria que a interferência que sentem não é 

arbitrária, dado resultar de um processo deliberativo, ou defenderia a liberdade de expressão como um 

bem supremo? Porém, caso o fizesse, seria um liberal e já não um republicano. O projeto neorepublicano 

prevê promover a liberdade como não dominação na sociedade, o que parece ser um objetivo demasiado 

lato, quase indeterminado, porque, se a interferência arbitrária decorre de uma interpretação normativa, 

será expectável que sobrevenham desacordos e enquanto alguns cidadãos solicitam a intervenção estatal 

para impedir o que entendem como interferências arbitrárias, outros podem julgar que nestes casos o 

Estado está a exercer dominação. E, neste conflito de interesses, (não esqueçamos que Pettit privilegia 

a deliberação em detrimento da negociação), o governo republicano, tal como o governo liberal igualitário, 

pode alegar que respeita escrupulosamente todos os procedimentos formais, permite uma participação 

efetiva e eficaz dos eleitores nos assuntos públicos, e pode ainda invocar o império da lei, pelo que detém 

legitimidade democrática. Assunto encerrado. 

 

2.4 Despolitizar a democracia  

A necessidade de despolitizar a democracia é defendida por Pettit pelo imperativo de retirar 

determinadas decisões de políticas públicas da alçada exclusiva dos políticos profissionais dependentes 

dos partidos, que têm como critério exclusivo de legitimidade os votos conquistados nos processos 

eleitorais e, não menos importante, a consequente necessidade de agradar aos seus eleitores. Esta 

necessidade de fazer este jogo eleitoral, parece perniciosa e quase incompatível com a necessidade de 

deliberar sobre leis e políticas que devem ser o mais próximas possível do interesse público, do interesse 

                                                           
158 Cf. a famosa expressão de Thomas Jefferson. 
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de todo o povo e não somente da maioria circunstancial. Assim se explica a atração do republicanismo 

neorromano pelos fóruns deliberativos que prescindam da legitimidade auferida nas urnas e 

complementem esta legitimidade eleitoral pelo debate cívico, refletido e aberto a todos aqueles que serão 

visados pelas leis e políticas discutidas. Esta atração neorepublicana pelos fóruns deliberativos aproxima 

a teoria da democracia defendida por Pettit daquilo que os teóricos da democracia deliberativa propõem. 

Conforme esclareceram Amy Gutmann e Dennis Thompson (2004)159, uma forma importante de 

participação dos agentes na democracia deliberativa consiste em apresentar ou dar razões, ou exigir que 

os governantes o façam, que justifiquem as leis que regulam a convivência mútua. Assim, esta 

democracia deliberativa será uma forma de governo através da qual os cidadãos livres e iguais, e os seus 

representantes, justificam as decisões através de um processo em que discutem razões aceitáveis e 

acessíveis, para alcançar conclusões vinculativas para todos os cidadãos, mantendo a premissa de serem 

reabertas futuramente. 

Os teóricos neorepublicanos defendem um regime constitucional que conjuga o 

constitucionalismo com a democracia contestatória, de forma a defender o ideal de liberdade como não-

dominação e impedir o arbítrio dos governantes e assim assegurar três condições essenciais: constituir 

um império de leis e não de homens; distribuir os poderes entre diferentes partidos e formular leis 

relativamente resistentes à vontade da maioria. O império da lei ou estado de direito implica que a 

legislação seja de aplicabilidade universal, sem exclusões; que a lei seja divulgada aos cidadãos antes 

de ser promulgada, e que seja inteligível, consistente e resistente à maioria circunstancial que governa a 

cada momento. A distribuição do poder é garantida pela independência dos poderes legislativo, executivo 

e judicial e intenta impedir que qualquer cidadão ou grupo de cidadãos detenha um poder arbitrário. Esta 

distribuição do poder será mais equitativa com a existência de duas câmaras no parlamento e pela 

concessão de determinadas autonomias aos governos regionais e locais. Por último, a formulação de leis 

resistentes à vontade da maioria, ou condição contra maioritária, visa estabelecer barreiras às mudanças 

da lei conforme o arbítrio das maiorias representadas no governo em cada momento histórico, pois uma 

boa lei não deve ser aferida somente pelo apoio de uma maioria circunstancial, mas deve procurar uma 

legitimidade intrínseca e uma identificação com os costumes das comunidades a quem se dirige. Uma 

república bem ordenada e orientada para a defesa da liberdade dos cidadãos deve ser apoiada num 

regime constitucional bem constituído. Contudo, todas as leis têm um certo grau de discricionariedade, 

dada a impossibilidade de fazer uma lei para cada caso. Assim, como impedir que este poder 

                                                           
159 Cf. Gutman A. & Thompson D. (2004). Why Deliberative Democracy?. New Jersey: Princeton University Press. pp. 3–7. 
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discricionário se transforme em arbitrariedade que afete negativamente os cidadãos? Para os 

neorepublicanos como Maynor, a solução seria conciliar a liberdade negativa dos cidadãos com a 

liberdade positiva de participar nos assuntos públicos através da democracia contestatória, pois “a 

contestação democrática republicana moderna é um modo atrativo para minimizar a dominação tanto 

na forma do imperium como do dominium”.160  

No conceito de democracia contestatória, as leis e as políticas do Estado devem ser sujeitas à 

contestação do povo, que terá ao seu dispor um conjunto de instituições, nomeadamente fóruns 

deliberativos que complementam a legitimidade eleitoral com o debate cívico e que atendam aos seus 

legítimos interesses e permitam a sua participação direta mais para a proteção da liberdade individual 

do que para afirmar uma conceção particular de bem. E, com isto é reforçada a ideia de que os 

neorepublicanos têm mais confiança na liberdade positiva, através da contestação e da participação dos 

cidadãos em fóruns onde impere o debate cívico, ou de outras instituições a que Pettit chama de 

dimensão editorial da democracia, do que propriamente na liberdade negativa, conforme defendida por 

Isaiah Berlin e aperfeiçoada pelos liberais posteriores. Esta e outras questões vão ser alvo de forte 

contestação dos seus críticos, nomeadamente da ala liberal. 

  

                                                           
160 Cf. Maynor, J. W. (2003). Republicanism in the Modern World. Cambridge (UK): Polity Press, p. 167. 
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CAPÍTULO III  

 

CRÍTICAS 

As principais críticas ao republicanismo de Pettit partiram de teóricos liberais161 como Charles 

Larmore, Geoffrey Brennan, Loren Lomansky, John Ferejohn, Nadia Urbinati e Richard Bellamy, entre 

outros. No artigo A Critique of Philip Pettit’s Republicanism (2001), Charles Larmore argumenta que ao 

contrário do que sustenta Pettit, a liberdade como não-interferência é um conceito mais vinculado ao 

utilitarismo e afirma que os liberais não defendem uma visão monolítica da liberdade, acabando por 

duvidar que Pettit tenha transcendido o liberalismo. Por outro lado, Geoffrey Brennan e Loren Lomansky 

no artigo Against Reviving Republicanism (2006) questionam a viabilidade do projeto neorepublicano a 

quem acusam de se tornar em algo opressivo e excessivamente paternalista. As críticas de Urbinati e 

Bellamy são direcionadas para um excesso de racionalismo e tendência para a despolitização inerentes 

à aplicação do republicanismo neorromano, enquanto a corrente interpretada por Graham Maddox e por 

John McCormick, critica a conceção de democracia dos republicanos neorromanos por esta apresentar 

traços demasiado elitistas.  

 

3.1 Charles Larmore 

Em A Critique of Philip Pettit’s Republicanim (2001), Charles Larmore argumenta que o 

republicanismo de Pettit apresenta-se “como um rival da visão liberal da vida política” sustentado, porém, 

em teses pouco convincentes e com uma teoria republicana que não faz da não-dominação um valor 

político supremo, sendo até obrigado a recorrer-se de princípios liberais para definir os contornos precisos 

da sua conceção republicana de liberdade. Os liberais, afirma Larmore162, não têm uma visão monolítica 

da liberdade, sendo redutor afirmar que o conceito de liberdade que defendem é essencialmente baseado 

na não interferência e, embora reconheça o esforço de Pettit para sistematizar de uma forma inédita o 

                                                           
161 Cf. Larmore, C. (2001). A Critique of Philip Pettit’s Republicanism. Noûs, Vol. 35, 229-243; Brennan, G. & Lomasky, L. (2006). Against 
reviving republicanism, Politics, Philosophy & Economics, Vol. 5, No. 2, pp. 221-252; Ferejohn, John. (2001), Pettit’s Republic, The Monist, Vol. 
84, No. 1, p. 83; Urbinati, N. (2010). Unpolitical Democracy. Political Theory, Thousand Oaks, v. 38, n. 1, p. 66; Bellamy, R. (2007). Political 
Constitutionalism. Cambridge University Press e Maddox, G. 2002. The Limits of Neo-Roman Liberty. History of Poltitical Thought, Exeter, v. 
23, n. 3, p. 418-431, Summer, p. 421.  

162 Cf. Larmore, Charles. 2001. ‘A Critique of Philip Pettit’s Republicanism’, Noûs, Vol. 35, p. 239: “First of all, it is not right to suppose that 
the liberal tradition displays a monolithic allegiance to the notion of freedom as non-interference. The evidence which Pettit adduces to 
defend this interpretive thesis is unconvincing. But in addition, the exposition which he goes on to give of his republican theory does not 
really make of non-domination the supreme political value, and the character of this failure is quite significant. He finds himself, in fact, 
obliged to appeal to recognizably liberal principles in order to define the precise content of his republican conception of freedom. In the end, 
Pettit belongs to the very liberal tradition that he imagines he has transcended”. 
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modelo republicano, também entende que Pettit não compreendeu inteiramente o alcance da sua obra. 

Assim, através de uma análise dos princípios básicos da teoria republicana, sobre os quais deposita um 

acordo em larga amplitude, Larmore vai “examinar a sua relação problemática com a tradição liberal 

moderna” e entende163 que “a conceção de Pettit difere daquela vertente prominente na tradição 

republicana, que tem procurado definir a liberdade de uma maneira positiva, como a autonomia 

individual ou coletiva e autogoverno”, sendo tais definições demasiado estreitas pois a “liberdade inclui 

também outras coisas além de participar de um autogoverno democrático ou de moldar as nossas vidas 

de acordo com um plano concebido por nós”. Não obstante as suas críticas, Larmore, em meu entender 

de forma justa, realça que Pettit contribuiu de forma muito significativa para ampliar o leque das opções 

teóricas ao dispor da liberdade e concorda que a verdadeira liberdade depende da interferência real e 

efetiva, mas também da interferência possível por parte de outras pessoas. As pessoas são livres quando 

estão isentas de todas as interferências arbitrárias, quer sejam efetivas, possíveis ou expectáveis. O autor 

realça164 que para Hobbes, Bentham e para todos aqueles que seguem os seus passos, “toda a lei em si 

diminui a nossa liberdade, mesmo que o seu objetivo seja impedir a perda ainda maior de liberdade que 

resultaria da ausência de lei”. Mas, para os neorepublicanos, as leis possibilitam a liberdade ao impedir 

ou reduzir as relações de dominação, e para que as leis sejam justas, os cidadãos são chamados a 

participar na vida política, de forma a garantir que não sirvam interesses particulares e concentrações 

privadas de poder. Destarte, resgatam a cidadania ativa, uma marca distintiva do republicanismo, pois o 

autogoverno é essencial para criar uma sociedade livre, onde os cidadãos possam perseguir a sua própria 

conceção de vida boa, livres da vontade arbitrária de outros cidadãos. Recordando a virtude cívica no 

centro do republicanismo de Pettit, Larmore lembra que ela exige três condições aos cidadãos; que 

respeitem a lei por necessidade e não por medo; que participem na vida pública, com a dupla função  

de evitar que a lei seja instrumento de interesses particulares e para fazerem ouvir as suas preocupações; 

e que vigiem constantemente as concentrações excessivas de poder, porque, conforme referiu Thomas 

Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Mas, num mundo onde cada pessoa busca o melhor 

para si, caraterizado por uma sociedade globalmente consumista, estas virtudes cívicas requerem 

incentivo, pois são essenciais, no modelo neorepublicano, para garantir uma sociedade sem dominação.  

Pettit anexou a liberdade como não-dominação ao republicanismo e a liberdade como não-

interferência ao liberalismo, o que motivou uma forte crítica por Larmore, que argumentou não ser “certo 

supor que a tradição liberal exibe uma aliança monolítica à noção de liberdade como não-interferência”. 

                                                           
163 Idem, pp. 230-231. 

164 Ibidem, p. 233. 
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O autor recorre à história do pensamento sobre a liberdade para sustentar a sua tese, achando estranho 

que Pettit trace a noção de liberdade como não-interferência em Hobbes e tenha classificado o filósofo 

como liberal. Mas, insiste Larmore, Hobbes não é liberal e “a teoria hobbesiana do estado dificilmente 

parece uma filosofia liberal”165, não obstante ter fornecido algumas ferramentas, incluindo a ideia de 

liberdade, que mais tarde foram exploradas por outros teóricos para defenderem a teoria de uma 

sociedade aberta, ou liberal. Simultaneamente, perante o facto de Locke ter insistido na importância da 

lei para a liberdade, Pettit ultrapassou este incómodo ao chamar Locke de republicano. Mas Locke foi 

um dos fundadores do liberalismo. E isto, para Larmore, é um “remédio desesperado”166. Curiosamente, 

Pettit, referindo-se a Charles Larmore167 e a Stephen Holmes168, também afirmou que: “Eles vão achar 

que o seu liberalismo tem mais em comum com a posição republicana do que com a posição 

libertária.169” Recordemos que John Locke defendeu o direito à vida, à liberdade, à propriedade e a justa 

resistência à tirania, mas não se esqueceu de notar que a ausência de lei implica a ausência de liberdade. 

Outro pensador liberal, John Stuart Mill (1859), na sua obra Sobre a Liberdade, também reforçou a 

liberdade negativa ao defender que “a única finalidade pelo qual o poder pode ser legitimamente exercido 

sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra a sua vontade, é a de prevenir o mal 

contra os outros” 170. Assim, não é correto afirmar que os pensadores liberais assumem que a lei restringe 

a liberdade, antes pelo contrário.  

Larmore recorda que John Locke, um expoente do liberalismo, quando escreveu o §57 do 

Segundo Tratado de Governo171 esclareceu que: “o Direito, na sua verdadeira noção, não é tanto a 

limitação quanto a direção de um agente livre e inteligente ao seu próprio interesse... O fim da lei não é 

abolir ou restringir, mas preservar e ampliar a liberdade... Onde não há lei, não há liberdade”. E também 

lembra as palavras de Constant que, na divisão entre a liberdade dos antigos e dos modernos, entende 

a lei como protetora da liberdade, ao afirmar que a liberdade dos modernos seria definida pela sujeição 

à lei: “É para cada um o direito de não se submeter senão às leis, de não poder ser preso, nem detido, 

nem condenado, nem maltratado de nenhuma maneira, pelo efeito da vontade arbitrária de um ou de 

                                                           
165 Ibidem, p. 240. 

166 Ibidem, p. 241. 

167 Cf. Larmore, C. (1993). Modernité et Morale. Paris: Presses Universitaires de France, cap. 7. 

168 Cf. Holmes, S. (1995). Passions and Constraint: On the Theory of Liberal Democracy. Chicago: University of Chicago Press. 

169 Cf. Pettit, P. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Clarendon Press, p. 9. 

170 Mill, John Stuart, On Liberty, ed John Gray, Oxford, Oxford University Press, 1998 (1ª ed. 1959), p. 14. 

171 Cf. Locke, J. (2006). Dois Tratados do Governo Civil. Lisboa: Edições 70. 
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vários indivíduos.”172 Desta forma Larmore mostra que o liberalismo não tem uma posição única quanto 

ao relacionamento entre lei e liberdade, e que também Benjamin Constant se mostrou preocupado pelo 

poder arbitrário dos outros ao conceber a liberdade como o direito a submeter-se somente às leis, a não 

ser maltratado de nenhuma maneira, nem a estar submetido à vontade arbitrária de um ou vários 

indivíduos. Como Pettit caracteriza a liberdade do liberalismo como a não-interferência, Larmore lembra 

que, entre os liberais, não existe consenso sobre o significado e o alcance da não-interferência. 

