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Resumo 
 

Neste trabalho, pretende-se fazer uma análise direcionada e particular da obra de Alexis de 

Tocqueville, A Democracia na América [Tocqueville, 2010], com o intuito de se extraírem desta 

traços de democracia contemporânea. Na leitura da obra de Tocqueville, pode-se perceber em 

diversas ocasiões que ele estaria pressentindo as dificuldades com que iriam se deparar as 

democracias modernas, os perigos da era do individualismo, da igualdade e o risco do 

totalitarismo. Daí, os “traços de democracia contemporânea” que se pretendem extrair, 

analiticamente, dessa obra, tendo por base os princípios e pressupostos elaborados por pensadores 

destacados ligados a esse tema. Não se pretende fazer uma análise detalhada da obra de Alexis de 

Tocqueville, mas sim uma análise direcionada e particular de sua obra maior. Tendo por base os 

principais pensadores da democracia contemporânea, e seus pressupostos para a democracia, 

nosso intuito é de podermos identificar no texto de Tocqueville indicações de práticas 

democráticas modernas já naquela época. O objeto escolhido para o nosso estudo, a obra A 

Democracia na América, é considerado único por ter sido escrito tendo por base a afluente 

democracia americana. Essa obra é rica em características que se refletem no nosso presente. Ela 

não se limita à sua época, mas nos faz pensar o presente e até mesmo o futuro da democracia. 

Pretende-se realizar o estudo dentro da perspectiva da análise histórica, porque o nosso enfoque 

será dado aos pressupostos democráticos contemporâneos aplicados (ou não) em relação à 

iniciante democracia dos EUA na primeira metade do século XIX. 

 

Palavras-Chave: Teoria da Democracia, Análise Histórica, Pressupostos Democráticos 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, pretende-se fazer uma análise da obra de Alexis de Tocqueville, A 

Democracia na América [Tocqueville, 2010], com o intuito de se extraírem desta traços de 

democracia contemporânea. Na leitura de Tocqueville, pode-se perceber em diversas ocasiões 

que ele estaria pressentindo as dificuldades com que iriam se deparar as democracias modernas, 

os perigos da era do individualismo, da igualdade e o risco do totalitarismo. Daí, os “traços de 

democracia contemporânea” que se pretendem extrair, analiticamente, dessa obra, tendo por base 

os princípios e pressupostos elaborados por pensadores destacados ligados a esse tema.  

Não se pretende fazer uma análise detalhada da obra de Alexis de Tocqueville, mas sim 

uma análise direcionada e particular de sua obra maior, A Democracia na América. Podemos 

considerar que este trabalho tem por base uma revisão deste livro, com a pretensão de identificar 

traços de democracia contemporânea nos Estados Unidos da América à época em que esse livro 

foi escrito, ou seja, em meados do século XIX.  

 Por muito tempo, Tocqueville foi visto como um autor de interesse para a ciência política 

de forma muito restrita, tendo sido, inclusive, considerado ultrapassado, interessando apenas a 

estudiosos da história das ideias no século XIX. Sua obra A Democracia na América, única em 

seu gênero, teve uma posteridade com altos e baixos. Ao longo do tempo, foi extremamente lido, 

influente, reconhecido, admirado ainda em vida, tendo sido em seguida esquecido e deixado de 

lado, de certa maneira até mesmo desprezado, sendo enfim redescoberto e talvez até 

superestimado às vezes. Por ter sido um liberal, talvez não se tenha dado tanta atenção às suas 

análises, que são à maneira delas, bastante revolucionárias.  

A forma de se enxergar a sua obra foi muito alterada depois da publicação de uma série de 

estudos, principalmente por parte de Raymond Aron [Aron, 2004], de François Furet [Furet, 

1989] e de Pierre Manent [Manent, 2006], que realçaram a profundidade, a modernidade, a 

pertinência e a riqueza das análises de Tocqueville. Por isso, a questão de saber quais são os 

pontos de interesse, com relação a este trabalho de conclusão de curso, na obra de Tocqueville, 

precisa ser colocada logo de início.  
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 A obra objeto de estudo deste trabalho, A Democracia na América, foi o resultado da 

viagem de Tocqueville à América entre os anos de 1830 e 1831, sendo o primeiro volume do 

livro publicado em 1835, e o segundo volume em 1840. Uma questão que se apresenta de início é 

se podemos considerar Tocqueville como um simples observador das realidades americanas da 

primeira metade do século XIX, ou, pelo contrário, como uma espécie de visionário e profeta, 

que não se referia somente à América daquela época e à democracia que tinha ao alcance dos 

olhos, mas falava também do nosso presente e do nosso futuro. Assim, vislumbram-se os “traços 

de democracia contemporânea” que se pretendem extrair, analiticamente, dessa obra.  