Numa clara insurgência pelo facto de Pettit ter incluído John Rawls no grupo daqueles que 

entendem a liberdade como não-interferência, Larmore destaca que o princípio de Rawls de que a 

liberdade apenas pode ser restrita pelo bem da própria liberdade, deve ser entendido como uma 

exigência para que a liberdade nunca seja comprometida, especialmente para promover outro valor que 

não seja a própria liberdade. Será de recordar que Rawls defendeu que devemos escolher ser governados 

por dois princípios de justiça: um que garanta liberdades individuais fundamentais e outro que mantenha 

uma equitativa igualdade de oportunidades e que assegure que as desigualdades sociais e económicas 

são distribuidas de forma a garantir o maior benefício possível aos mais desfavorecidos da sociedade, 

mas o segundo princípio só pode ser invocado depois de estar satisfeito o primeiro princípio. Se para o 

republicanismo a liberdade é o valor político supremo, não se vislumbram diferenças significativas quanto 

às prioridades do liberalismo, pois para Rawls a lei não restringe a liberdade, conquanto os indivíduos 

são livres e determinados por direitos e deveres estabelecidos pelas estruturas básicas da sociedade, o 

que equivale a afirmar que a liberdade deriva das leis fundamentais de uma sociedade, leis estabelecidas 

para garantir que os cidadãos são livres. Assim não podemos afirmar que o liberalismo entende a 

liberdade como uma mera não-interferência em que a lei implica restrição à liberdade, e se a liberdade 

republicana se diferencia da liberdade como não interferência principalmente pela possibilidade de não 

ser livre, ou de estar numa situação de domínio sem sofrer interferência de facto, e da possibilidade de 

ser livre mesmo sofrendo interferência, por exemplo perante a submissão a de leis bem formuladas, 

então esta última diferença é refutada por Larmore. 

Determinar os poderes que o Estado pode prosseguir sem dominação, afirma Pettit, é uma 

questão que só a deliberação política dos cidadãos pode vir a decidir e essa deliberação deve ocorrer 

através de conceitos aceites por todos os membros de uma comunidade. E, de forma a garantir a 

segurança dos trabalhadores, o estrato de cidadãos que mais sente a insegurança económica, prossegue 

                                                           
172 Cf. Constant, B. (1985). Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos. Filosofia Política, n. 2, p. 2. 
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Pettit, a liberdade como não-dominação é mais eficiente para assegurar a deliberação política do que a 

liberdade como não interferência, que será mais consentânea com os empresários que buscam reduzir 

a intervenção do Estado, e assegurar os seus interesses. Assim, Pettit argumenta que os trabalhadores 

saem beneficiados com uma maior intervenção estatal, mas Larmore, embora concorde com algumas 

destas premissas, recorda que o princípio fundamental do respeito é parte integrante da teoria 

republicana, mas também é um princípio fundamental do liberalismo. Para os neorepublicanos, o 

respeito deve orientar a busca dos termos fundamentais da vida política, através de acordos entre todos 

os cidadãos que devem seguir (e serão afetados por) esses termos fundamentais, materializados pela 

legislação que emana dos acordos alcançados. Porém, recorda Larmore, uma vez que aquilo que 

determina quais interesses são ou não são arbitrários é o princípio de respeito pelas pessoas, um 

princípio que está incrustado numa parte muito significativa da tradição liberal, será justo afirmar que 

John Rawls diz exatamente a mesma coisa, pois no seu princípio liberal da legitimidade política sustenta 

que o exercício do poder político é justificado somente à luz de uma constituição que os cidadãos possam 

endossar à luz de princípios e ideais que considerem razoáveis. Por este motivo, Rawls sustentou que o 

Estado deve adotar uma neutralidade em relação às conceções de vida boa que não reúnem consenso 

razoável. E, se Pettit concorda implicitamente que o respeito é essencial na teoria republicana, 

considerando que é o princípio do respeito pelas pessoas que justifica o que ele entende como não-

dominação, então a teoria republicana não entra em conflito com os fundamentos do liberalismo. Apesar 

de entender que Pettit teria feito melhor em apresentar a sua própria teoria de governo no espírito da 

liberdade como não-dominação, Larmore173 entende que o trabalho de Pettit teve o mérito de ser “o 

primeiro a analisar de forma sistemática as diferenças” entre as noções de liberdade como não-

interferência e liberdade como não-dominação, e alertar para algumas zonas cinzentas negligenciadas 

pela noção de  liberdade na perspetiva liberal, permitindo aos teóricos do liberalismo compreender 

melhor “as preocupações distintas subjacentes ao ideal republicano de não viver à mercê da vontade 

alheia” para, desta forma, dedicarem-se a uma “articulação mais cuidada dos princípios liberais”. 

 

3.2 Geoffrey Brennan e Loren Lomasky 

Geoffrey Brennan e Loren Lomasky, em Against reviving Republicanism, obra publicada em 

2006, esmiúçam o conceito de não dominação e alegam que o Estado republicano é compatível com 

um controlo paternal extensivo. Intuem esta possibilidade de um grande e paternal Estado devido ao 

                                                           
173 Larmore, C. (2001). ‘A Critique of Philip Pettit’s Republicanism’, Noûs, Vol. 35, p. 234.  
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facto de o conceito de não-dominação ter como requisito o interesse e não as preferências. Ora, num 

modelo republicano onde é legítimo cancelar as preferências dos cidadãos em nome do interesse 

coletivo, não haverá limite para a autoridade do estado anular as preferências dos indivíduos e os autores 

interrogam-se como seria possível à liberdade como não-dominação escapar ao paternalismo, pois 

“diminuir a importância moral negativa da interferência nas preferências das pessoas é tolerar a 

interferência em prol de outros valores, incluindo o próprio bem das pessoas”. 174  

Brennan e Lomasky175 não acreditam que o republicanismo seja uma melhor alternativa ao 

liberalismo, e tentam mostrar que não existem diferenças substanciais entre as posições republicanas e 

as posições liberais no que diz respeito aos casos identificados de dominação, quer no trabalho, quer 

nas relações conjugais, para citar casos onde eles podem ocorrer com mais frequência. Não obstante, 

reconhecem que poderão existir pequenas diferenças ao nível da escolha das melhores políticas sociais 

que devem ser adotadas para cada caso específico, mas isso não equivale a afirmar que existe uma clara 

divisão entre as políticas que derivam das duas conceções de liberdade. Tanto o liberalismo como o 

republicanismo, sustentam Brennan e Lomansky, procuram defender quem sofre dominação, mas 

enquanto os liberais apostam na saída da posição de dominado, o instinto republicano, naqueles casos 

onde a liberdade está comprometida, é promover a voz como a resposta mais desejável para aqueles 

que sofrem dominação. E, em princípio, ambas as formas de encarar o problema podem estar distorcidas 

porque, “Talvez os liberais ignorem as instituições de voz com muita facilidade em alguns casos. No 

entanto, não pode ser enfatizado demais que voz e saída diferem num aspeto crítico”.176 

Comentando a relação entre a contestabilidade e a não-arbitrariedade, Brennan e Lomansky177 

concordam que a contestação é melhor do que viver num regime autoritário onde o poder político ignora 

os interesses dos cidadãos, mas em nome do pragmatismo lembram que uma resposta adequada a 

quem contesta é afirmar que os interesses daqueles que contestam foram devidamente considerados 

pelos legisladores. Ainda sobre o conceito de não-dominação e a sua alegada resiliência, ao autores 

entendem que apesar de ser desejável, acaba por ser de difícil exequibilidade, uma vez que a vida em 

sociedade implica uma série de vulnerabilidades, não tendo os republicanos medidas diferentes ou mais 

                                                           
174 Cf. Geoffrey Brennan & Loren Lomasky, ‘Against reviving republicanism’, Politics, Philosophy & Economics, Vol. 5, No. 2, 2006, p. 241. 

175 Idem, p. 244. 

176 “Perhaps, liberals overlook institutions of voice too readily in some cases. However, it cannot be too heavily emphasized that voice and 
exit differ in one critical respect”, in Ibid., p. 246. 

177 Ibidem, p. 241. 



 
 

77 
 

eficazes do que aquelas que foram devidamente acauteladas pelos liberais e o máximo que um governo 

pode fazer é legislar contra atividades mais intrusivas e fazer aplicar essas leis: 

Não contestamos a conveniência de uma liberdade que é assegurada através dos mundos 
possíveis. O que está em dúvida, porém, é o seu realismo. A carne e o osso são inerentemente 
frágeis. Viver entre outras pessoas é estar vulnerável à invasão arbitrária por atacantes, ladrões, 
condutores furiosos e amantes ciumentos. 
Operadores de telemarketing interrompem as noites tranquilas em casa, irmãos proselitistas 
batem à porta para oferecer a salvação, e os artistas de spam enchem as caixas de correio 
eletrónico. Deste lado do apocalipse, o governo é incapaz de tornar os cidadãos imunes a tais 
afrontas. No máximo, pode legislar contra algumas das atividades intrusivas mais notórias e, 
então, aplicar vigorosamente essas leis. (...) Por exemplo, antes que os indivíduos possam 
conduzir em estradas públicas, eles são obrigados a demonstrar um nível mínimo de facilidade 
para operar um veículo motorizado e precisam ter seguro contra danos que possam infligir a 
outros. 
Mais controversamente, eles podem se proteger contra possíveis intrusos através de uma 
permissão para possuir armas de fogo e empregar força letal para afastar os atacantes. Como 
é que um regime republicano poderia fazer mais? 178  

Geoffrey Brennan e Loren Lomasky alegam que o Estado republicano é compatível com um 

controlo paternal extensivo, porque se o conceito de não-dominação tem como requisito o interesse e 

não as preferências, será legítimo cancelar as preferências dos cidadãos em nome do interesse coletivo 

e não haverá limite para a autoridade do estado anular as preferências dos indivíduos. Sobre esta 

possibilidade de promoção de um grande e paternal Estado, Pettit179 responde de forma equívoca: por 

um lado concorda, ao afirmar que o modelo republicano está confortável com uma forma de governo 

que amplie as responsabilidades da Lei e do Estado, e por outro lado discorda pois afirma que o governo 

não deve albergar uma grande variedade de poderes independentes. Contudo, assume que uma forma 

de governo que amplie as suas responsabilidades, tendencialmente aumentará a variedade dos poderes, 

mas, perante informações que detalhem o âmbito, organização e função desses poderes independentes, 

também podemos objetar que eles poderão obstruir a ação dos representantes, reduzir a legitimidade 

democrática e dificultar a democracia, além de serem uma potencial fonte de dominação. 

 

                                                           
178 “We do not dispute the desirability of a liberty that is secure across possible worlds. What is in doubt, though, is its realism. Flesh and 
bone are inherently fragile. To live among other people is to be vulnerable to arbitrary encroachment by muggers, thieves, road-raging 
motorists, and jealous lovers. 
Telemarketers interrupt quiet evenings at home, proselytizing brethren knock on one’s door to proffer salvation, and spam artists fill up 
email boxes. This side of the apocalypse, government is unable to render citizens immune from such aggravations. At most it can legislate 
against some of the more egregious intrusive activities and then vigorously enforce those laws. (...) For example, before individuals are 
allowed to drive on public roadways, they are required to demonstrate a minimal level of facility to operate a motor vehicle and are required 
to be insured against harms they might inflict on others.  
More controversially, they are allowed to protect themselves against would-be intruders via a permission to own firearms and to employ 
deadly force in warding off attackers. How might a republican regime do more?,  in Ibid., p. 243. 

179 Cf. Philip, P. (1997). Republicanism. A Theory of Freedom and Government. Oxford: Clarendon Press, p. 150. 
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3.3 John Ferejohn 

John Ferejohn em Pettit’s Republic (2001) acusa o republicanismo de Pettit de inverter as formas 

clássicas do republicanismo, levando-o o a identificar-se com o liberalismo e sustenta esta tese através 

de uma análise historicista das repúblicas clássicas, cujo objetivo seria a constituição de uma forma de 

governo próspero e justo, apoiado por uma personalidade republicana que emana de um conjunto de 

cidadãos identificados com a causa pública, e com tudo o que implica: submissão da vontade particular 

à vontade pública, existência de virtudes cívicas, abnegação e defesa do Estado: 

O republicanismo de Pettit representa uma espécie de republicanismo invertido no qual os fins 
e os meios são invertidos. (...). Mas, seja o que for que produziu e sustentou a personalidade 
republicana, essa personalidade é apenas um ingrediente ou um instrumento para alcançar 
outro objetivo: um bom governo, qualquer que seja a sua definição. Pettit virou essa relação 
ao contrário: o seu republicanismo visa criar circunstâncias de não-dominação como um fim 
primário e não como um meio para outra coisa.180 

De uma forma sumária, o objetivo do estado republicano seria discutir e deliberar para 

aperfeiçoar as instituições políticas e públicas de forma a incentivar e promover a virtude cívica dos 

cidadãos, numa relação dialética. Como Pettit não desenvolve os temas da natureza de um bom e justo 

governo, nem do conceito de justiça, e não faz propostas específicas que devam nortear a democracia, 

Ferejohn deduz que a ausência dessas respostas talvez seja pela extrema dificuldade em especificá-las 

no quadro de uma sociedade pluralista contemporânea. Ora, considerando que o ideal de liberdade como 

não-dominação é uma condição para realizar outros valores, perante a ausência de novas propostas 

específicas para um bom governo, para um diferente conceito de justiça, e para as competências 

específicas de um governo republicano, Ferejohn conclui que o republicanismo fica albergado no 

liberalismo e não o transcende, pois “Se a não dominação é liberdade, então é o tipo de coisa que uma 

sociedade liberal pode plausivelmente (e talvez deva) maximizar.”181  

Ferejohn também argumenta182 que a noção de não-dominação de Philip Pettit é mais uma 

“espécie de segurança” do que uma espécie de liberdade, que, se for levada longe de mais, pode acabar 

por invadir as nossas vidas de uma maneira tal, que a liberdade, conforme é entendida pelas pessoas 

comuns ficará seriamente comprometida. A despeito de a segurança ser importante para realizar outros 

valores, e uma dominação limitada tornar a vida mais segura, uma sociedade organizada em torno de 

uma segurança maximizada, “provavelmente não seria aquela em que a maioria de nós gostaria de 

                                                           
180 Ferejohn, J. (2001), Pettit’s Republic, The Monist, Vol. 84, No. 1, p. 83.  

181 Idem, p. 85. 

182 Cf. Ibidem, p. 85. 
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viver”. O autor conclui que apesar de a não-dominação ser “geralmente uma coisa boa, maximizá-la 

provavelmente não é um objetivo plausível”. Nem desejável, acrescento. 

 

3.4 Nadia Urbinati e Richard Bellamy 

Nadia Urbinati (2010) e Richard Bellamy (2007) criticam o processo deliberativo que se 

estabelece como condição da democracia contestatória, pois entendem que esse sistema deliberativo 

tem um excessivo racionalismo resultante de uma visão despolitizada da democracia, o que conduz os 

ideais democráticos dos neorromanos a uma série de argumentos próximos das tradições 

antidemocráticas. Para a autora, Pettit é um amante da verdade e também amigo da democracia183, 

contudo, quando a verdade entra em conflito com a democracia, os amantes da verdade escolhem-na 

em detrimento da democracia e isso é visível através das suas críticas à politização que decorre dos 

combates político-partidários e dos processos eleitorais. Para Urbinati, se a democracia é caracterizada 

por uma competição constante entre os partidos políticos sobre as questões de interesse público, 

diminuir esta politização é debilitar a democracia. Como Pettit pretende corrigir a política do partidarismo 

através da imparcialidade e da reflexividade resultantes de uma série de corpos deliberativos formados 

por especialistas e cidadãos interessados, estes excessivos corpos deliberativos, acusa a autora,184 

dificultariam a democracia e, além de desvalorizarem o papel dos representantes eleitos pelos cidadãos, 

deslocando o papel central das eleições, também transmitem a ideia de irracionalidade e facciosismo 

dos corpos representativos. Ora, desvalorizando e/ou associando aspetos negativos ao papel das 

eleições e da representação, que são o âmago da democracia, os republicanos neorromanos, entende 

Urbinati, acabam por aumentar a crise de legitimidade das autoridades eleitas pelos cidadãos, o que não 

representa uma solução desejável para os dilemas da democracia. As críticas expostas levam Urbinati a 

concluir que o republicanismo neorromano pretende substituir a democracia pois “a tradição do 

republicanismo neorromano significa antes o império da lei do que a vontade popular”185. Como os 

protagonistas da democracia são os partidos políticos e os cidadãos que estão vinculados a determinado 

partido político e, por inerência, vinculados a interesses e valores particulares, Urbinati entende que o 

julgamento democrático terá de ser político, ao invés de se basear na imparcialidade, e este será mais 

                                                           
183 Cf. Urbinati, N. (2010). Unpolitical Democracy. Political Theory, Thousand Oaks, v. 38, n. 1, p. 66.   

184 Idem, p. 75. 

185 Ibidem, p. 77. 
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eficazmente realizado através do sufrágio universal, onde o princípio da igualdade política é materializado 

na sua plenitude. 

Estas críticas de excesso de racionalismo e de despolitização que Urbinati e Bellamy associam 

ao republicanismo neorromano, visam defender a representação política e a competição partidária como 

agentes que definem a democracia atual. Contudo parecem insuficientes para responder aos problemas 

emergentes das sociedades modernas, nomeadamente às sucessivas alterações legislativas em função 

das maiorias circunstanciais que governam, e à exclusão dos interesses das minorias que não são 

representadas no elenco governativo, nem nas políticas implementadas, mas que continuam a ser 

cidadãos de pleno direito em qualquer sociedade que se rogue de democrática. 

No livro Political Constitutionalism, Bellamy (2007), também se insurge186 contra a despolitização 

decorrente do modelo deliberativo subjacente à democracia contestatória, e embora concorde com uma 

constituição que assegure a liberdade, discorda da forma como esta deve ser assegurada, apostando 

num constitucionalismo político em detrimento de um constitucionalismo legal, em clara divergência com 

os republicanos neorromanos. A sua defesa de um constitucionalismo político ao invés de um 

constitucionalismo legal é sustentada na crença de que este último sofre de limitações profundas pelo 

facto de a sua interpretação ficar entregue a agentes alegadamente imparciais e tecnicamente 

qualificados, pois “longe de proteger contra uma, em grande medida mítica, tirania da maioria, os 

controlos impostos pela revisão judicial sobre o processo decisório maioritário debilitam a igualdade 

política, distorcendo a agenda em detrimento do interesse público, e entrincheirando os privilégios das 

minorias dominantes”.187 Para Bellamy, o republicanismo neorromano é pessimista ao analisar o sistema 

partidário e os processos eleitorais, mas são estas instituições da democracia que realizam a igualdade 

política e garantem a liberdade como não dominação, através da razão pública, de forma mais eficaz do 

que a democracia contestatória. E conjetura que o pessimismo republicano talvez se deva ao 

desconhecimento de, conforme referiu Rawls, existirem desacordos políticos que resultam “de divisões 

ideológicas que refletem desacordos razoáveis surgidos daquilo que ele chama de fardo do 

julgamento”.188 Na sua defesa da democracia representativa, o autor liberal entende que o modelo 

contestatório despolitiza a democracia ao atribuir a agentes alegadamente imparciais e externos a 

decisão de emitir julgamentos quanto aos problemas que a assolam a sociedade. Bellamy entende que 

a regra da maioria onde cada pessoa tem um voto representa uma participação mais igualitária e justa 

                                                           
186 Cf. Bellamy, R. (2007). Political Constitutionalism. Cambridge: Cambridge University Press. 

187 Idem, p. viii. 

188 Ibidem, p. 104 
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para todos os cidadãos, porque as grandes decisões são sempre ideológicas e estas não podem, nem 

devem ser analisadas por uma comissão de especialistas, que julgam com critérios de imparcialidade e 

legalidade as questões encaminhadas pelos cidadãos. 

Bellamy conclui que os republicanos, ao invés de debilitar, deviam reforçar um sistema partidário 

competitivo e a regra da maioria, na qualidade de meios que promovem a igualdade política e deveriam 

enfatizar a necessidade de interação entre políticos e eleitores “dentro de um genuíno processo de 

raciocínio público”.189 Bellamy, enquanto critica o constitucionalismo legal, afirma que “a verdadeira 

proteção dos direitos, do estado de direito e até mesmo da democracia vem da democracia - do poder 

dos indivíduos de reivindicar e enquadrar os seus direitos e exigir que sejam tratados em igualdade de 

condições com os outros.”190  Esta crítica de Bellamy que visa defender o constitucionalismo político em 

detrimento de um constitucionalismo legal, é bastante pertinente, porque recoloca no coração da 

democracia um sistema partidário que abranja a diversidade de ideias e opiniões na sociedade, que seja 

capaz de enfrentar as dificuldades das teorias da democracia atuais. E algumas dessas soluções, 

conforme Bellamy indica, podem passar pela igualdade política, e por um diálogo constante entre os 

políticos e os eleitores, onde as decisões democráticas sejam consequência de procedimentos justos, 

que incluam todos os que devem ser incluídos e motivem a contestação, participação, negociação e/ou 

deliberação popular.  

 

3.5 Graham Maddox e John McCormick 

Existe uma corrente, interpretada por Graham Maddox e por John McCormick, que acusa a 

conceção de democracia dos republicanos neorromanos de apresentar traços demasiado elitistas. 

Maddox (2002) entende que o republicanismo romano tinha uma essência elitista e que foi "inventado 

pela ordem do patriciado romano, que determinou a exclusão da plebe de todos os direitos civis, salvo 

do privilégio de lutar e morrer por sua pátria [...]. Ele era completamente aristocrático".191 O autor entende 

que o republicanismo neorromano não se distanciou destes traços elitistas e acusa Pettit de ter uma 

atitude pouco amigável para com a tradição democrática, talvez por receio da “tirania da maioria”, o que 

o levou a afastar-se "do espírito das instituições e procedimentos que dão pleno peso às opiniões e aos 

interesses aos cidadãos dos estratos mais baixos, independentemente da riqueza, nascimento ou 
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educação."192 Maddox aceita que a contestabilidade seja “o coração da democracia", mas enquadrada 

numa moldura mais ampla do que a de Pettit, pois ao ser encarada como um conjunto de instituições e 

procedimentos que se opõem ao exercício do poder, limita a prática democrática e reduz a saudável 

confrontação e oposição ideológica. Isto força Maddox a concluir que "os sistemas que são hostis a todos 

os usos do poder são certamente inimigos da democracia - o poder do povo".193 O exercício da democracia 

contestatória concebida pelos neorepublicanos, segundo Maddox, conduz a um Estado muito limitado 

no seu poder, incapaz de assegurar a liberdade e de promover a igualdade, e um Estado que não 

promova a liberdade e a igualdade não pode ter a pretensão de ser democrático. 

McCormick tenta recuperar a identidade populista do pensamento de Maquiavel para provar que 

os neorepublicanos distorcem os seus ideais para terem atributos consentâneos com o ideal de república 

que preconizam para as sociedades atuais. O autor entende que, além de não terem compreendido todas 

as implicações constitucionais do conceito de liberdade defendido pelo italiano, os neorepublicanos 

imprimiram-lhe um cunho demasiado aristocrático e pouco consonante com a justiça democrática ínsita 

nas ideias políticas de Maquiavel. O autor também duvida que esse retorno ao republicanismo possa 

superar as dificuldades das teorias democráticas atuais, ficando convencido de que o republicanismo, a 

menos “que seja reconstruído quase que ao ponto de desfigurá-lo, só é capaz de reforçar o que há de 

pior na democracia liberal contemporânea: o poder ilimitado que as elites políticas e socioeconómicas 

desfrutam à custa da população em geral”.194 Para McCormick, a recuperação do pensamento político 

de Maquiavel seria mais útil para superar os problemas da teoria democrática contemporânea e alerta 

que existe uma corrente dos republicanos com a tendência em “mal interpretar Maquiavel por vias que 

enfatizam artificialmente a sua conformidade com o republicanismo convencional,"195 o que levou os 

neorepublicanos a negligenciarem "o papel do conflito de classes na teoria de Maquiavel", e a 

negligenciar os meios pelos quais o povo tornava as elites responsáveis pelos seus atos, o que debilita o 

papel que Maquiavel atribuiu ao povo como 'guardião da liberdade'. Apesar de a definição de liberdade 

dos neorepublicanos ter a sua origem em Maquiavel, essa liberdade que se opõe à opressão política de 
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193 Ibidem, p. 429. 

194 McCormick, J. 2001. Machiavellian Democracy: Controlling Elites With Ferocious Populism. American Political Science Review, Los Angeles, 
v. 95, n. 2, p. 297-313, June, p. 617. 

195 Idem, p. 636 
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diferentes tipologias apresenta diversas fragilidades quanto à dominação social, o que resulta em 

"silêncio sobre o tipo de dominação doméstica do povo pelas elites".196  

 

3.6 Ian Carter e Mathew Kramer 

Para clarificar a posição liberal no debate analítico sobre a liberdade, Ian Carter197 e Mathew 

Kramer198, sob influência do libertário de esquerda Hillel Steiner199, contestam200 a presumida superioridade 

do republicanismo. Carter, na sua obra, A Measure of Freedom, desenvolveu uma complexa teoria sobre 

a mensurabilidade da liberdade, a partir do conceito de liberdade total, e defende que perante qualquer 

constrangimento a uma liberdade ou a um conjunto de liberdades específicas, devemos avaliar o seu 

impacto noutras liberdades específicas, quer no momento em que ocorre, quer no futuro, e determinar 

se estas liberdades ficam mais ou menos acessíveis. Face à liberdade total, Carter, recordando que a 

não dominação é um ideal a que G. A Cohen chamou “moralizado”, entende que os liberais, ao contrário 

dos republicanos, prescindem de uma visão normativa da liberdade. 

Para Carter a liberdade como não dominação prescrita por Pettit é a liberdade como ausência 

de restrições a ações moralmente aceitáveis, e nesta concepção depreende-se que as restrições a ações 

moralmente inaceitáveis não constituem restrições de liberdade. Por outro lado, também defende201 que 

a definição de não dominação “permitiu que a palavra liberdade abrangesse mais coisas do que deveria”, 

e evoca não só a liberdade, mas também a segurança, a autonomia, o respeito e outros valores que são 

comuns àqueles a quem os liberais dedicam uma especial atenção. A diferença é que não os incluem 

no conceito de liberdade. O autor também aceita a tese republicana de que o medo e a ansiedade inibem 

a ação dos agentes dominados e reduzem a sua liberdade, mas defende que os liberais podem incorporar 

na liberdade como não interferência as soluções necessárias para debelar aquelas restrições à liberdade.  

Considerando que a liberdade como não dominação defendida pelos republicanos postula que 

pode haver interferência efetiva sem redução de liberdade, Carter, na mesma linha de Isaiah Berlin, 

                                                           
196 Ibidem. 

197 Cf. Carter, I. (1999). A measure of freedom. Oxford: Oxford University Press. 

198 Cf. Kramer, M. (2003). The quality of freedom. Oxford: Oxford University Press. 

199 Cf. Steiner, H. (1994). An essay on rights. Oxford: Blackwell. 

200 Os três autores editaram conjuntamente uma antologia sobre o conceito de liberdade: Steiner, H.; Carter, I.; Kramer, M. (eds.) 2007. 
Freedom: a philosophical anthology. Oxford: Blackwell. 

201 Cf. Carter, I. (2000). ‘A Critique of Freedom as Non-Domination’. The Good Society, Vol. 9, No. 3, pp. 43-46. 
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rejeita esta tese por razões de ordem intuitiva e de ordem epistemológica, alegando que sempre que a 

ação de um indivíduo é impedida, mesmo que respeite os seus interesses e resulte de atos não 

arbitrários, implica invariavelmente uma limitação da liberdade. Concordo com esta tese, e acrescento 

que mesmo a lei mais justa, que respeita os interesses dos cidadãos e a justiça como equidade, por 

melhor desenhada constitucionalmente, limita sempre a liberdade, porque implica proibições, impõe 

normas de conduta e ameaça de sanções, através do monopólio da violência detido pela Estado para 

garantir o cumprimento da Lei. Carter202  rejeita a ideia de que os obstáculos moralmente legítimos não 

restringem a liberdade de alguém e entende que esta moralização do conceito de liberdade pode assumir 

níveis absurdos, para tal basta atender às palavras de Pettit: “nem uma cobrança de impostos, nem uma 

ordem de prisão precisam retirar a liberdade de alguém”.203 

Matthew Kramer (2003), por outro lado, destaca204 que os neorepublicanos, e muito 

especificamente Philip Pettit, raramente criticam a conceção da liberdade negativa conforme definida por 

Isaiah Berlin e defendida por teóricos liberais contemporâneos, e preferem confrontar a conceção de 

liberdade como ausência de oposição externa ao movimento dos corpos, formulada por Thomas Hobbes, 

que não é um autor liberal, nem tem uma visão da liberdade coincidente com a conceção contemporânea 

de liberdade dos teóricos liberais. Kramer defende que os neorepublicanos não reconhecem que a 

liberdade total de um indivíduo é “amplamente determinada pelo leque de combinações de liberdades 

conjuntivamente exercíveis a ela disponíveis”. Se reconhecermos esta proposição de Kramer, concluímos 

que a liberdade total de uma pessoa é substancialmente reduzida quando “tem de recorrer a 

obsequiosidade [...] de modo a evitar as medidas punitivas da pessoa dominante.”205 Ao contrário do que 

acreditam os neorepublicanos, é uma situação em que a interferência se exerce amplamente, e assim:  

[...] sob qualquer visão defensável da liberdade negativa, devemos concluir que a liberdade 
total de uma pessoa “P” é substancialmente reduzida com a sua sujeição à parte dominante. 
Contrariamente ao que Pettit sustenta, o domínio dessa parte está realmente a ser exercido, 
não pela perpetração efetiva da violência, mas pela pronta disposição da parte dominante em 
exercer a violência. Essa disposição por si mesma elimina muitas combinações de liberdades 
conjuntivamente exercíveis por “P”.206 

A principal critica de Mathew Kramer à liberdade como não dominação tem a ver com a distinção 

que Pettit faz entre a não probabilidade e a não possibilidade de dominação e o autor destaca a 

                                                           
202 Carter, I. 2008. How are power and unfreedom related. In: Laborde, C.; Maynor, J. (eds.). Republicanism and political theory. London: 
Blackwell, p. 65. 

203 Pettit, P. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Clarendon Press, p. 65. 

204 Cf. Kramer, M. (2003). The quality of freedom. Oxford: Oxford University Press, pp. 149-150. 

205 Kramer, M. (2008). Liberty and domination. In: Laborde, C.; Maynor, J. (eds.). Republicanism and political theory. London: Blackwell, p. 44 

206 Idem.  
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impossibilidade de eliminar a dominação, que poderá ser, quando muito, reduzida. Outra crítica de 

Kramer é a possibilidade de o ideal de não dominação poder limitar a liberdade a quem aparenta 

potencialidades de dominação, mas que não tem qualquer interesse em exercer atos de domínio. 

Outra crítica relevante partiu de Ángel Rivero, para quem “a tradição republicana nasce da 

constatação da desigualdade insanável entre os homens e busca desenhar uma constituição que evite a 

corrupção e a destruição da república.”207 Mais do que atacar as causas da desigualdade, o seu objetivo 

seria controlar os efeitos desestabilizadores da igualdade através da constituição mista, tese que seria 

novamente defendida no Renascimento por Maquiavel, um herdeiro da tradição republicana para quem a 

corrupção está na natureza humana e somente um governo misto que faça uma boa gestão da 

desigualdade, poderá assegurar a estabilidade da república. 

  

                                                           
207 Cf. Ángel Rivero, «Republicanismo y neorrepublicanismo», in Isegoría. Revista de filosofía moral y política, N.º. 33 (dezembro de 2005), 
pp. 5-18, (p. 7). 
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Capítulo IV 

Conforme esclarece Pettit208, um estado republicano comprometido com a causa da liberdade 

como não dominação deve promover a independência socioeconómica dos seus cidadãos, de forma a 

reduzir a extensão da dominação, ampliar o leque de escolhas e mitigar quer o esforço associado a essas 

escolhas, quer a intensidade da dominação a que estão sujeitos os cidadãos mais desprotegidos. Para 

intensificar a não-dominação dos necessitados e diminuir as perspetivas de serem explorados, 

manipulados ou intimidados por outros, explica, é necessário que esses cidadãos tenham certas 

capacidades básicas, ou as “capabilidades”209 descritas por Amartya Sen, o que requer uma substancial 

redução de determinadas desigualdades materiais. Não obstante, isto não implica que, na posse das 

capacidades básicas requeridas, esses cidadãos tenham necessariamente direito a aceder a um mesmo 

nível de recursos que esteja ao alcance de outros. 