 Tocqueville é um homem de seu tempo, um aristocrata de época da pós-Revolução 

francesa, um período marcado pela Restauração, pressionado pelos movimentos republicanos e 

operários. Pertence, sob esse ponto de vista, a uma sociedade que se vê destituída e vencida, 

ultrapassada pelo movimento da história. Ao mesmo tempo, e em grande parte pelos mesmos 

motivos, é um surpreendente observador das grandes evoluções históricas. Ele não se contenta 

em apenas descrever o que vê, como se se tratasse de algo imediatamente dado. Para entender 

como evolui a sociedade ocidental, ele articula um conjunto de conceitos, de quadros de leitura e 

de elementos de análise que facilitam um estudo da contemporaneidade de sua obra. Daí, o que se 

pretende destacar é o fato de que se tem a sensação de que ele fala de nós, de nossas 

preocupações atuais, ou até do nosso futuro. É essa ambiguidade que ajuda a construir o objeto de 

estudo deste trabalho.  

Desse modo, tendo por base os principais pensadores da democracia contemporânea, e 

seus pressupostos para a democracia, nosso intuito é de podermos identificar no texto de 

Tocqueville [Tocqueville, 2010] indicações de práticas democráticas modernas já naquela época. 

Os pensadores de relevância neste trabalho são: Joseph Schumpeter [Schumpeter, 1961], 

Norberto Bobbio [Bobbio, 1986], Carole Pateman [Pateman, 1992], Robert Dahl [Dahl, 2001] e 

Iris Marion Young [Young, 2000].  
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Neste trabalho pretende-se destacar pontos de relevância na América de Tocqueville, 

incluindo questões ligadas à democracia participativa, ao respeito aos direitos fundamentais, ao 

respeito às liberdades individuais, à proteção dos interesses fundamentais das pessoas, à 

promoção do desenvolvimento humano, à promoção de alto grau de igualdade política, à 

promoção da paz, à democracia inclusiva. Estes são exemplos de alguns dos pressupostos 

democráticos que serão ampliados por meio do estudo dos grandes pensadores da democracia 

contemporânea apresentados no Capítulo I adiante. 

Assim, considera-se que o objetivo geral deste trabalho é o de detectar traços de 

democracia contemporânea na obra A Democracia na América de Alexis de Tocqueville. 

Aproveita-se a oportunidade para listar os seus objetivos específicos, quais sejam: identificar os 

principais pensadores ligados ao estudo da democracia contemporânea; elaborar uma resenha 

para cada um dos autores identificados no item anterior; elaborar uma tabela que sintetize os 

princípios e pressupostos democráticos destacados pelos autores sugeridos; destacar em A 

Democracia na América pontos que evidenciem alguns dos princípios democráticos da tabela 

elaborada no item anterior; elaborar uma análise das informações obtidas nas etapas anteriores; e, 

concluir o trabalho ratificando (ou contestando) o objetivo geral. 

Considera-se o tema da maior importância, porque destaca a relevância da obra de 

Tocqueville para o estudo da democracia, mesmo a democracia contemporânea. Muitos 

pensadores consideram os Estados Unidos da América como o primeiro lugar no mundo onde os 

princípios democráticos foram aplicados na prática para toda uma população [Dallari, 2010]. O 

objeto escolhido para o nosso estudo, a obra A Democracia na América, é considerado único por 

ter sido escrito tendo por base a afluente democracia americana. Essa obra é rica em 

características que se refletem no nosso presente. Ela não se limita à sua época, mas nos faz 

pensar o presente e até mesmo o futuro da democracia. 

Pretende-se realizar o estudo dentro da perspectiva da análise histórica, porque o nosso 

enfoque será dado aos pressupostos democráticos contemporâneos aplicados (ou não) em relação 

à iniciante democracia dos EUA na primeira metade do século XIX. 
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Escolheu-se por direcionar o estudo para a América (EUA) em meados do século XIX 

para destacarem-se os pontos importantes dos pressupostos democráticos que foram espalhados 

pelo mundo a partir daí. 

Como falado anteriormente, os principais pensadores da democracia contemporânea, e 

seus pressupostos para a democracia, constituem parte importante de nossa revisão de literatura. 

Com relação à bibliografia dedicada a Tocqueville, esta é muito vasta, constituída sobretudo de 

livros em francês e inglês. Dentre os textos disponíveis em português, são de especial relevância 

para o nosso estudo: Raymond Aron com Alexis de Tocqueville [Aron, 1982] e José Osvaldo de 

Meira Penna com O Pensamento de Tocqueville [Meira Penna, 1987]. Outros autores importantes 

incluem François Furet [Furet, 1989] e Pierre Manent [Manent, 2006], que realçaram a 

profundidade, a modernidade, a pertinência e a riqueza das análises de Tocqueville.  

Em sua obra maior, A Democracia na América, a leitura atenta demonstra que 

Tocqueville se utilizou do método histórico comparativo para analisar a gênese histórica e a 

tipologia sociológica e política do regime democrático na nova república norte-americana. 

Ademais, pode-se inferir, a partir da leitura da obra em epígrafe, que a principal preocupação de 

Tocqueville é estabelecer a gênese imediata e os traços estruturais característicos da sociedade 

democrática que estava se formando na América de meados do século XIX a partir de uma 

criteriosa análise histórica comparativa da realidade política existente naquela época (de acordo 

com Tocqueville) com a realidade política presente (de acordo com os pensadores da democracia 

contemporânea). 

Um aspecto importante do pensamento político de Tocqueville a respeito das sociedades 

democráticas reside no fato de o aludido pensador considerar que as referidas sociedades, na 

medida em que alcançam um regime genuinamente democrático, tendem a se tornar, social e 

politicamente conservadoras, ainda que contenham em seu arcabouço social e político fatores ou 

elementos potencialmente geradores de conflitos sociais e políticos. Raymond Aron faz uma 

citação bastante sugestiva dessa análise: "Tocqueville escreve que as sociedades democráticas 

nunca podem estar satisfeitas, porque, igualitárias, fomentam a inveja; contudo, a despeito dessa 

turbulência superficial, são fundamentalmente conservadoras” [Aron, 1982]. 
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 Do parágrafo anterior cabe, ainda, destacar uma expressão cunhada por Tocqueville que é 

bastante paradigmática, qual seja “A Ditadura da Maioria”. Ditadura da maioria, em Ciência 

Política, é a rotulação dada aos sistemas políticos nos quais a maioria dita as regras, sem apelo 

por justiça ou equidade. Seu principal problema é o desrespeito às minorias e opiniões 

discordantes, requisitos considerados essenciais para a Democracia. Na Teoria da Democracia, 

esse conceito está estreitamente ligado à linha do “Pluralismo” democrático. Esses dois 

conceitos, igualdade e ditadura da maioria, são básicos para a compreensão da interpretação de 

democracia feita por Tocqueville. 

Daí, pretende-se empregar o método histórico compreensivo como ferramenta de 

interpretação do passado. Há três apreciações substanciais nesse método, que são as 

interpretações analítica, hermenêutica e dialética. Nossa intenção é utilizar a interpretação 

analítica, tomando o tempo histórico onde se possa enxergar que algumas coisas são possíveis de 

serem reconstruídas, de serem retroativamente explicáveis e compreensíveis, mediante a 

coordenação de condições objetivas a respeito de um dado tema.  

Na interpretação analítica, é importante que se elabore uma organização das leituras, que 

à primeira vista parece algo banal, o que é, porém, da maior relevância. É o chamado 

“fichamento”, o que exige uma leitura detalhada dos textos envolvidos na pesquisa, conhecendo 

cada passo, item, argumento e outros textos relacionados com o tema escolhido. Nessa fase 

entram as leituras comentadas sobre o tema e quais autores são fundamentais para a sua 

compreensão. Assim, a organização da leitura permite, além de traçar com mais racionalidade o 

programa de trabalho (sempre em relação ao tempo), viabilizar a organização do debate sobre o 

assunto e também viabilizar a identificação dos níveis de argumentação. Aqui fica clara a 

necessidade de o pesquisador ter que escolher, interpretar e selecionar pontos de destaque no 

material da pesquisa, posto que nenhum outro autor dirá qual passagem é mais ou menos 

importante em um dado texto com relação ao seu objetivo.  

Considera-se, portanto, que por meio do emprego de procedimentos de matriz analítica se 

consiga fazer uso de ferramentas de grande utilidade. O fundamental é buscar critérios e 

instrumentos que permitam um embasamento teórico e uma elaboração metodológica coerente 

para a interpretação que se pretende fazer.  
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i.1 Breve Introdução ao Pensamento de Alexis de Tocqueville 

 

Célebre por sua análise da democracia americana, que conheceu em viagem aos Estados 

Unidos entre 1831 e 1832, Alexis de Tocqueville ajudou a construir a teoria política moderna ao 

alertar para os riscos de um despotismo assentado sobre a vontade da maioria.  

 Alguns estudiosos modernos o consideram como o profeta da democracia. Tal alusão soa 

estranha, quando se sabe que Tocqueville manteve uma atitude reacionária diante da democracia 

moderna, baseada no voto popular (ainda que restrito) e na igualdade de direitos, pressupostos 

então presentes na América por ele visitada.  

De fato, o autor foi profeta no sentido de anunciar os males e os riscos da democracia, de 

suas propensões a se degenerar em novas formas de despotismo. Essa ideia norteou tanto sua 

obra de historiador e teórico político, como sua discreta atuação como parlamentar liberal nos 

anos que antecederam e se seguiram às revoltas de 1848 na França.  

Tocqueville foi um magistrado oriundo de família nobre no Antigo Regime, anterior à 

Revolução Francesa de 1789. Quem defendeu Luís XVI na Convenção que o enviaria à 

guilhotina foi o seu bisavô, que também foi guilhotinado em seguida. O pai do filósofo também 

foi preso, tendo escapado do mesmo destino quando, na penúltima hora, a queda de Robespierre 

(1794) encerrou o período de terror revolucionário.  

Depois do refluxo libertário representado pelo Império de Napoleão (1804-14) e pela 

Restauração da monarquia, com a volta da dinastia Bourbon (1815-30), novas revoltas, em 1830 

e 1848, se apresentavam com uma nova feição: operária e socialista. Não bastava a igualdade 

jurídica, reivindicava-se igualdade material.  