 

4.1 A Teoria da Justiça Social Neorepublicana 

No livro On People’s Term’s (2012), Philip Pettit tenta desenvolver uma teoria da justiça social 

que oriente as relações interpessoais e que legitime as suas relações com o Estado, ao mesmo tempo 

que exige um Estado sujeito ao controlo popular igualmente compartilhado por todos os cidadãos. Logo 

no capítulo I, Pettit210 pergunta como é possível não desfrutar de liberdade se nos assumirmos como 

capazes de escolher entre certas opções, conforme exige o livre arbítrio metafísico. Procurando responder 

a esta questão, o autor enfatiza que queremos uma porta aberta e não uma porta fechada pois, “numa 

livre escolha, todas as portas devem estar abertas, não apenas a que você empurra; caso contrário, você 

poderia se tornar livre numa escolha, adaptando-se de modo a certificar-se de que obtém o que você 

quer…”211  Mas, alerta, a “liberdade numa escolha requer conscientemente ter os recursos, pessoais, 

naturais e sociais, para ser capaz de satisfazer a sua vontade entre as opções”, e na perspetiva do autor 

“existem duas maneiras pelas quais esses recursos podem ser afetados e a escolha impedida; um é por 

invasão, o outro por viciação”. E a invasão será um obstáculo que é desencadeado pela vontade de 

satisfazer a nossa vontade e que surge pela imposição da vontade de outro, podendo originar indignação 

e ressentimento. A viciação refere-se a obstáculos que ocorrem por formas não voluntárias de 

                                                           
208 Cf. Philip, P. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Clarendon Press, pp. 159-161. 

209 Embora numa perspetiva diferente. Vide Sen, A. (2010). A Ideia de Justiça. Coimbra: Edições Almedina.  

210 Cf. Pettit, P. (2002). On the People’s Terms – A Republican Theory and Model of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, p. 
294.  

211 Idem, p. 295. 
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impedimento, e pode ser imposta por obstáculos naturais. Convém ressalvar que a liberdade em 

discussão é distinta do livre arbítrio metafísico; o que se discute não é a capacidade de escolher, mas a 

limitação nas escolhas de acordo com a vontade ou preferência do agente. Não se trata de escolher qual 

porta abrir, mas sim de alargar o número de portas passíveis de serem abertas e de eliminar os porteiros. 

A teoria republicana da liberdade como não dominação defende que não há invasão de escolha sem 

dominação e não há dominação de escolha sem invasão: “B domina A numa escolha na medida em que 

B tem um poder de interferir ou não interferir nessa escolha, em particular um poder que não é controlado 

por A. E B interfere na escolha de A na medida em que B remove, substitui ou deturpa uma opção”.212  

Pettit entende213 que “não há invasão sem dominação, porque a interferência pode ser conduzida 

sob o controlo do interferente”, e “não há dominação sem invasão, porque ter poder de interferência 

descontrolada numa escolha, até mesmo um poder que não exerço, significa que o que eu escolher, 

escolho em sujeição à minha vontade”. Aqui Pettit vê a alegoria do escravo e do bom mestre, em que o 

escravo depende da boa vontade do mestre para poder agir de acordo com os próprios desejos, e procura 

distanciar-se da liberdade como não interferência, pois o escravo pode ser vigiado, intimidado e 

condicionado nas escolhas sem haver de facto interferência direta. Mas não deixa de ser escravo. 

Destarte, para garantir a liberdade numa escolha, não basta tornar provável a não-interferência, há que 

obstruir a interferência, para proteger contra a invasão, contra o domínio por outra pessoa, e garantir os 

recursos necessários para exercer essa liberdade. Porém, Pettit, reconhece que a ausência de recursos 

e de proteção em determinadas escolhas pode não constituir interferência, e interroga-se214 sobre quais 

são as políticas de justiça social que um Estado deve prosseguir, e que processos de tomada de decisão 

devem ser seguidos por atores com legitimidade política, contanto que a justiça exige que o “Estado 

institua um equilíbrio adequado entre as reivindicações concorrentes dos cidadãos na ordem social que 

estabelece” e este, ao perseguir e promover as metas que as pessoas têm, deve ser expressivamente 

igualitário e os “cidadãos devem estar dispostos a viver em igualdade de condições com os outros”.   

Para o autor, uma teoria republicana de justiça deve procurar “a equalização expressiva da 

liberdade como não-dominação: a promoção da liberdade como não-dominação com base numa 

preocupação igual para cada cidadão.”215 De modo a interpretar esse objetivo em termos concretos, Pettit 

recorre ao ideal do cidadão livre, que, para desfrutar em pleno deste estatuto, deve ter recursos e 
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proteções garantidos no mesmo leque de escolhas, nas liberdades básicas, “com base em leis e normas 

públicas e até ao limite ditado pelo teste do globo ocular: ausência de timidez, cada um deve poder, 

pelos padrões locais, olhar os outros nos olhos sem motivo para medo ou deferência.” A justiça social 

interpretada desta forma216 vai exigir que cada cidadão desfrute do mesmo estatuto livre, objetivo e 

subjetivo que os outros, mas é um igualitarismo que “não se opõe à objeção de nivelamento, pois não 

implica que possa ser desejável reduzir o nível do bem-estar apenas em prol da obtenção da igualdade. 

Se todos tiverem, ou puderem aceder a um status indeterminado, não haverá chamada para nivelar para 

baixo.” Se for impossível alguém atingir tal status, “então as circunstâncias da justiça falham e a 

equalização expressiva da liberdade como não-dominação não argumentará em favor da igualdade do 

status substantivo”. O ideal igualitário de estatuto igual, ou de liberdade como não dominação, é um 

ideal de caráter social que permite desigualdades na riqueza e no poder privado das pessoas, mas que 

também coloca “restrições significativas sobre o tamanho das grandes desigualdades materiais.”217 Esta 

visão igualitária, mas não niveladora, não tem diferenças assinaláveis do liberalismo igualitário, conforme 

as visões de Rawls218, Dworkin219 e de muitos outros autores liberais igualitários.  

Para identificar o leque de escolhas que a justiça republicana deve proteger, Pettit afirma que 

apenas devem ser entrincheiradas as escolhas que sejam co-exercitáveis e co-satisfatórias. Se “a 

restrição de co-exercibilidade exclui escolhas que os indivíduos não podem executar individualmente, 

mesmo com recursos estatais plausíveis, ou que não podem executar ao mesmo tempo, seja por razões 

de lógica ou escassez”, por outro lado, “a restrição co-satisfatória exclui as escolhas nas quais os 

indivíduos não podem encontrar satisfação ou escolhas prejudiciais, super empoderadoras ou 

contraproducentes,  nas quais a satisfação de alguns acarreta a insatisfação de outros”. Este pressuposto 

republicano assume que, caso as pessoas possam gozar as liberdades básicas assim entendidas, 

poderão viver vidas significativas e plenas, pois são tão livres quanto os seus concidadãos. Esta justiça 

republicana exigiria, conforme reconhece Philip Pettit, “uma rica infraestrutura para a vida social, com 

aspetos de desenvolvimento, institucionais e materiais. Seria necessário defender as pessoas em frentes 

sociais, médicas e legais, em vez de deixá-las depender da boa vontade dos filantropos”.220 E isto, 

sublinho, é algo que já é assegurado pelo estado de bem-estar social preconizado pelos liberais. 

                                                           
216 Esta proposta de justiça social, conforme referi anteriormente não se diferencia muito, na sua essência, da proposta liberal igualitária. 

217 Pettit, P. (2002), op. cit., pp. 297-298. 

218 Rawls, J. (2001). Justice as Fairness: A Restatement. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard UP.  

219 Cf. Dworkin. R. (1987). Law's Empire. Cambridge: Harvard University Press.  
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A questão das funções do estado social não é pacífica e será de referir que a dotação de recursos 

socioeconómicos aos cidadãos mais suscetíveis de sofrerem dominação, implicará transferências 

materiais de uns cidadãos para outros, consequentemente, enquanto uns vêm o leque das suas escolhas 

a ser aumentado, os outros ficam privados de algumas escolhas que possuíam antes dessa transferência. 

Além disso, o custo da intervenção estatal neste esforço igualitário poderia significar, devido a custos 

humanos e administrativos, que aquilo que seria oferecido ao cidadão em piores circunstâncias seria 

inferior àquilo que foi retirado ao cidadão em melhores circunstâncias e o Estado, ao empreender estas 

iniciativas igualitárias poderá adotar uma posição de dominação (imperium) para assegurar a não 

dominação entre os cidadãos. Ao praticar o imperium para impedir o dominium, o estado assumirá uma 

filosofia utilitarista própria de políticas comunitaristas em que se tenta maximizar o bem-estar geral com 

sacrifícios evidentes para determinados cidadãos. Devido à plausibilidade de tal acontecer, o modelo 

republicano é hostil ao igualitarismo material, mas não é insensível a elevados níveis de desigualdades 

materiais, porque propiciam o incremento de interferências arbitrárias na liberdade dos cidadãos. 

Para Pettit um Estado orientado para a liberdade como não-dominação facilitará a realização da 

autonomia e a maximização daquele ideal de liberdade requer a promoção de três benefícios, os quais 

podem ser ignorados pela maximização da liberdade como não-interferência, e que são a ausência da 

incerteza, ausência da necessidade de submissão estratégica aos poderosos e ausência da subordinação 

social a outros. Estas características aliadas ao ideal de liberdade como não-dominação fazem deste um 

bem primário, conforme concebido por John Rawls, e que será melhor alcançado através de ações 

políticas, pela ação do Estado. E quando promovido política e institucionalmente, quando as pessoas são 

protegidas de interferências arbitrárias, o ideal de liberdade como não dominação passa a ter uma 

existência institucional, passa a ser um ideal político. A liberdade como não-dominação é, também, um 

bem comunitário porque a sua realização requer interações intencionais entre as pessoas e apenas pode 

ser realizado por uma pessoa se for realizado por todas as outras. 

 

4.2 Filosofia republicana de governo 

Podemos discernir os contornos que uma filosofia republicana de governo exige através da 

elaboração de políticas em cinco grandes áreas: defesa externa; proteção interna; independência pessoal; 

prosperidade económica e vida pública. Contudo, Pettit entende que o republicanismo é um programa de 

pesquisa para a formulação de políticas, pelo que os requisitos apenas podem ser detalhados à luz de 

informação empírica, mas exige um certo número de condições constitucionais consideradas de extrema 
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importância na tradição republicana. A primeira será o estado de direito em que o governo está sujeito e 

faz cumprir uma lei geral, não retrospetiva, bem promulgada e precisa. A segunda é a regra da dispersão 

de poderes ou o princípio da separação de poderes, conforme preconizado por Montesquieu, em que 

existe uma fragmentação de poderes por órgão distintos e independentes. Esta fragmentação do poder 

vai além da clássica separação do poder legislativo, executivo e judicial, ao sugerir a existência do 

federalismo e do bicameralismo, (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Rússia, Itália e Reino Unido 

são países com parlamentos bicamerais). A terceira condição constitucional do republicanismo é a 

condição contra maioritária, de acordo com a qual será mais difícil à maioria modificar algumas áreas 

fundamentais da legislação, e esta blindagem pode acontecer, por exemplo, através de garantias 

constitucionais. Mas, conforme alertamos anteriormente221, esta resiliência poderá também ser uma fonte 

de dominação. Sucede, também, que o governo terá sempre um poder discricionário, até porque é ele 

que promulga a legislação, e a única forma de um regime republicano garantir que o exercício deste poder 

discricionário não será hostil aos interesses dos cidadãos, será a introdução de possibilidade sistemáticas 

de os cidadãos poderem contestar as ações governamentais. Desta forma, a democracia será mais 

baseada na contestação do que no consentimento. No quadro de uma democracia editorial deste tipo, 

mais do que exigir consentimento, as ações governamentais terão de sobreviver à contestação dos 

cidadãos que se sentem afetados por elas. Esta democracia contestatória deve ser inclusiva e garantir 

que todos os cidadãos possam contestar as decisões legislativas, executivas e judiciais. Este requisito 

exige não só que o governo represente todos os cidadãos, mas também que garanta a existência de canais 

de contestação em toda a sociedade e promova uma imunidade governamental à influência de interesses 

empresariais, comerciais, económicos e financeiros. Uma imunidade à corrupção222. Estas contingências 

acontecem porque, conforme referiu Madison, os homens não são anjos e, por conseguinte, atenta a 

imperfeição da natureza humana, devemos considerar todas as equações e discutir quais as medidas 

necessárias para controlar aqueles que governam, pelo facto de estarem mais sujeitos a tentações 

poderosas e por vezes irresistíveis.  

Devido à especial atenção dedicada à imperfeição humana, à possibilidade de corrupção dos 

agentes, e à promoção do ideal de liberdade como não-dominação como um bem primário, o 

republicanismo defendido por Pettit pode ser considerado um republicanismo cívico na medida em que 

defende um regime cívico normativo, onde as pessoas apenas podem assegurar a liberdade como não-

                                                           
221 Vide Cap. I – 1.4 Liberdade como não dominação. 

222 Pettit não clarifica como será possível garantir esta imunidade à corrupção, que está identificada pela ciência política como uma das 
fragilidades da democracia. 
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dominação quando os outros reconheçam razões normativas para as respeitar. O respeito deve acontecer 

baseado nessas razões normativas e não somente por receio de sanções legais. O Estado, por si só, é 

insuficiente para identificar e sancionar todos os delitos e ofensas, e os cidadãos que acreditam na 

civilidade e na confiança sentem a necessidade de praticar uma eterna vigilância, que constitui o preço a 

pagar pela liberdade republicana. Esta virtude cívica, que está no âmago do regime republicano, envolve 

a interiorização dos valores públicos e a disciplina dos desejos pessoais e assim a liberdade como não-

dominação será alcançada a uma larga escala somente quando os cidadãos se comportem de uma forma 

que permita uma confiança pessoal generalizada e participem ativamente no interesse público, 

aumentando a qualidade da participação política. Esta “virtude é a matriz última da ética republicana, 

posteriormente teorizada por Maquiavel, pelos republicanismos britânico e americano, e, em França, por 

Montesquieu e Rousseau, entre outros (incluindo Robespierre)” e seria “incompatível com relações de 

domínio entre os indivíduos”, e pautar-se-ia, “não pela dependência, mas pelo império da lei”223. Daqui 

decorre que o objetivo da política seria a defesa da liberdade, do direito e da “pátria comum”, desiderato 

que seria mais difícil de ser alcançado pela Monarquia, Aristocracia ou Democracia, em parte pela 

possibilidade em degenerarem em tirania, oligarquia e demagogia, os verdadeiros inimigos da República. 

A virtude cívica tem como inimigos “a corrupção, o arbítrio, a usurpação da lei e a tirania”224.  

Para Pettit, a legitimidade de um estado pode exigir uma medida de justiça e a justiça uma 

medida de legitimidade, que fazem exigências distintas. Enquanto a injustiça de qualquer lei permite aos 

cidadãos tentar mudar essa lei, a legitimidade de um Estado obriga os cidadãos a mudar tais leis somente 

dentro do sistema, ou, por outras palavras, é possível haver uma campanha de desobediência civil 

perante algumas leis, mas isso não confere razão para desafiar o direito dos tribunais de julgar e penalizar 

os desobedientes. Hobbes, Locke e Rousseau argumentaram que um Estado só pode ser legítimo se for 

estabelecido com o consentimento dos cidadãos e se continuar, ao longo do tempo, a reunir esse 

consentimento, e para Pettit a melhor forma de aferir a legitimidade de um Estado tem a ver com a 

questão de saber se a coerção do Estado sobre os cidadãos é consistente com a liberdade dos cidadãos. 

Preservar e garantir a liberdade dos cidadãos será aquilo que confere lhe legitimidade. 