Essa época caracterizava o início da Revolução Industrial, com o advento da máquina a 

vapor, das estradas de ferro, do telégrafo e dos navios. Era o tumulto urbano do qual eclodiria a 

modernidade. 
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Tocqueville foi um historiador erudito e um teórico imaginativo, mas considera-se que a 

sua qualidade mais notável é a sua aptidão para traçar generalizações a partir da observação 

concreta, sempre interessado na moldura geral e nos fatores de longo alcance. Considerado como 

tendo tido uma vida um tanto maçante, um dos episódios mais movimentados de sua vida foi a 

sua aventurosa viagem aos Estados Unidos, de que resultou sua obra mais conhecida, A 

Democracia na América. Entre abril de 1831 e fevereiro de 1832, o jovem autor passou nove 

meses nos Estados Unidos; frequentou os salões de Nova York e Boston, navegou no rio Ohio, 

desceu o Mississippi, avistou-se com o então presidente, Andrew Jackson.  

Sob o pretexto de estudar o sistema penitenciário local – tendo o governo constitucional e 

corrupto do "rei burguês", Luís Filipe (1830-48), financiado a viagem -- ele concebeu uma 

interpretação inédita e até hoje fecunda sobre a sociedade e a democracia americanas. Uma terra 

virgem onde todos são imigrantes é propícia ao nivelamento de direitos, mas a democracia 

americana não existiria sem as raízes da participação comunitária e das limitações ao poder do 

rei, legados essenciais do colonizador inglês que remontavam à Idade Média.  

Nesse contexto, o autor passa a teorizar que o grande risco do sistema americano estaria 

no advento de uma ditadura da maioria. Questiona o fato de o mecanismo de freios e contrapesos 

("checks and balances"), pelo qual os três poderes se controlam (e as instâncias locais controlam 

a nacional), talvez não fosse suficiente para prevenir essa ditadura da maioria.  

Para Tocqueville, igualdade e democracia eram o futuro da política, consequência do 

próprio progresso moderno, mas o governo da maioria descambava para novo despotismo, 

legitimado por sua própria natureza majoritária, sendo exercido primeiro por uma facção, logo 

depois por um tirano. Por quê? O busílis estava numa ideia do filósofo Montesquieu à qual 

Tocqueville se apegou, sobretudo em sua obra O Antigo Regime e a Revolução, publicada em 

1856. Montesquieu utilizou o argumento que, na monarquia (distinta, para ele, do despotismo), o 

poder do rei, embora imenso, era contrastado por regulamentos e costumes, pelas autonomias 

concedidas a certas cidades, corporações e tribunais, para não mencionar a estrutura paralela da 

Igreja. Esses elementos de contenção seriam os "corpos intermediários", fonte de inspiração de 

sua doutrina da separação de poderes. Com a eliminação desses elementos de contenção, estava 

aberto o caminho para o despotismo. 
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Capítulo 1 

 

Riscando o Verniz da Teoria da Democracia 

 

Com este primeiro capítulo, pretende-se “riscar o verniz” da Teoria da Democracia. Esta, 

a base do argumento inicial, quando pretende-se localizar na Democracia na América de 

Tocqueville, escrito na primeira metade do século XIX, traços de democracia contemporânea. 

Foram selecionados cinco autores importantes dentro do contexto da Teoria da 

Democracia contemporânea, e a partir de suas ideias, elaborou-se uma lista de pressupostos que 

identificam, de forma inequívoca, as principais características da democracia de nossos dias. 

Para este trabalho, os autores de interesse que se destacam são: Joseph Schumpeter 

[Schumpeter, 1984], Norberto Bobbio [Bobbio, 1986], Carole Pateman [Pateman, 1992], Robert 

Dahl [Dahl, 2001] e Iris Marion Young [Young, 2000].  
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1.1. Princípios Básicos da Teoria da Democracia Contemporânea 

 

Durante muito tempo testemunhou-se um uso indisciplinado e impreciso da palavra 

democracia.  A definição etimológica de democracia é governo do povo, e sua definição clássica 

complementa esse conceito com “o governo do povo por meio do máximo de participação de 

todo o povo”. Esta definição é um ideal, posto em dúvida devido a evidências empíricas 

levantadas pela ciência social. Tais dúvidas recaem sobre a possibilidade de se poder 

implementar esse ideal na prática.  

A teoria da democracia passou a ser vista de forma mais ortodoxa a partir da Segunda 

Grande Guerra, principalmente com destaque para o fato do conceito de participação assumir um 

papel menor, onde a ênfase foi colocada nos perigos inerentes à ampla participação popular em 

política. O fantasma do totalitarismo ajudou a explicar essa preocupação - a introdução de 

regimes totalitários no pós-guerra, baseados na participação das massas, forçadas pela coerção e 

pela intimidação. Assim, o que se buscava era garantir as condições necessárias para a 

estabilidade em um Estado democrático. Assumiu-se que a visão clássica do homem democrático 

constitui uma ilusão sem fundamento e que um aumento da participação política dos atuais não-

participantes poderia abalar a estabilidade do sistema democrático, considerando-se a perspectiva 

das atitudes políticas.  

Com a expansão da sociologia política no pós-guerra, a rejeição às antigas teorias 

democráticas passaram a basear-se no argumento de que essas teorias eram normativas e 

“carregadas de valor”, levando a uma teoria política moderna baseada em princípios científicos e 

empíricos, firmemente assentados em fatos da vida política.  

No final da década de 1960, a palavra “participação” tornou-se parte do vocabulário 

político popular. Originou-se de parte de vários grupos que queriam, na prática, a implementação 

de direitos que eram seus na teoria. Pateman [Pateman, 1992] discute a democracia participativa 

de forma profunda e faz ressuscitar o seu interesse para a democracia contemporânea.  
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 Outra área do estudo da democracia contemporânea é a “democracia representativa”. 

Nela, o princípio da maioria aparece como método que melhor satisfaz os requisitos da 

democracia no quesito eleições. Dada a complexidade da tomada de decisões inerente ao 

processo político, o procedimento da maioria é reservado apenas ao contexto eleitoral, onde a 

maioria decide apenas “quem vai decidir” e não possui poder deliberativo para questões políticas 

concretas. Entretanto, nenhum direito de maiorias pode ser ilimitado, mas sim restringido pelos 

direitos das minorias.  

De maneira geral, as democracias modernas dependem de três fatores: poder limitado da 

maioria; procedimentos eleitorais; e, transmissão do poder dos representantes. As eleições foram 

concebidas inicialmente como um instrumento de seleção no sentido qualitativo do termo. Com o 

decorrer do tempo a ênfase quantitativa usurpou o lugar da qualitativa, tornando a democracia um 

regime cuja má seleção parece inevitável. A democracia representa um sistema vinculado ao 

princípio de que ninguém pode se autoproclamar governante, ninguém pode assumir em seu 

próprio nome um poder irrevogável e ninguém detém “propriedade” sobre o poder. 

Robert Dahl [Dahl, 1997] criou o conceito de “poliarquia”, onde se enquadram os regimes 

políticos de países relativamente democratizados, ou seja, dotados de caráter inclusivo e abertos à 

contestação pública. O objetivo dessa separação entre poliarquia e democracia é buscar saber 

quais circunstâncias aumentam significativamente as possibilidades de contestação pública. O 

termo democracia é encarado como um sistema político que tem, em suas características, a 

qualidade de ser quase inteiramente voltado para atender aos anseios de todos os seus cidadãos. 

Nesses termos, democracia representa o tipo ideal de regime político que se busca e, o termo 

poliarquia se refere aos regimes políticos democráticos efetivamente existentes, incluindo todos 

os seus problemas. 

A conjuntura política desse início do século XXI é marcada por antipatias quanto ao 

funcionamento da democracia representativa. Muito se fala ultimamente dos limites deste 

modelo, porém nenhum outro método de tomada de decisões conseguiu resistir à prática política. 

Diversos autores modernos contribuíram para o debate com teorias no sentido de tratar a 

democracia em sua versão empírica; aquela que sobreviveu ao mundo real. Dentre estes autores, 

foram escolhidos os seguintes como base do moderno pensamento democrático: Schumpeter, 

Bobbio, Pateman, Dahl e Young. A democracia representativa, guardadas as devidas diferenças 
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nesses autores, aparece como a fórmula mais eficaz de resolução dos conflitos nas nações 

modernas. 
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1.2. Pressupostos da Teoria da Democracia Contemporânea 

 

Pode-se estabelecer agora, em linhas gerais, uma teoria da democracia que seria comum 

aos cinco autores citados anteriormente, e também a muitos outros teóricos da democracia atuais. 

Chama-se a essa de “Teoria da Democracia Contemporânea” [Pateman, 1992]. Essa teoria, de 

caráter empírico ou descritivo, trata de compreender a operação do sistema político democrático 

em sua totalidade, e baseia-se em fatos, atitudes e comportamentos políticos atuais, que foram 

clarificados pela investigação sociológica recente. 

A teoria da democracia contemporânea baseia-se em um método político, constituído por 

uma série de arranjos institucionais (os partidos políticos) em nível nacional. O pressuposto 

democrático característico desse tipo de regime político é a competição entre os líderes (a elite) 

pelos votos do povo, em eleições periódicas e livres. Assim, o pressuposto das eleições é crucial 

para o método democrático: é por meio das eleições  que a maioria pode exercer o controle sobre 

os líderes.  

Três características se destacam nesse método: em primeiro lugar, a sanção de perda de 

mandato, que assegura a atitude dos líderes com relação às reivindicações dos que não pertencem 

à elite; em segundo lugar, a questão da igualdade política, que se refere ao sufrágio universal e à 

existência de igualdade de acesso aos canais de influência sobre os líderes; e, em terceiro lugar, o 

conceito de participação, relativa à maioria, o que constitui a participação na escolha daqueles 

que tomam as decisões. Ainda com relação à participação, sua função é meramente de proteção; a 

proteção do indivíduo contra decisões arbitrárias dos líderes eleitos e a proteção de seus 

interesses privados.   