Na liberdade como não-dominação, os cidadãos controlam a interferência do Estado e assim tal 

interferência não será considerada como dominante, pois os cidadãos podem exercer uma influência 

que altere o comportamento do governo. Daqui resulta que o consentimento republicano distingue-se de 

                                                           
223 Catroga, F.  (2011). Ensaio Respublicano. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, p. 42. 

224 Idem, p.43. 
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outras teorias do estado legítimo, em que o mesmo acontece à priori e não permite controlar o que pode 

acontecer. Este controlo limita-se à faculdade do Estado em impor impostos, leis e outras medidas e 

assume, conforme afirma Pettit225, “três requisitos distintos e importantes: o controlo popular exercido 

tem que ser adequadamente individualizado, incondicionado e eficaz.” O requisito do controlo 

individualizado garante aos cidadãos um acesso igual ao sistema de influência popular que impõe uma 

direção igualmente aceitável ao governo, o requisito incondicionado acontece quando a influência popular 

não depende da boa vontade de qualquer outro interessado, e finalmente o controlo será eficaz se a 

influência exercida garantir a direção pretendida. Estas exigências de legitimidade republicana formulam 

uma teoria da democracia, na medida em que especificam o que um sistema democrático deve alcançar 

para dar uma forma distinta de poder às pessoas e exige a procura de instituições que possam 

implementar esse sistema, onde o controlo popular influencie a direção e assegure a legitimidade de 

uma democracia adequada, ao mesmo tempo que permite às pessoas desfrutar de um estatuto livre, 

quer na relação interpessoal, quer na relação com o governo. 

Pettit interroga-se sobre qual será o sistema eleitoral que permite o sistema individualizado, 

incondicionado e eficaz de influência popular dirigida que a democracia republicana exige. Exclui a 

assembleia legislativa plenária pela suscetibilidade de gerar políticas inconsistentes, devido à votação 

individualizada que pode colidir com o que o corpo como um todo deve fazer para garantir a consistência. 

Dessa forma, poderá optar-se por uma assembleia representativa em que os membros são escolhidos, 

eleitoralmente, de uma forma que reflitam à disposição do povo como um todo, sem que as 

reivindicações dos representantes sejam contaminadas por motivações ou cedências eleitorais. Uma 

assembleia eleitoral deste tipo deverá responder às expectativas do povo como um todo ou a uma 

assembleia de representantes, em que cada um responde aos seus próprios eleitores, mas não garante 

o sistema individualizado, incondicionado e eficaz de influência popular que o modelo democrático 

republicano exige. Conforme afirma Pettit226, “as eleições podem dar a cada cidadão um voto com o 

mesmo valor, mas isso não é suficiente para garantir que cada um tenha igual acesso à influência, como 

a individualização exige”, uma vez que aquele acesso igual apenas acontece quando o votante está no 

lado dos vencedores. Sobressai, mais uma vez a tirania da maioria e a única forma de resolver este 

dilema é, para Pettit, permitir aos indivíduos, isoladamente ou em grupos, a contestação de várias 

decisões, sob a alegação que o procedimento maioritário “não lhes dá uma oportunidade igual de 

influência na área relevante”. Esta contestabilidade tem a vantagem de exigir transparência na tomada 

                                                           
225 Cf. Pettit, P. (2002). On the People’s Terms - A Republican Theory and Model of Democracy. Cambridge University Press, p. 300-303. 

226 Idem, p. 304. 
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de decisões públicas e imparcialidade na resolução das contestações. Mas também será necessário 

garantir que o poder do próprio governo não impeça a contestabilidade ou que apenas a permita se ela 

se encaixar na filosofia governamental como um todo. E essa garantia será mais facilmente alcançada 

através da constituição mista tradicional, que assegura a separação dos muitos poderes do governo, a 

repartição desse poder por diferentes autoridades e o “reconhecimento da aquiescência popular como o 

último garante da constituição”.  

Apesar da influência do povo, das suas contribuições eleitorais e contestatórias, tal influência 

poderá ser diluída se os políticos eleitores tiverem o poder discricionário de ditar leis com motivações 

eleitorais, partidárias ou em função da pressão de grupos de interesse privados. Neste caso, para Pettit 

a única esperança requer a “criação de agências não eleitas que são indicadas por representantes 

eleitos”, sob restrições publicamente impostas, mas que não estão subordinadas aos representantes. 

Poderão incluir “autoridades executivas, como comissões eleitorais ou bancos centrais, autoridades de 

contestação, como provedorias ou órgãos de auditoria, e, é claro, as autoridades judiciárias 

representadas em vários tribunais e tribunais”. Note-se que todas estas são instituições que existem em 

qualquer democracia representativa de matriz liberal.   

 

4.3 Justiça distributiva 

A teoria republicana da justiça defendida por Pettit227, remete para a garantia de uma condição 

social das escolhas livres, sendo uma teoria que dirá mais respeito a uma relação entre cidadãos e 

grupos do que ao Estado, e está associada à liberdade como não dominação, com uma base igualitária 

para todo e cada cidadão. O cidadão livre, para poder desfrutar em pleno desse estatuto de liberdade 

deve ter recursos e proteções garantidas no mesmo leque de escolhas que permitam olhar nos olhos 

dos outros sem medo nem necessidade de deferência, no seio de uma democracia contestatória. Apesar 

de o ideal igualitário de status igual, ou de liberdade como não dominação, ser um ideal de caráter social 

que permite desigualdades na riqueza e no poder, ele também coloca restrições sobre o tamanho das 

grandes desigualdades materiais. 

De acordo com Lovett (2009, 2010) as condições necessárias para a dominação são a 

dependência, a arbitrariedade e o poder social desigual e, como os níveis de dominação variam conforme 

os graus dessas condições, um estado republicano comprometido com a liberdade como não dominação 

                                                           
227 Cf. Pettit, P. (2012). On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy. Cambridge University Press. 
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terá de promover a independência socioeconómica dos seus cidadãos, para reduzir a extensão e a 

intensidade da dominação dos cidadãos mais desprotegidos ao nível socioeconómico. A dotação de 

recursos socioeconómicos aos cidadãos mais suscetíveis de sofrerem dominação, implica transferências 

materiais de uns cidadãos para outros, o que poderá ampliar o leque das escolhas para uns à custa da 

redução das escolhas de outros e o Estado, ao empreender estas iniciativas igualitárias poderá ser 

acusado de adotar uma posição de dominação para assegurar a não dominação entre os cidadãos. Ao 

praticar o imperium para impedir o dominium, o estado assumirá uma filosofia utilitarista própria de 

políticas comunitaristas em que se tenta maximizar o bem-estar geral com sacrifícios evidentes para 

determinados cidadãos. Devido à plausibilidade de tal acontecer, o modelo republicano é hostil ao 

igualitarismo material e encontra-se num paradoxo: como pode o Estado reduzir a não-dominação, 

nomeadamente dos cidadãos mais desfavorecidos, sem que pratique a dominação daqueles que terão 

os seus recursos reduzidos? Os liberais igualitários encontraram uma teoria da justiça que responde a 

este paradoxo, mas a proposta neorepublicana é menos estruturada e mais débil. Uma das soluções, 

poderá ser o Rendimento Básico Incondicional que será uma quantia monetária que permita a satisfação 

das necessidades básicas, auferido em prestações regulares ao longo da vida, para todos e sem exigência 

de contrapartidas, conforme proposto pelo instrumentalista Philippe Van Parijs.228 O neorepublicano Philip 

Pettit229 apoia esta solução. Alan Thomas discorda,230 e opta por uma democracia de proprietários. 

As propostas de Pettit de proteção dos impotentes, de regulação os recursos dos poderosos e 

de empoderamento de certas pessoas ou grupos, os objetivos do Estado republicano na promoção da 

ausência da incerteza, da necessidade de submissão estratégica aos poderosos e da subordinação social 

a outros, e o foco especial da filosofia republicana na elaboração de políticas de independência pessoal e 

prosperidade económica, sustentam que a prioridade da liberdade só pode ser efetiva se forem satisfeitas 

as necessidades básicas dos indivíduos, e se ocorrer uma distribuição justa dos bens sociais. Dar mais 

poder e dignidade aos cidadãos, eliminar a incerteza e a necessidade de submissão social e garantir a 

independência pessoal, são objetivos que dependem da distribuição de riqueza e de oportunidades, e 

que exigem modernas e arrojadas políticas sociais e fiscais orientadas para o combate eficaz das 

desigualdades sociais sem comprometer o crescimento económico do Estado-nação. Uma sociedade 

bem ordenada e democrática promove a iniciativa privada e a existência de mercados por uma questão 

                                                           
228 Cf. Van Parijs, P. (1995). Real Freedom for All: What (If Anything) Can Justify Capitalism?. Oxford, Clarendon Press. 

229 Cf. Pettit, P. (2008). A Republican Right to Basic Income? Basic Income Studies, 2 (2). 

230 Cf. Thomas, A. (2016). Republic of Equals. Oxford: Oxford University Press. 
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instrumental, uma vez que eles têm a capacidade de alocar bens de forma eficiente. Pettit231 afirma que 

um Estado republicano deve preocupar-se com a prosperidade económica não apenas porque ela previne 

a dominação, mas também pelas escolhas que essa prosperidade propicia ou facilita, e ambos os 

objetivos fornecem razões válidas para as intervenções governamentais em áreas económicas e 

financeiras. Um estado republicano deve preocupar-se com o nível do emprego e com a estabilidade do 

sistema financeiro, pois quando ambos são altos haverá menores probabilidades de dominação. 

Pettit entende que o facto de alguns desfrutarem de certas escolhas que estão vedadas a outros 

não ofende o ideal republicano de liberdade como não dominação, contanto que as escolhas que cada 

um pode fazer não estejam sujeitas a interferências arbitrárias. Assim, a desigualdade de propriedade é 

análoga a características naturais que também determinam de forma diferenciada o que cada um de nós 

pode fazer ou obter, o que leva Pettit232 a afirmar que a desigualdade condiciona a liberdade ao limitar as 

escolhas que podem ser feitas, mas não a contraria. E aqui reside uma diferença fundamental com o 

liberalismo igualitário de Rawls que é mais sensível às questões que emergem das desigualdades 

materiais e de oportunidades e que o levou a formular a justiça como equidade. 

Conforme esclarece Roberto Merrill, na revista Diacrítica (2010), o conceito de igualdade de 

oportunidades mais compatível com a justiça como a redução de dominação é aquele que deve minimizar 

a importância da responsabilidade individual, mas não pode eliminá-lo, pois 

Embora haja quase um acordo unânime de que um verdadeiro princípio de igualdade de 
oportunidades deve ser incluído numa teoria da justiça distributiva, a discordância parece 
igualmente unânime sobre onde colocar a linha divisória entre as escolhas responsáveis de 
indivíduos e as escolhas dependendo de circunstâncias moralmente arbitrárias pelas quais os 
indivíduos não devem ser responsabilizados. Deveríamos então considerar que a igualdade de 
oportunidades não deveria se basear na distinção entre escolha e circunstâncias, a fim de 
evitar a dificuldade de situar uma linha de demarcação entre escolhas individuais responsáveis 
e as escolhas individuais não responsáveis?233  

Merrill destaca que esta é a posição que alguns republicanos parecem defender, nomeadamente 

Frank Lovett234, quando sugere no artigo Justice as Minimizing Domination, que a “questão de quais 

desigualdades podem ser equitativas e, portanto, atribuíveis à responsabilidade individual, é uma questão 

cuja resposta não é importante, pelo menos do ponto de vista da justiça como uma redução da 

dominação”. Lovett propôs a seguinte definição de justiça como redução da dominação: “As instituições 

                                                           
231 Cf. Pettit, P. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Clarendon Press, p. 163. 

232 Pettit, P. (2006). “Freedom in the Market,” in Politics, Philosophy, and Economics, 5, p. 139. 

233 Merrill, R. (2010), “Egalité des chances, responsabilité individuelle et liberté comme non domination”, Diacrítica, Vol. 24, N.º 2, pp. 204-
205.  

234 Lovett, F. (2009), “Domination and Distributive Justice”, The Journal of Politics, Vol. 71, nº 3, pp. 817-830, p. 820. 
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ou práticas políticas e sociais de qualquer sociedade são apenas justas na medida em que, 

previsivelmente, tenderão a minimizar a soma total da dominação, considerando a dominação de cada 

pessoa igualmente”. O autor explica que esta formulação restringe a Justiça como Redução da 

Dominação ao domínio da justiça social, embora adequadamente generalizada possa ser aplicada a 

outras áreas. Para Lovett é importante destacar que, “como as desigualdades socioeconómicas (justas 

ou injustas, merecidas ou imerecidas) se acumulam com o tempo, muitas pessoas acabarão por 

enfrentar a perspetiva de ter que trocar a liberdade pela satisfação das suas necessidades básicas”.235 

Estas desigualdades levantam a preocupação com a prosperidade económica que, numa 

sociedade globalizada, não é eficaz quando tomada de forma isolada no seio de um Estado-nação de 

pequenas ou médias proporções, em contraste com a opacidade do capital financeiro, com o poder das 

multinacionais e das grandes corporações e com os poderes supranacionais que não estão submetidos 

ao escrutínio dos eleitores, e não carecem de legitimidade democrática para impor as suas decisões. 

Conforme refere Thomas Piketty (2014) na introdução da sua obra O Capital no Século XXI “a questão 

da distribuição da riqueza é importante demais para ser deixada apenas para economistas, sociólogos, 

historiadores e filósofos”236, porque a desigualdade é uma realidade visível e dolorosa para todos aqueles 

que a vivenciam e exige uma participação ativa de todos os cidadãos que consiga debelar os seus efeitos 

nefastos. O economista francês entende que, 

O crescimento moderno e a difusão do conhecimento permitiram evitar o apocalipse marxista, 
embora não modificaram as estruturas profundas do capital e das desigualdades — ou, pelo 
menos, não tanto quanto pudemos imaginar nas décadas otimistas do pós-Segunda Guerra 
Mundial. Desde o momento em que as taxas de rendibilidade do capital ultrapassam de forma 
duradoura as taxas de crescimento da produção e do rendimento, como ocorreu no século XIX 
– o que foi o caso até ao século XIX e indiscutivelmente parece poder voltar a ser a norma no 
século XXI -, o capitalismo produz de forma mecânica desigualdades insustentáveis, arbitrárias, 
voltando a pôr radicalmente em causa os valores meritocráticos nos quais se fundam as nossas 
sociedades democráticas. No entanto, existem meios para que a democracia e o interesse 
geral consigam de novo tomar as rédeas do capitalismo e dos interesses privados, afastando 
em simultâneo as derivas protecionistas e nacionalistas. 237 

São deveras diferentes as circunstâncias do início do século XX e os dias de hoje, recorda 

Piketty238 e uma diferença “essencial reside nos níveis inéditos de opacidade financeira e de forte 

concorrência fiscal entre países, o que torna muito mais difícil recuperar a forte progressividade fiscal 

                                                           
235 Idem. 

236 Piketty, T. (2014). O Capital no Século XXI. Lisboa: Temas e Debates, p. 17. 

237 Idem, p. 16. 

238 Piketty, T. (2018). Às Urnas, Cidadãos!. Lisboa: Marcador Editora, p. 42. 
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sem uma coordenação internacional adequada”. Piketty alerta que a experiência histórica indica que 

desigualdades de riquezas tão desmedidas não têm muita relação com o espírito empreendedor nem 

apresentam qualquer utilidade para o crescimento e alega239 que “o combate às desigualdades exige a 

concertação de posições europeias e nacionais”, mas essa coordenação internacional é extremamente 

difícil. Contudo, existem muitas opções ao nível nacional e todas merecem, exigem, discussão por parte 

de todas as forças políticas, por parte dos cidadãos, dos economistas, historiadores, empresários, 

assalariados, jovens, investigadores, filósofos. Ora, entendo que uma dessas opções para combater as 

desigualdades materiais, que pode ser implementada ao nível do Estado, mas que teria mais 

probabilidade de êxito se fosse ao nível da União Europeia, porque são muitos os países europeus onde 

as desigualdades materiais afligem as populações, será o Rendimento Básico Incondicional. 

 

4.4 Rendimento Básico Incondicional ou Democracia de Proprietários? 

O atual modelo de estado social, que redistribui uma parte da riqueza gerada para compensar a 

desregulação dos mercados, não tem sido suficiente para debelar as crescentes e persistentes 

desigualdades sociais que minam a promoção de uma real igualdade de oportunidades, conforme 

preconizado pelo artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa. Assim, uma das formas de 

simultaneamente empoderar os cidadãos, eliminar a incerteza e a necessidade de submissão social, 

promover a independência pessoal e a distribuição da riqueza e oportunidade e combater as 

desigualdades sociais que tem sido proposta será implementar um Rendimento Básico Incondicional, 

abreviado por RBI, que consiste em distribuir um rendimento a todos os cidadãos, considerado como 

um direito universal, individual, incondicional e expresso numa quantia suficientemente elevada para 

assegurar a cada cidadão uma existência digna e a participação cívica na sociedade. O RBI configura 

uma nova visão de uma sociedade justa, ao ajudar a prevenir a pobreza e a assegurar a cidadania, não 

discrimina nem estigmatiza, previne divisões sociais e pode eliminar uma burocracia de controlo 

dispendiosa, repressiva e excludente que determina quem poderá ser incluído e quem deverá ser excluído 

das medidas de redistribuição. 