Esse modelo de democracia pode ser visto como aquele em que a maioria (não elites) 

obtém o máximo de rendimento (decisões políticas) dos líderes, com o mínimo de investimento 

(participação) de sua parte. 

As principais críticas à teoria da democracia contemporânea dirigem-se a dois pontos 

principais. Em primeiro lugar, argumenta-se que os defensores da teoria da democracia 
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contemporânea não compreenderam a teoria “clássica”; esta não seria, em essência, uma teoria 

descritiva, mas sim uma teoria normativa, ou “um ensaio de preceitos”. Em segundo lugar, 

afirma-se criticamente que na revisão da teoria “clássica”, os ideais que ela contém foram 

substituídos por outros. 

 A teoria da democracia contemporânea não é uma mera descrição do modo como operam 

certos sistemas políticos. Ela explicita que esse é o tipo de sistema que deve ser valorizado e 

inclui uma série de padrões ou critérios (os chamados pressupostos democráticos) pelos quais um 

sistema político pode ser considerado “democrático”. O que se busca é um sistema relativamente 

eficiente para reforçar o acordo, encorajar a moderação e manter a paz social. Busca-se assegurar 

o máximo de participação por parte de todo o povo, o que é o seu ponto central.  

Seria o ideal do homem democrático racional, ativo e informado. Evidentemente, atitudes 

não-democráticas existem exatamente onde há mais inativos e desinformados políticos, o que 

enfraquece o consenso quanto às normas do método democrático. Assim, há a necessidade de um 

treinamento social (para criar cidadãos políticos) para que se consiga preservar a estabilidade do 

sistema.  

 Além disso, ao excluir algumas dimensões, a teoria da democracia contemporânea nos 

apresenta duas alternativas: um sistema no qual os líderes são controláveis pelo eleitorado e 

devem prestar contas a ele, e o eleitorado pode escolher entre os líderes ou a elite em competição; 

ou um sistema no qual isso não ocorre (o “totalitarismo”).  

A teoria da democracia contemporânea encara a participação exclusivamente como um 

dispositivo de proteção. Considera-se que a natureza democrática do sistema resida em grande 

parte na competição entre os líderes (representantes potenciais) pelos votos, de modo que se 

destaca nesse modelo a forma de governo representativo. Contudo, deve-se notar que a teoria do 

governo representativo não representa toda a teoria da democracia contemporânea, como 

sugerem muitos autores. 
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1.3. Joseph Schumpeter  

 

Joseph Alois Schumpeter [McCraw, 2007], foi um grande economista e cientista político 

austro-americano. É considerado um dos economistas mais importantes do século XX. 

Popularizou o termo “destruição criativa”, usado em Economia. Começou sua carreira estudando 

Direito na Universidade de Viena, e concluiu seu doutorado em Economia em 1906. Em 1909, 

foi professor de Economia e Governo na Universidade de Czernowitz. De 1925 a 1932 foi 

professor na Universidade de Bonn, na Alemanha. Em 1932, mudou-se para os Estados Unidos, 

tendo adquirido a nacionalidade americana em 1939.  

Schumpeter foi o presidente da Econometric Society, apesar de não ser matemático, tendo 

tentado introduzir uma apreciação mais sociológica nas teorias econômicas.  

A ideia de que o capitalismo só poderia ser entendido como um processo evolutivo de 

inovação contínua e de destruição criativa é explicada em seu livro Capitalismo, Socialismo e 

Democracia [Schumpeter, 1984]. Nele, ele demonstra a sua simpatia pela teoria marxista de que 

o capitalismo entraria em colapso e seria substituído pelo socialismo, concluindo, porém, que isso 

não aconteceria segundo as previsões de Marx. Para descrever a sua teoria, ele criou a frase 

“destruição criativa”, e a tornou famosa ao descrever um processo no qual as velhas maneiras de 

fazer as coisas são endogenamente destruídas e substituídas por novas maneiras. Isso prosperou 

para uma ideia de economia dinâmica, orientada a mudanças, e baseada na inovação e no 

empreendedorismo.  

Sua teoria econômica baseia-se no fato de que o sucesso do capitalismo levará a uma 

forma de corporativismo e a uma gama de valores hostis ao capitalismo, principalmente entre os 

intelectuais. Schumpeter enfatiza que não está analisando tendências, nem se engajando em 

ideologias políticas. Uma de suas previsões diz que uma das grandes vantagens do capitalismo, a 

educação, que em períodos pré-capitalistas constituía um privilégio de poucos, se tornaria mais e 

mais acessível às pessoas, principalmente a educação superior.  
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 Foi Schumpeter que identificou a inovação como sendo a dimensão crítica para as 

mudanças econômicas. Ele argumentou que as mudanças econômicas se davam ao redor da 

inovação, das atividades empreendedoras e do poder do mercado. Ele buscou provar que o poder 

de mercado originado na inovação poderia gerar resultados melhores do que a mão invisível, de 