Além de reconfigurar as relações de poder que constituem as relações contemporâneas do 

mercado de trabalho, o RBI melhora a posição negocial dos trabalhadores face aos empregadores ao 

conceder aos trabalhadores a opção de sair de uma relação de emprego que não considere os seus 

                                                           
239 Idem, p. 205. 
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interesses (Widerquist, 2013) e promove a desmercantilização do trabalho (Wright, 2010). Sendo um 

programa ambicioso, outro dos seus objetivos é prevenir as condições de dependência e vulnerabilidade 

das pessoas no ambiente de trabalho (Birnbaum, 2012), oferecendo condições para que as pessoas 

rejeitem más condições de trabalho ou relações de trabalho onde sejam dominadas e menosprezadas 

(Widerquist, 2013). A conceção de liberdade de Widerquist parte da existência de instituições que 

promovam uma “economia de participação voluntária” na qual as pessoas tenham a liberdade efetiva 

de decidir “quando, como, se e sob quais condições ingressar no mercado de trabalho.”240 

Para Alan Thomas241, a maneira mais eficaz de atingir os objetivos da justiça social é através da 

pré-distribuição, e a melhor maneira de o fazer é instaurando uma "democracia de proprietários", que 

permite, graças a uma maior dispersão das riquezas, realizar uma real e não apenas formal igualdade 

de oportunidades na sociedade. A pré-distribuição é melhor explicada em contraste com a redistribuição 

em que ambas têm como objetivo mais igualdade, mas esta interfere ex post na atividade do mercado 

através de impostos e transferências fiscais e a pré-distribuição, através de uma reforma dos mercados 

e dos poderes dos agentes, altera ex ante a distribuição dos recursos. Uma das versões de pré-

distribuição teve a sua génese no trabalho de James Meade (1907-1995), economista britânico, vencedor 

do Prémio Nobel Economia em 1977, que se dedicou a um estudo aprofundado das desigualdades 

extremas,242 e defendeu uma “democracia de proprietários”,243 a socialização da propriedade, bem como 

a expansão do estado de bem-estar social.  Esta versão da pré-distribuição, inserida numa democracia 

de proprietários,244 defende que a justiça social é melhor promovida se cada cidadão tiver uma 

participação no capital, na propriedade, ou conferindo a cada cidadão um rendimento básico 

incondicional, financiado pelos dividendos originados pela propriedade comum dos recursos naturais, ou 

por meio de impostos sobre heranças e capital, e visa a dispersão da concentrações iníquas de capital 

detidas por uma ínfima minoria em prol da participação ativa de todos os indivíduos na sociedade. Desta 

forma, o estado social de bem-estar já não se limita a mitigar os efeitos asfixiantes das desigualdades 

extremas a posteriori e distribui capital diretamente aos cidadãos para tentar equalizar as posições de 

todos os intervenientes na economia. 

                                                           
240 Widerquist, K. (2013). Independence, propertylessness and basic income. New York: Palgrave Macmillan, p. 54. 

241 Cf, Thomas, A. (2016). Republic of Equals. Oxford: Oxford University Press. 

242 Cf. Meade, J. E. (2013). Efficiency, Equality and the Ownership of Property. London: George Allen & Unwin. 

243 A democracia de proprietários seria retomada por John Rawls (2001) na obra Justice as Fairness: A Restatement. 

244 No livro Republic of Equals (Thomas, 2016) podemos encontrar um estudo pormenorizado da democracia de proprietários, onde se 
argumenta que uma sociedade em que o capital é universalmente acessível a todos os cidadãos está em posição privilegiada para atender 
às exigências da justiça. 
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Mais recentemente, Van Parijs um dos percursores contemporâneos do RBI, defende uma 

liberdade real para todos, que também é o título da sua obra emblemática (Real Freedom for All), como 

um modelo social alternativo que visa eliminar as desigualdades que impossibilitam uma liberdade real 

de cada um perseguir as suas conceções de vida boa.  Este modelo combina o melhor de dois modelos: 

o que privilegia a liberdade (capitalismo) e o que privilegia a igualdade (socialismo), tentando aproveitar 

o melhor de cada modelo, ao mesmo tempo que elimina as limitações de cada um. O autor define a sua 

liberdade real, como ter meios para fazermos o que quisermos: 

A liberdade formal só pode ser restringida pela coerção, no sentido lato de (ameaça de) 
violação dos direitos da pessoa, incluindo o de ela ser proprietária de si mesma. Mas a 
liberdade real pode ser ainda restringida por qualquer limite imposto ao que uma pessoa pode 
ou é capaz de fazer. Tanto o poder de compra como a constituição genética de uma pessoa, 
por exemplo, estão diretamente implicados na liberdade real dessa pessoa. Por outras 
palavras, ao contrário da liberdade formal, a liberdade real não é só uma questão de ter o 
direito de fazer o que se quiser fazer, mas de ter ou não meios para o fazer.245 

A liberdade-real-para-todos de Van Parijs, não é nem a liberdade negativa, nem a liberdade 

positiva - como preconizada por Berlin - e o autor está mais preocupado em garantir a cada indivíduo a 

capacidade de deter os meios necessários para fazer ou ser aquilo que pretende, explicando que o 

modelo formal que melhor corporiza a liberdade real é a pré-distribuição de um rendimento igual para 

todos os indivíduos. Será de referir que a filosofia política de Van Parijs, de caráter marcadamente 

instrumentalista, por acreditar que as decisões democráticas devem ser tomadas apenas em função das 

que apresentem os melhores resultados, descurando a qualidade dos procedimentos, recorre a um 

método de tomada de decisões que não é intrinsecamente justo. Se recordarmos Christiano (2003)246, 

esta atitude de descurar um aspeto importante da legitimidade democrática, é própria dos monistas, dos 

teóricos dos melhores resultados, ou daqueles para quem “a única pergunta a ser feita na avaliação dos 

procedimentos democráticos diz respeito à qualidade dos resultados desses procedimentos”247. Os 

monistas, conforme o epíteto de Christiano, não se preocupam que a tomada de decisões inclua todos 

os que por direito devam ser incluídos, e que seja justa para todos os que devem participar nela e não 

parece correto justificar a legitimidade da democracia apenas nos resultados, quando os resultados são 

precisamente aquilo acerca do qual existe desacordo.  

                                                           
245 Van Parijs, P. (1995). Real Freedom for All, Oxford University Press, p. 4. 

246 Cf. Christiano, T. (2003). The Authority of Democracy. The Journal of Political Philosophy: Volume 11, Number 2. 

247 Christiano, T. ~(2003). The Authority of Democracy. The Journal of Political Philosophy: Volume 11, Number 2, p. 1. 
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Para Roberto Merrill248, o autor liberal igualitário John Rawls, no livro Justice as Fairness: A 

Restatement, reconhece a incapacidade do Estado Social capitalista em realizar os princípios de justiça 

por três motivos; concentração de capital nas mãos de poucos indivíduos, que impossibilita proporcionar 

a todos os cidadãos um “valor justo das liberdades políticas”, devido à pressão e influência política e 

económica dos capitalistas junto dos políticos, “o que viola a exigência das liberdades políticas iguais, 

i.e. o primeiro princípio de justiça rawlsiano”. O segundo motivo tem a ver com a dificuldade de 

transferências de impostos significativas que possam corrigir as desigualdades geradas pelo mercado, 

devido à resistência ao aumento de impostos por parte dos indivíduos mais ricos, que detêm um forte 

poder político. E “esta resistência torna impossível aplicar o princípio de diferença rawlsiano, ao ponto 

de impedir uma igualdade equitativa de oportunidades”. Por fim o terceiro motivo, que decorre dos 

anteriores e que se traduz na redução da possibilidade de relações de igualdade entre cidadãos, com 

base no princípio da reciprocidade. Atento a que o pensamento rawlsiano considera que um sistema 

político deve garantir o justo valor das liberdades políticas, uma igualdade equitativa de oportunidades, 

e a limitação das desigualdades económicas em benefício dos menos favorecidos da sociedade, é sem 

surpresa que Rawls constata a incompatibilidade do Estado social capitalista com os dois princípios de 

justiça e conclui que a forma de ultrapassar esta incompatibilidade e garantir a realização dos dois 

princípios de justiça numa sociedade justa será promover uma “democracia de proprietários”. Merrill 

conclui que249 os políticos precisam de pensar em criar uma economia mais justa e eficaz, “motivada 

pelos valores políticos gerais de liberdade, de igualdade de oportunidades e da justiça social. A 

democracia de proprietários, pela via da pré-distribuição, sobretudo na versão mais forte, permite realizar 

estes valores igualitários fundamentais.” 

As formulações de Pettit têm denominadores comuns com a preocupação rawlsiana a favor do 

valor da liberdade. Segundo Rawls, a pobreza, a ignorância e a falta de meios materiais impedem as 

pessoas de exercerem os seus direitos e afetam o valor da liberdade, cabendo à justiça como equidade 

aumentar a capacidade dos desprivilegiados de alcançarem os seus objetivos. Não obstante o RBI 

permitir alcançar este desiderato, verificamos que Rawls é, de uma forma explícita, contra um rendimento 

básico incondicional, contudo Philippe Van Parijs e Yannick Vanderborght argumentaram250 que os 

princípios da justiça de Rawls não são incompatíveis com a implementação do RBI. Para Pettit (2008)251 

                                                           
248 Cf. Merrill, Roberto. Revista Portuguesa de Filosofia, 2017, Vol. 73 (1): 49-62. 

249 Idem., p. 61. 

250 Vide Philippe Van Parijs & Yannick Vanderborght, Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy (Harvard 
University Press, 2017), 117-119. 

251 Cf. Pettit, P. (2008). A Republican Right to Basic Income? Basic Income Studies, 2 (2). 
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somente o republicanismo invoca razões plausíveis para argumentar a favor do rendimento básico 

incondicional como um direito universal e a sua argumentação parte dos desideratos que o rendimento 

básico deve satisfazer de forma incontroversa: o da adequação e o da independência. O primeiro deve 

estabelecer um direito a um nível de rendimento adequado e o segundo argumento “deve estabelecer 

uma reivindicação de uma renda básica não-anulável, não-estigmatizante”. Pettit entende que a teoria 

utilitarista consegue argumentar a favor de um rendimento básico adequado, mas falha na justificação 

da sua não anulabilidade, porque as pessoas apenas desfrutariam dele enquanto isso fosse o melhor 

para os utilitários, e de não ser estigmatizante. A teoria liberal, para fornecer um argumento plausível a 

favor do rendimento básico, deve procurar uma razão baseada na liberdade e não na utilidade, na 

liberdade entendida como ausência de interferência nomeadamente na liberdade de expressão, crença, 

associação e propriedade. Mas não pode procurar essa razão dentro das liberdades básicas tradicionais 

pois a atribuição de um rendimento básico não é passível de inibir a interferência. Para ultrapassar este 

impasse, o autor irlandês reconhece que Philippe Van Parijs (1995) aponta252 outra maneira “mais 

promissora, de defender um rendimento básico dentro de uma visão amplamente liberal”, ao rejeitar a 

distinção entre limitações intencionais e não intencionais à liberdade, porque ambas são variedades de 

interferência que reduzem a “liberdade real” e ao estabelecermos proteção legal contra a interferência 

intencional, também devemos estabelecer direitos que protejam das limitações remediáveis. Porém, 

Pettit (2003) não concorda253 que se trate a interferência não intencional como sendo tão nefasta como 

a interferência intencional, que ser restringido por obstáculos naturais seja equivalente a estar sujeito às 

restrições intencionais de outros, e conclui que os argumentos da teoria liberal a favor do direito a um 

rendimento básico apenas preenchem o desiderato da independência e não são inteiramente 

convincentes. Por outro lado, a teoria política republicana apresenta argumentos mais persuasivos para 

um direito ao rendimento básico, pois satisfaz o desiderato da adequação e também o da independência, 

aquele em que o utilitarismo fracassa e onde o liberalismo tem êxito apenas se manipular as exigências 

de liberdade. 

  

                                                           
252 Cf. Van Parijs, P. (1995). Real Freedom for All: What (If Anything) Can Justify Capitalism?, Oxford: Clarendon Press. 

253 Cf. Cf. Pettit, P. (2008). A Republican Right to Basic Income? Basic Income Studies, 2 (2). 
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CONCLUSÃO 

Numa cativante viagem pelo tempo, Acílio Rocha254 visitou a Roma clássica para conhecer mais 

de perto Cícero e a sua narrativa do Sonho de Cipião255, inserida numa obra reflexiva sobre o melhor 

regime político que “expõe os princípios abstratos e morais da justiça e delineia a configuração do Estado 

ideal, abordando a questão desde a técnica política, para chegar finalmente à fundamentação filosófica 

do tema.” Pela boca de Cipião, Cícero define256 res publica como coisa pública, coisa do povo e “povo 

não é um qualquer ajuntamento de homens congregado de qualquer maneira, mas o ajuntamento de 

uma multidão associada por um consenso jurídico e por uma comunidade de interesses”. Nesta visão, 

o Estado será pertença de todos os cidadãos, com o objetivo de fornecer aos seus membros as vantagens 

da ajuda mútua e um governo justo. À clássica pergunta sobre se a melhor forma de governo seria o 

governo de um, de alguns ou de muitos, monarquia, aristocracia ou democracia, “a resposta de Cícero, 

como a de Políbio, cem anos antes, é a de uma quarta, onde se reúnam as vantagens de todas elas, 

uma forma mista que surge da síntese equilibrada das três formas originárias”257. Essa constituição mista 

defendida por Cícero, que definia a República de Roma,258 era integrada pelos Cônsules (autoridade real), 

o Senado (aristocracia culta) e o povo, que participava nos Tribunos da Plebe. E teria virtudes únicas pois 

em “em nenhuma outra cidade a liberdade tem domicílio a não ser naquela em que o poder supremo 

pertence ao povo. E nada consegue ser mais doce do que ela, e se ela não for igual, nem sequer é 

liberdade”259. Não obstante o republicanismo como doutrina política ter nascido com Aristóteles260, que 

fez uma notável defesa da escravatura no seu livro Política, o neorrepublicanismo de Pettit e Skinner 

reclama-se herdeiro destas ideias de Cícero261, e também de Maquiavel e Harrington.  

Esta genealogia da liberdade como não dominação enferma de uma falácia retrospetiva porque 

compara contextos diametralmente opostos e universos sociais, políticos e económicos completamente 

                                                           
254 Cf. Rocha, A. E. (2010). Filosofia e Republicanismo em Cícero, in Virgínia S. Pereira (org.), O Além, a Ética e a Política: em torno do Sonho 
de Cipião. Braga: Centro de Estudos Humanísticos / Edições Húmus, pp. 9-29. 

255 Crê-se que Cícero (106-43 a.C.) começou a trabalhar na obra De Re Publica em 54 a.C., obra com seis livros, que relata um diálogo entre 
Cipião e outras pessoas, ocorrido em 129 a.C., onde é visível um paralelo entre o contexto político da Roma de Cipião e da Roma de Cícero, 
separados por 75 anos. Do livro VI só restou a narrativa do sonho de Cipião. 

256 Rocha, A. E. (2010), op. cit., p. 19.  

257 Idem, p. 20. 

258 Cf. Ibidem, p. 21. 

259 Cícero. Tratado da República, 1.69. 2008. Trad., introd. e notas de Francisco de Oliveira. Círculo de Leitores/Temas e Debates, p. 102. 

260 Cf. Aristóteles. 2016. Política. Lisboa: Nova Vega. 

261 Cícero (2001) através de Cipião afirma que “Quando reina a concórdia, nada existe mais forte, nada mais duradouro, do que o regime 
democrático, em que cada um se sacrifica pelo bem geral, e pela liberdade comum” (p. 45). Mas para que exista a concórdia é necessário 
que os homens acordem um fim único, porque “as dissensões nascem da diferença e da rivalidade de interesses”. Apesar de considerar a 
República a melhor forma de governo, Cipião, apoiado no pensamento de Platão, se tivesse que optar entre a Monarquia, a Oligarquia ou a 
Democracia, preferia, “sem disputa”, a monarquia em detrimento da democracia, porque a “liberdade leva o povo demasiado livre à 
escravidão”. (p.59), embora seja inferior ao sistema político que resulta da combinação dos três (p. 60). A sua descrença na democracia é 
evidenciada quando afirma que “Quanto à igualdade de direito ou da democracia, é uma quimera impossível” (p. 49). 
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díspares. Vivemos numa sociedade pluralista, inclusiva, democrática, mais igualitária e com instituições 

que protegem os mais desfavorecidos e esse não será certamente o contexto da Roma de 60 a.C. Mas 

reconheço que o debate entre os modelos republicano e liberal, também é o debate sobre as fragilidades 

da democracia, e existem disfuncionalidades crónicas no funcionamento da democracia representativa, 

motivadas por duas grandes razões: em primeiro lugar, a desigualdade do exercício das liberdades 

políticas para diferentes classes e grupos sociais, devido à desigualdade na distribuição dos recursos, e 

depois a deficiente representação política das reivindicações populares, motivadas, principalmente, pelo 

mau funcionamento das instituições e pelos vícios do poder e dos partidos políticos, dominados por 

políticos profissionais, muitos deles com interesses pessoais em assegurar as suas carreiras e manter 

certos privilégios. A corrupção, o obscuro financiamento partidário, as decisões políticas tomadas em 

gabinetes anónimos em desrespeito pelos representados, os grupos de interesse, o descrédito popular 

nas instituições democráticas e o afastamento dos cidadãos, enquanto titulares do poder soberano, da 

prática política, são as principais circunstâncias que enfraquecem a democracia, que, não obstante as 

suas fragilidades, continua a ser, nas palavras de Winston Churchill, a pior forma de governo, à exceção 

de todas as outras já experimentadas ao longo da história.  

Entendo que existem perigos eminentes para a liberdade e para a democracia, que têm origem 

em políticas identitárias extremistas defendidas por liberais progressistas, que em nome de um ideal 

igualitário, propagam ideais de um indefinido marxismo cultural, a que convém dedicar algumas linhas, 

começando por recorrer àquele que tem sido o alvo privilegiado destes progressistas, um psicólogo 

canadiano que expõe o seu pensamento crítico daqueles ideais, de forma calma, estruturada e 

fundamentada. No seu livro 12 Regras para a Vida: Um Antídoto para o Caos, Jordan Peterson recorda 

que o psicólogo social Henri Tajfel262, descobriu um fenómeno conhecido por “identificação mínima de 

grupo”, onde usou sujeitos que foram categorizados em “sobrestimadores vs subestimadores, bem como 

precisos e imprecisos e colocou-os em grupos correspondentes ao seu desempenho”. Depois pediu-lhes 

para dividir dinheiro entre os membros de todos os grupos, e descobriu que estes rejeitavam uma 

estratégia de distribuição igualitária. Em várias circunstâncias, mesmo com estratégias cada vez mais 

arbitrárias, e quando os membros eram informados sobre a organização dos grupos, estes continuavam 

a beneficiar os membros do seu grupo. Para Peterson263, “os estudos de Tajfel demonstraram duas 

coisas: primeiro, que as pessoas são sociais; segundo, que as pessoas são antissociais”: são sociais 

porque gostam dos membros do seu grupo e antissociais porque não gostam das pessoas dos outros 

                                                           
262 Ver Tajfel, H. (1970). “Experiments in intergroup discrimination”, Nature, 223, pp 96-102. 

263 Cf. Peterson, J. (2018). 12 Regras Para a Vida: Um Antídoto para o Caos. Alfragide: Lua de Papel, p. 420. 
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grupos. Para Peterson, um problema deste tipo surge devido ao contraste entre cooperação, que serve 

a segurança e o companheirismo, e competição, que serve o crescimento pessoal e o poder. E calcula 

que as pessoas se identificam com um grupo para se protegerem e poderem subir na organização de 

dominância; favorecer o próprio grupo aumenta as suas probabilidades de prosperar. Estes estudos 

levantam dois problemas: um para a dificuldade das políticas igualitárias em alcançarem sempre uma 

igualdade real; e outro, porque reforça a tribalização que decorre dessas políticas identitárias, associadas 

ao multiculturalismo, ao politicamente correto e à interseccionalidade264 que obsta à coesão social.  

O homem nasceu e com ele a desigualdade. O homem, dotado de livre arbítrio escolhe A em 

detrimento de B e nasce a desigualdade. Se A é mais eficiente a desempenhar uma função, é justo que 

seja melhor remunerado do que B, logo a desigualdade prevalece em qualquer organização. A valorização 

de algo, porque o homem é dotado de um sentido estético, racional e prático, cria uma hierarquia, onde 

a desigualdade é perpetuada. Resolver os problemas criados pelas desigualdades é um dos maiores 

problemas da filosofia política e os comunistas tentaram resolvê-lo, mas, dezenas de milhões de mortos 

mais tarde, descobriram com incredulidade e em segredo que falharam. Alguns ainda afirmam que o 

comunismo não foi verdadeiramente praticado, como aqueles que perante as crianças que morrem de 

fome na Venezuela afirmam que aquilo não é socialismo de verdade, numa clara arrogância de quem 

afirma que, se fossem eles a praticar as estratégias de Marx, seriam bem-sucedidos, mais benevolentes 

e justos, e neste momento a humanidade viveria feliz, sem classes sociais, num verdadeiro Jardim do 

Éden. Talvez pensem como Nietzsche, no prólogo do Ecce Homo: "Entretanto, a desproporção entre a 

grandeza da minha alma e a pequenez dos meus contemporâneos evidenciou-se no facto de que não fui 

ouvido, nem sequer compreendido”. Se avaliamos o socialismo ou o comunismo em função dos seus 

ideais, e não a partir dos seus resultados, o que nos impede de fazer o mesmo em relação ao fascismo? 

Um fascista pode dizer que não há fascismo onde não exista justiça social, igualdade real entre os 

indivíduos e luta contra o privilégio. Porque é que merece um tratamento diferenciado do comunismo?  

Jordan Peterson refere estudos de larga escala, feitos por psicólogos mainstream, publicados 

em publicações científicas de topo, com milhares de citações onde se sustenta que, à medida que os 

países se tornam mais ricos, como os países escandinavos, e introduzem cada vez mais políticas 

                                                           
264 Interseccionalidade é um conceito sociológico que estuda as interações nas vidas das minorias, entre diversas estruturas de poder. É a 
consequência de diferentes formas de dominação ou de discriminação e trata das interseções entre estes diversos fenômenos. Os teóricos 
da interseccionalidade entendem que há vários fatores de discriminação como género, classe e raça que se relacionam mutuamente e exigem 
uma análise conjunta desses fatores para compreender a discriminação, e não devem ser tratados como independentes porque a opressão 
de cada um está inscrito no outro. Os seus partidários defendem que as nossas várias identidades, como raça, classe, género, sexualidade, 
etc., diferenciam-nos das pessoas que não compartilham essas identidades, de onde decorre que pessoas com identidades compartilhadas, 
como ser negras ou lésbicas, terão uma experiência em comum que organicamente une os indivíduos. 
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concebidas para fomentar a igualdade de oportunidades, algumas das diferenças entre os homens e as 

mulheres, nomeadamente as que orientam as escolhas profissionais, tornam-se significativamente 

maiores. E isto indica que não é possível tomar, em simultâneo, medidas de igualdade de oportunidades 

e medidas que insistem na igualdade de resultados. Não é possível ter as duas ao mesmo tempo, porque 

quando se liberta os homens e as mulheres para fazerem as suas escolhas, parte dessa decisão é 

influenciada pelas diferenças biológicas que comportam diferenças ao nível do temperamento e dos 

interesses. E estas evidências irritam aqueles ideólogos igualitários que acreditam que tudo na vida é 

produto de construções sociais, porque a crença deles é que a terraplanagem das hierarquias sociais, 

permite que as mulheres e os homens se tornem mais ou menos a mesma coisa. A crença que um 

ambiente equalizado entre homens e mulheres, permite erradicar as diferenças entre eles pode 

corresponder a algo desejável num sonho utópico de igualdade e felicidade perpétua, mas a realidade 

insiste em comprovar a inveracidade da teoria do construtivismo social. Ela foi testada e falhou. Jordan 

Peterson entende que a identidade de género é muito determinada biologicamente, e por causa dessa 

afirmação, fundada em estudos científicos e em estudos sociais, os seus detratores acusam-no de 

misoginia, porque existe um grupo de pessoas que insiste que alguém é automaticamente uma pessoa 

misógina se defende que existe uma relação entre a biologia e o comportamento.  

Constato que alguns partidários das políticas identitárias e do reconhecimento, se tiverem de 

optar entre a justiça social e a liberdade de expressão, preterem a liberdade, porque acreditam nessas 

ideias, mesmo que a realidade prove o contrário. A atitude autoritária dos defensores do politicamente 

correto, para quem tudo é predicado da identidade de grupo, não demonstra qualquer respeito ou 

gratidão pelas instituições democráticas, o que constitui uma ameaça à própria democracia. Assumem 

que a cultura ocidental é um patriarcado corrupto até à medula que deve ser derrubado, e isso pode ser 

constatado se verificarmos sítios e fóruns na internet que defendam as causas feministas ou a igualdade 

e identidade de género. Consideram que a identidade atribuída (pela estrutura do poder, ou patriarcado) 

é opressora, e para se livrarem da opressão da identidade recorrem à linguagem revolucionária, 

expressa, por exemplo, na necessidade de exterminar as categorias da identidade de género. Como dizia 

Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, (§ 156): “A loucura é muito rara em indivíduos - nos grupos, nos 

partidos, nos povos, na época - essa é a regra”. 

O politicamente correto é usado para descrever a linguagem ou ação que deve ser evitada porque 

é ofensiva e não inclusiva, e censura as ideias que marginalizam ou insultam grupos desfavorecidos ou 

discriminados, em género, raça ou preferências sexuais. Desta forma, é uma poderosa ferramenta para 
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intimidar e restringir a liberdade de expressão.  O seu caráter autoritário é visível pela constante tendência 

em proibir a livre manifestação de ideias a respeito de um cada vez maior número de tópicos, com o 

objetivo de padronizar e homogeneizar as ideias dos indivíduos. Censura os debates abertos sobre temas 

que discorda, porque são ofensivos para as minorias (logo subversivos), e geram discórdia porque são 

“discurso de ódio” (nome atribuído à maioria dos discursos que contrariam as ideologias subjacentes às 

causas que defendem). Contudo, tal como Berlin, defendo que um debate aberto estimula a necessária 

análise crítica e o embate de opiniões contrárias, impedindo a uniformidade e valorizando a pluralidade, 

tão prezada por Isaiah Berlin. Quem não tem liberdade de falar e dizer o que pensa, também não tem 

liberdade de pensar. A liberdade de expressão é superior ao direito a não ser ofendido, caso não fosse, 

devido às inúmeras sensibilidades, a liberdade de expressão teria que ser suprimida a favor de uma 

homogeneidade intelectual ditada pelos intérpretes da liberdade positiva e do “eu” superior. Proibir a 

liberdade de expressão é proibir o próprio pensamento. A permissão da liberdade de expressão a quem 

me agrada, não tem qualquer mérito, nem utilidade social, e denota incapacidade intelectual. A evolução 

acontece pelo embate racional de ideias contrárias, através de uma discussão civilizada e com respeito 

pelo adversário, e quem argumenta que certos pontos de vista ou tópicos não devem ser abordados e 

que certas pessoas não devem ser ouvidas, estão, na verdade, a afirmar que eles são infalíveis e têm a 

autoridade de policiar o pensamento; são eles que permitem quem deve falar e definem quais assuntos 

podem ser abordados. Esta interferência do politicamente correto na liberdade de expressão configura 

uma violação do princípio constitucional da igualdade, mas não extingue o problema central. Quem é 

silenciado publicamente, pode manter-se calado, mas não extingue nem modifica o seu pensamento, 

que cresce na penumbra de forma mais perigosa (ressentido e na clandestinidade), e se estiver errado, 

perde a oportunidade de ser desconstruído, conforme alertou Stuart Mill.  

Proibir, punir ou impedir o discurso por razões ideológicas, além de violar a liberdade de 

expressão, nega o princípio constitucional que as pessoas são iguais em dignidade e credoras de igual 

respeito; equivale a afirmar que são menos dignas de expressarem o pensamento do que quem veicula 

os ideais protegidos por uma ideologia, um partido político ou por um Estado democrático que seja. Um 

povo civilizado que lute contra a tirania da maioria, do governo, do Estado ou de uma ideologia, tem 

como arma mais eficaz a liberdade de expressão que, considerando o seu valor instrumental deve ser 

protegido constitucionalmente como um valor fundamental da democracia. 

Será que a teoria da justiça de Pettit impediria casos destes e defenderia a liberdade de 

expressão como um valor supremo? Apesar de ser uma teoria mal definida por Pettit, talvez por 
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reconhecer a extrema sofisticação das teorias liberais, eu não creio que os neorepublicanos protegessem 

a liberdade de expressão de forma mais eficiente do que os liberais. E por liberais, excluo os liberais 

progressistas, normalmente associados á extrema-esquerda, defensora de causas fraturantes que minam 

a coesão social pela tribalização e proselitismo. A minha convicção é sustentada no facto de a democracia 

contestatória de Pettit, para defesa da liberdade como não dominação, exigir a criação de agências não 

eleitas indicadas por representantes eleitos, sob restrições publicamente impostas e independentes dos 

representantes. Seriam estes representantes, nomeados e não eleitos, a mediar os conflitos que referi. 

Acresce que a criação destas agências não eleitas pode carecer de legitimidade e impedir o exercício do 

poder dos legítimos representantes políticos, conforme Urbinati (2010)265 e Bellamy (2007)266 alertaram, 

pois o processo deliberativo que se estabelece como condição da democracia contestatória é preditor de 

um excessivo racionalismo resultante de uma visão despolitizada da democracia, o que conduz os ideais 

democráticos dos neorromanos a argumentos próximos das tradições antidemocráticas.  

Habermas (2007)267, não obstante reconhecer ao modelo republicano a vantagem de defender 

uma auto-organização social pelos cidadãos “em acordo mútuo por via comunicativa e não remeter os 

fins coletivos tão-somente a uma negociação entre interesses particulares opostos”, também reconheceu 

que uma desvantagem seria um excessivo idealismo em que o processo democrático fica dependente 

das “virtudes de cidadãos voltados ao bem comum. Pois a política não se constitui apenas – e nem 

sequer em primeira linha – de questões relativas ao acordo mútuo de caráter ético. O erro reside numa 

condução estritamente ética dos discursos políticos.” O autor sintetizou268 as conceções de democracia 

dos modelos liberal, republicano e deliberativo em que no modelo liberal, o processo democrático realiza-

se “exclusivamente na forma de compromissos de interesses”, sob regras que assegurem a equidade 

dos resultados, alicerçadas nos direitos fundamentais liberais. No modelo republicano, a democracia 

realiza-se através de um entendimento ético-político, onde a deliberação deve resultar de consenso entre 

os cidadãos, com uma teoria do discurso que “assimila elementos de ambos os lados, integrando-os no 

conceito de um procedimento ideal para a deliberação e a tomada de decisão”. A conceção deliberativa, 

preferida por Habermas, faz uma síntese dos dois modelos, e afirma que as autonomias públicas e 

privadas são co-originais, e o cidadão não precisa de optar por uma delas, pois os direitos individuais 

                                                           
265 Cf. Urbinati, N. (2010). Unpolitical Democracy. In Political Theory. Thousand Oaks, v. 38, n. 1, 65-92, Feb. 

266 Cf. Bellamy, R. (2007). Political Constitutionalism. Cambridge: Cambridge University Press. 

267 Habermas, J. (2007). A inclusão do outro – estudos de teoria política. 3ª ed. São Paulo: Loyola, p. 284. 

268 Habermas, J. (2003). Direito e Democracia – entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, p. 19. 
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não limitam, mas possibilitam a soberania popular. E será o debate democrático que vai estabelecer o 

significado e o alcance desses direitos individuais. 