Adam Smith, e do que a própria competição de preços. Ele argumentou, também, que a inovação 

tecnológica criaria monopólios temporários, o que geraria lucros anormais. Ele afirmou que esses 

monopólios temporários eram necessários para gerar o incentivo necessário para que as empresas 

pudessem desenvolver novos produtos e processos. Acertou mais uma vez. 
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1.3.1. O Pensamento de Schumpeter em Capitalismo, Socialismo e Democracia 

 

Em seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia [Schumpeter, 1984], escrito em 

1943, Schumpeter aborda a teoria democrática a partir de críticas à democracia “clássica”.  Ele 

trabalha a ideia de democracia como um processo pelo qual o eleitorado poderia identificar o bem 

comum, e que os políticos poderiam fornecer isso a eles. Obviamente, ele conclui que isso é 

irrealista, e que a ignorância e superficialidade das pessoas implica que elas são, de fato, 

largamente manipuladas pelos políticos, que teriam o poder em mãos – ou seja, que 

estabeleceriam a agenda. Esse argumento faz com que o conceito de “pelo povo”, da definição de 

democracia, seja indesejado e irrealista. Ele argumenta que , ao invés disso, poder-se-ia empregar 

um modelo minimalista, influenciado por Max Weber, onde a democracia seria o mecanismo 

para regular a competição entre líderes, de forma similar à estrutura de um mercado (do termo 

empregado em economia). Apesar de votos periódicos dados por um público genérico legitimem 

governos e os mantenham sob supervisão (accountables), o programa político é visto com sendo 

propriedade dos políticos, e não do povo, sendo a regra de participação de indivíduos 

severamente limitada.  

Schumpeter voltou-se a desenvolver uma teoria revisada, caracterizando a teoria política 

moderna, que seria baseada no empirismo e na ciência, firmemente assentada nos fatos da vida 

política. A sua teoria foi em grande parte ratificada pela enorme quantidade de informação 

empírica disponível sobre política nos dias de hoje. Desse modo, ficou evidenciada uma definição 

nova e realista de democracia, o que se revelou muito importante para as teorias que viriam a 

seguir com outros pensadores. Assim, pode-se considerar a obra de Schumpeter como a base para 

a elaboração das obras mais atuais sobre teoria democrática.  

Na análise de Schumpeter, critica-se a noção de teoria democrática enquanto uma teoria 

de meios e fins: ele afirma que democracia é uma teoria dissociada de quaisquer ideais ou fins. 

Na sua definição, essencial para a continuidade dos estudos modernos de democracia, democracia 

é um método político, ou seja, um tipo de arranjo institucional para se chegar a decisões políticas 

– legislativas e administrativas.  
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Na formulação de sua teoria democrática, Schumpeter estabeleceu um modelo para a 

“doutrina clássica” da democracia e examinou suas deficiências, para, a seguir, propor 

alternativas. A principal crítica à “doutrina clássica” dizia respeito ao papel central de 

participação e tomada de decisões por parte do povo, que se baseava em fundamentos 

empiricamente irrealistas. Na sua teoria revisada, o ponto vital é a competição dos que 

potencialmente tomam as decisões pelo voto do povo.  

Schumpeter apresentou a seguinte definição do método democrático como moderna e 

realista: “Aquele arranjo institucional para se chegar a decisões políticas, no qual os indivíduos 

adquirem o poder de decidir utilizando para isso uma luta competitiva pelo voto do povo”. Sob 

esse ponto de vista, a característica distintiva da democracia é a competição pela liderança, e é 

isso que distingue o método democrático de outros métodos políticos. Por esse método, qualquer 

pessoa, em princípio, é livre para competir pela liderança em eleições livre, de modo que as 

liberdades civis costumeiras são necessárias. Além disso, mesmo admitindo a liberdade como 

princípio, Schumpeter pensava que, de fato, devia existir uma classe política ou dominante para 

fornecer candidatos à liderança. 

Não deve, portanto, a democracia ser compreendida como um fim em si mesmo. O autor 

aprimora a definição de método político ou democrático acrescentando o seguinte ponto: neste 

método os indivíduos adquirem o poder de decisão por meio de uma luta competitiva pelos votos 

livres da população. Isto consiste na chamada competição pela liderança, que é o critério usado 

para distinguir os governos democráticos. O método eleitoral é tomado enquanto critério porque 

se mostra o único disponível a comunidades de qualquer tamanho na condução da competição 

dentro dos regimes democráticos. De acordo com Schumpeter, o papel do eleitorado nestes 

regimes é produzir um governo ou desapossá-lo. Produzir um governo significa a aceitação de 

um líder ou grupo de líderes, enquanto a função de desapossar é a retirada da aceitação nas urnas. 

As rédeas do governo, por sua vez, devem ser dadas àqueles que têm mais apoio na competição 

pelos votos. 

Com sua formação de economista, Schumpeter comparava a competição política por 

votos à operação do mercado econômico: da mesma forma que os consumidores, os eleitores 

colhem entre as políticas (produtos) oferecidas por empresários políticos rivais, e os partidos 

regulam a competição do mesmo modo que as associações de comércio na esfera econômica.  
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Os pressupostos para a operação do método democrático exigiam: liberdades civis, 

tolerância com as opiniões alheias, e “um certo tipo caráter e de hábitos nacionais”. Outra 

exigência era que “todos os interesses envolvidos” fossem virtualmente unânimes em sua 

lealdade aos “princípios estruturais da sociedade existente”.  