Os neorepublicanos apontam inúmeras fragilidades à democracia representativa e algumas 

dessas críticas são justas, atentas as deficiências estruturais que afligem as democracias liberais, 

nomeadamente o problema relacionado com o princípio da representação política. Contudo, excluindo 

algumas propostas que podem ser incorporadas nas democracias liberais, mas que dificilmente vão 

contribuir para ultrapassar essas deficiências estruturais, não se vislumbram propostas institucionais por 

parte dos neorepublicanos que permitam resolver o principal problema da democracia liberal: desenhar 

um eficiente princípio de representação política que opere na “estrutura básica da sociedade” e que 

assegure a igualdade de influência política e expanda a liberdade e a igualdade, reduzindo a dominação. 

Os neorepublicanos fazem um bom diagnóstico dos problemas atuais que assolam as democracias, mas 

não apresentam soluções nem propostas autênticas enquadráveis em desenhos constitucionais 

exequíveis, e algumas delas, como certas instituições da democracia contestatória (referendo, petição, 

fóruns, etc…), já existem nas democracias representativas e podem ser melhoradas. A este respeito, 

Maddox269 aceita que a contestabilidade seja “o coração da democracia", mas ela deve ser mais ampla 

do que a proposta por Pettit, pois ao ser encarada como um conjunto de instituições e procedimentos 

que se opõem ao exercício do poder, acaba por reduzir uma saudável confrontação e oposição ideológica 

e limitar quer o exercício da democracia, quer o poder do estado para promover a igualdade e a liberdade.  

O problema maior da democracia participativa republicana, será aplicar as suas propostas, em 

termos institucionais, a democracias de grande escala, além de, conforme referiu Urbinati, o processo 

deliberativo que se estabelece como condição da democracia contestatória resultar de uma visão 

despolitizada da democracia, visível através das críticas de Pettit à politização que decorre dos combates 

político-partidários e dos processos eleitorais, o que acaba por contaminar os ideais democráticos dos 

neorromanos. Urbinati, inclusive, acredita que o republicanismo pretende impor o império da lei e 

substituir a democracia. A democracia neorepublicana também pode, conforme notaram Geoffrey 

Brennan e Loren Lomasky, conduzir a um Estado com um controlo paternal extensivo, pelo facto de o 

conceito de não-dominação ter como requisito o interesse e não as preferências, enquadrado num 

modelo republicano onde é legítimo cancelar as preferências dos cidadãos em nome do interesse 

coletivo. Simultaneamente, apesar de ser melhor contestar do que ter políticos que ignorem os interesses 

dos cidadãos, os autores lembram que uma resposta adequada a quem contesta é afirmar que os 

                                                           
269 Cf. Maddox, G. 2002. 
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interesses deles foram considerados pelos legisladores. Saliente-se que a premissa republicana de 

participar pessoalmente no desenvolvimento das leis é difícil de praticar, pois quando as preferências 

individuais não coincidem com as de todos os outros, toda a sociedade será submetida à vontade geral 

e apesar de o autogoverno ser um facto em teoria, na prática isso apenas acontecerá se houver quem 

ceda na defesa das suas preferências. Bellamy também se insurge contra a despolitização decorrente 

do modelo deliberativo subjacente à democracia contestatória, defendendo um constitucionalismo 

político, em detrimento do constitucionalismo legal preferido pelos republicanos, sustentado na crença 

de que este último sofre de limitações profundas pelo facto de a sua interpretação ficar entregue a 

agentes alegadamente imparciais e tecnicamente qualificados. Para Bellamy270, o sistema partidário e os 

processos eleitorais são as instituições da democracia que realizam a igualdade política e garantem a 

liberdade como não dominação através da razão pública de forma mais eficaz do que a democracia 

contestatória, que despolitiza a democracia ao atribuir a agentes externos a decisão de emitir julgamentos 

quanto aos problemas que a sociedade enfrenta.  

A igualdade substantiva e o consenso entre os participantes são duas das condições para a 

deliberação pública, conforme defendeu Joshua Cohen271, que, baseado em Habermas272, discutiu 

amplamente a democracia deliberativa e definiu uma “deliberação ideal” como aquela que respeita cinco 

requisitos: a deliberação deve ser livre, justificada, formalmente igual, substancialmente igual e capaz de 

alcançar um consenso racionalmente motivado. Ora, a dificuldade de preencher estes dois últimos 

aspetos, enferma a democracia deliberativa de idealismo. Contudo, para a democracia participativa 

republicana, que é menos exigente do que a democracia deliberativa e não exige um igual poder 

substantivo entre os participantes do debate, nem presume que o consenso será atingido, basta que o 

debate envolva uma participação substancial das organizações da sociedade civil e siga a regra do 

respeito mútuo pelos argumentos que justificam cada posição. Mas na falta de consenso, a maioria 

acabará por decidir, ainda que subsista a faculdade de contestar. Habermas prefere273 a democracia 

deliberativa à democracia republicana, porque “o elemento central do processo democrático reside no 

procedimento da política deliberativa”, o que difere da visão liberal do Estado como o “guardião de uma 

sociedade económica” e da democracia liberal como um processo “realizado exclusivamente sob a forma 

de um compromisso entre interesses”, e também difere “do conceito republicano de uma comunidade 

                                                           
270 Cf. Bellamy, R. (2007). 

271 Cf. Cohen, Joshua. Deliberation and democratic legitimacy. (1989). In Bohman, James e Rehg, William (orgs.). Essays on reason and politics: 
deliberative democracy. Cambridge, MA: The MIT Press, 1997. 

272 Nomeadamente em Habermas, J. (1996). Between facts and norms. Cambridge, MA: The MIT PRess. 

273 Cf. Habermas, J. (1996). Between facts and norms. Cambridge, MA: The MIT PRess, pp.296-297. 
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ética institucionalizada no Estado” e da visão republicana de democracia como “equivalente à auto-

organização política da sociedade como um todo”, o que “leva a uma compreensão ofensiva de política 

dirigida contra o aparelho do Estado.” 

A democracia representativa liberal, que combina o princípio da soberania popular com a 

proteção constitucional dos direitos e liberdades fundamentais, advém da necessidade de articular um 

procedimento político que confira legitimidade democrática às decisões políticas e que evite o surgimento 

de governos tirânicos, um dos reiterados receios neorepublicanos. Por outro lado, a teoria da democracia 

republicana assenta na deliberação pública entre cidadãos virtuosos, que vai garantir e proteger as 

liberdades individuais, nomeadamente a liberdade como não dominação. Esta confiança em cidadãos 

virtuosos e participantes na deliberação pública, parece demasiado otimista, se considerarmos que a 

tradição republicana, como Ángel Rivero recordou, “nasce da constatação da desigualdade insanável entre 

os homens e busca desenhar uma constituição que evite a corrupção e a destruição da república,”274 e 

teria o objetivo de controlar os efeitos desestabilizadores da igualdade através da constituição mista. Mais 

do que atacar as causas da desigualdade, os neorepublicanos, herdeiros daquela tradição, pretendem 

conferir legitimidade democrática a um governo misto, que governa cidadãos virtuosos com uma 

participação efetiva e eficaz na res publica, que faça uma boa gestão da desigualdade e assegure a 

estabilidade da república. McCormick (2001) é um dos autores que duvida que esse retorno ao 

republicanismo posso superar as dificuldades das teorias democráticas atuais, ficando convencido de 

que o republicanismo, a menos “que seja reconstruído quase que ao ponto de desfigurá-lo, só é capaz 

de reforçar o que há de pior na democracia liberal contemporânea: o poder ilimitado que as elites políticas 

e socioeconómicas desfrutam à custa da população em geral”.275 

A necessidade republicana de garantir a liberdade como não dominação conduz à democracia 

contestatória, que será um conjunto de práticas e mecanismos institucionais que reconciliam a liberdade 

negativa dos cidadãos com a participação efetiva e eficaz dos eleitores nos assuntos públicos, que não 

visa realizar determinada conceção de bem, mas estabelecer-se como um meio capaz de evitar 

limitações à liberdade. Não obstante a pertinência das várias críticas, será de sublinhar os aspetos 

positivos desta contribuição dos neorepublicanos para a democracia liberal, atentas as várias 

disfuncionalidades crónicas no funcionamento da democracia representativa, motivadas pela 

                                                           
274 Cf. Ángel Rivero, «Republicanismo y neorrepublicanismo», in Isegoría. Revista de filosofía moral y política, N.º. 33 (dezembro de 2005), 
pp. 5-18, (p. 7). 

275 McCormick, J. 2001. Machiavellian Democracy: Controlling Elites With Ferocious Populism. American Political Science Review, Los Angeles, 
v. 95, n. 2, p. 297-313, June, p. 617. 
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desigualdade do exercício das liberdades políticas para diferentes classes e grupos sociais, devido à 

desigualdade na distribuição dos recursos e pela deficiente representação política das reivindicações 

populares, que indicia um mau funcionamento das instituições e vícios do poder e dos partidos políticos, 

dominados por políticos profissionais, alguns com agendas próprias e muitos deles com interesses 

pessoais em assegurar as suas carreiras e manter certos privilégios. Uma conceção de liberdade como 

não dominação, adaptada a uma democracia representativa que incorpore elementos da democracia 

contestatória e com várias instituições de participação e de debate público pode ajudar a pulverizar “o 

poder ilimitado que as elites políticas e socioeconómicas desfrutam à custa da população em geral”,276 e 

tem o mérito de alertar para as fragilidades da democracia liberal. Este é um contributo inegável do 

neorrepublicanismo para as democracias liberais. 

Recordemos que, de uma forma indireta, Skinner277 defende a tese de que a liberdade no sentido 

republicano não existia antes da lei, numa implícita crítica ao contratualismo e à ideia de que o sistema 

social e político se justifica para defender uma liberdade preexistente, natural. Tal como Skinner defende 

que a liberdade é uma condição atual, social, o republicanismo de Pettit tem uma conceção holista da 

liberdade em que esta apenas pode ser concebida no seio da sociedade, como um estatuto social: 

somente pode ser definida “comparativamente” ou “relacionalmente”278, e "ninguém pode desfrutar 

perfeitamente da liberdade numa cultura dada (…) se está sujeito a mais coerções que os demais".279 

Pettit, rejeitando definições metafísicas, defende que a concepção da liberdade será melhor 

compreendida numa tese holista por comparação com a tese atomista dos liberais em que a liberdade 

é um valor supremo. O holismo permite-lhe apontar deficiências à teoria do contrato social, sob a qual 

se fundam muitas das posições liberais, e alegar que permite atos arbitrários, pois ela é "a doutrina em 

que a liberdade de contrato significa a liberdade de decidir sobre os termos de um contrato e não a 

liberdade de aceitar ou recusar um contrato, em que o livre contrato legitima todo o tratamento de um 

pelo outro que as partes concordam em aceitar".280 O republicanismo de Pettit, ao criticar a doutrina do 

contrato social, defende uma tese holística em que as ações individuais são determinadas em grande 

medida pelo contexto social, - e nesta medida a liberdade também será definida num contexto social – 

que, em conjunto com a necessidade imperativa da participação política, e com as ideias de comunidade 

                                                           
276 Idem. 

277 Skinner, Q. (1983). Machiavelli on the Maintenance of Liberty. Politics, 18: 3–15, p. 10. 

278 Braithwaite, J.; Pettit, P. (1990). Not just deserts. A republican theory of criminal justice. New York: Oxford University Press, p. 63. 

279 Idem. 

280 Pettit, P. (1997). Republicanism. A theory of freedom and government. Oxford: Clarendon Press, p. 62. 
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política e virtude cívica, aproximam a teoria política de Pettit mais do comunitarismo do que do 

liberalismo. 

É indiscutível que Pettit privilegia a deliberação em detrimento da negociação e neste sentido a 

democracia republicana tem afinidades com a democracia deliberativa. Na negociação, cada indivíduo 

ou grupo defende os seus interesses e faz o mínimo possível de concessões, enquanto na deliberação 

tentam alcançar acordos que considerem todos os interesses que sejam pertinentes. Mas existe uma 

diferença importante entre a teoria contestatória de Pettit e a democracia deliberativa de Habermas, a 

qual atribui à sociedade civil, em conjunto com as instâncias legislativas, o papel fundamental de 

produzir, através da elaboração deliberativa, a ordem jurídica. Assim cabe aos poderes executivo e judicial 

aplicar as normas e não as contestar, pois presumem que o procedimento deliberativo foi correto.281 

Porém, Pettit concede que o procedimento pode ter sido perfeito, mas não prescinde do papel posterior 

de fiscalização, devido à indeterminação intencional, pois a impossibilidade de fiscalizar a totalidade das 

decisões não permite prever o funcionamento preciso do cidadão, do grupo ou do governo. Por esse 

motivo justifica que a produção da ordem normativa não dependa apenas do poder legislativo e seja 

alargado a outras formas de poder, e embora defenda que um regime constitucional é fundamental para 

garantir a aplicação da justiça e garantir o estado de direito, também entende que é insuficiente, o que 

motivou a crítica liberal de preferir um constitucionalismo legal em detrimento do constitucionalismo 

político282. Para o neorepublicano283 a democracia deve ser tão deliberativa quanto possível, para que os 

argumentos dos cidadãos interessados se sobreponham aos grupos de interesse e lóbis, e por 

conseguinte, deve promover a deliberação pública entre os cidadãos e as autoridades sobre o que é 

melhor para a sociedade como um todo, para daí extrair as melhores decisões. Esta argumentação a 

favor da deliberação pública explica que a despolitização que defende é uma condição necessária para 

que os cidadãos tenham um maior poder deliberativo. Por este motivo foi criticado, de forma pertinente 

e acutilante, por Urbinati e por Bellamy284. 

Contudo, uma das características do republicanismo é precisamente o enfâse que coloca na 

participação dos cidadãos na res publica, e em Pettit esta participação tem o papel instrumental de 

defender a liberdade como não dominação. Conhecendo os problemas endémicos que assolam a 

democracia, é mais confortável mas também inútil, culpar os políticos, a corrupção ou a globalização por 

                                                           
281 Cf. Habermas, J. (1996). Between facts and norms. Cambridge, MA: The MIT Press. 

282 Cf., entre outros, Bellamy (2007). 

283 Cf. Pettit, P. (2004, março). Depoliticizing Democracy. Ratio Juris. Vol. 17 No. 1 (52–65). 
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tudo o que de mau acontece na sociedade, mas não podemos esquecer que aqueles que não se 

interessam por política serão governados por quem se interessa, e parece ser uma ingenuidade 

indesculpável acreditar que os políticos serão os melhores e únicos guardiões da liberdade, da igualdade 

e da promoção das condições para que nos sintamos realizados aos vários níveis da dimensão humana. 

Não tenhamos dúvida nem incorramos em erro: a vida em democracia exige uma participação política 

ativa, exige uma cidadania plena e uma igualdade política. Mas a igualdade política também exige 

igualdade de oportunidades, acesso aos bens sociais primários, ao rendimento, à liberdade, à educação, 

à autonomia financeira e às bases para a autoestima, mas nada disto deve ser alcançado à custa das 

liberdades fundamentais. Pois, conforme alertou Berlin, será uma confusão de valores afirmar que a 

perda da liberdade “liberal”, ao permitir uma maior justiça ou felicidade, implicou um acréscimo de 

liberdade “económica” ou “social”. Porque liberdade é liberdade, não é justiça ou igualdade, nem 

felicidade, solidariedade ou fraternidade.  

É pernicioso dissociar a participação política das condições que garantem a igualdade política, 

pois são duas dimensões interdependentes. E este é um contributo inegável do neorrepublicanismo de 

Pettit: enquanto a maioria dos cidadãos preferir distanciar-se das decisões políticas, vai continuar a 

lamentar-se inconsequentemente da realidade política que vive e afirmar que é o país que temos, numa 

evidente desresponsabilização pessoal. Porque o correto é afirmar: este é o país que fazemos. E está ao 

alcance de todos nós uma participação ativa na vida pública, para exigir reformas na democracia que 

incentivem e acomodem uma participação cívica, razoável, informada e eficaz na tomada de decisões 

políticas. Relembremos que «se quisermos permanecer cidadãos livres e iguais não podemos permitir-

nos uma retirada geral para a vida privada.»285 

Tal como a guerra é muito importante para ser deixada nas mãos dos generais, a democracia é 

demasiado importante para ser deixada (somente) nas mãos dos políticos.286 Mas não esqueçamos que 

a liberdade, como um bem da humanidade, é de suprema importância. 

 

 

 

                                                           
285 Rawls, J. (2001). Justice as Fairness: A Restatement. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard UP, p. 141. 

286 Cf. Pettit, P. (2004, março), op. cit., p. 64. 
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