Assim, presumem-se algumas condições para favorecer o êxito do método democrático 

nas grandes nações industriais. A primeira condição, consiste em um “material humano da 

política” de alta qualidade. Isto implica a disponibilidade de um bom e qualificado número de 

dirigentes partidários, pessoas eleitas para o parlamento e chefes do executivo. O autor afirma 

que a única garantia efetiva de obter políticos de qualidade está na existência de um estrato social 

já ligado à política como atividade por vocação. A segunda condição, para o sucesso da 

democracia, seria limitar o alcance efetivo da decisão política, pois caso o governo tenha o direito 

de tratar de todas as questões concernentes à sociedade corre-se o sério risco de produzir 

“aberrações legislativas”. A terceira condição, seria dispor dos serviços de uma burocracia bem-

treinada, de boa posição, de tradição e dotada de forte senso de dever. A quarta condição, é o 

“Autocontrole Democrático”: o método democrático só pode funcionar adequadamente se todos 

os grupos importantes da sociedade estiverem dispostos a aceitar as medidas governamentais 

pautadas nas leis. Eleitores e parlamentares não devem tomar uma postura intransigente de 

oposição a toda e qualquer medida vinda do governo. Por fim, é apontada a necessidade de uma 

“dose de tolerância” por parte dos protagonistas políticos.  

O que causa espanto, hoje em dia, é que Schumpeter não achava necessário o sufrágio 

universal. Ele considerava que as diferenciações quanto à propriedade, à raça ou à religião, eram 

todas perfeitamente compatíveis com o método democrático. Em sua teoria democrática, os 

únicos meios de participação abertos ao cidadão são o voto para o líder e a discussão, sendo que a 

participação não tem um papel especial ou central. Tudo que se pode dizer é que um número 

suficiente de cidadãos participa para manter a máquina eleitoral (os chamados “arranjos 

institucionais”) funcionando de modo satisfatório. A teoria tem por base um número reduzido de 

líderes. Em suas palavras: “A massa eleitoral é incapaz de outra coisa que não seja um estouro da 

boiada”, por isso, seus líderes precisam ser ativos, possuir iniciativa e decisão, e a competição 

entre líderes pelos votos constitui o elemento democrático característico desse método político.  
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Assim, considera-se indubitável a importância da teoria de Schumpeter para a teoria da 

democracia contemporânea. Sua noção de teoria “clássica”, e a definição de “método 

democrático”, juntamente com o papel da participação nesse método, tornaram-se universalmente 

aceitos para a democracia contemporânea.  
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1.3.2. Os Pressupostos Democráticos segundo Schumpeter 

 

Em síntese, Schumpeter compreende a democracia como um regime no qual o povo tem a 

oportunidade de aceitar ou recusar as pessoas designadas para governar – estas são escolhidas 

mediante o maior apoio junto ao eleitorado. Em sua visão não existe qualquer incompatibilidade 

entre democracia e socialismo ou capitalismo. Apesar de a democracia ter nascido inserida no 

período de consolidação do capitalismo, forças capitalistas vêm provocando sérios infortúnios ao 

método democrático. Alguns desvios do princípio da democracia estão atrelados à presença de 

interesses capitalistas organizados, onde meios privados são frequentemente usados para 

interferir no funcionamento do mecanismo da liderança competitiva. Com isso, os padrões do 

capitalismo impelem vários grupos da sociedade a recusar as regras do jogo democrático, 

colocando em risco este método político.  
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1.4. Norberto Bobbio  

 

Norberto Bobbio [INB, 2013] (1909-2004), nasceu em Turim, Itália. Foi um filósofo 

político, historiador do pensamento político e senador vitalício italiano. Reconhece ter adquirido 

tardiamente consciência política, no liceu Massimo d´Azeglio, que concluiu em 1927. Completou 

seus estudos na Universidade de Turim, na Faculdade de Jurisprudência. Em 1931, licenciou-se 

em Jurisprudência com uma tese de Filosofia do Direito. 

Frequentou o círculo de oposição ao regime fascista italiano, na década de 1930, tendo 

sido preso em maio de 1934. Foi condenado à pena mais leve, a de advertência. Lutou contra o 

fascismo por via do movimento liberal-socialista, um movimento cultural antifascista de 

inspiração não marxista, de vocação ético-religiosa.  

Em 1935 obteve um lugar de docente de Filosofia do Direito na Universidade de 

Camerino, mas são-lhe levantadas dificuldades dada a prisão e a pena de advertência a que foi 

condenado no ano anterior. Conquistada a cátedra em Camerino é chamado para a Universidade 

de Siena em fins de 1938, onde permaneceu por dois anos. Em dezembro de 1940 obteve a 

cátedra de Filosofia de Direito na Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Pádua.  

Em 1942, sob o regime fascista de Benito Mussolini, e durante a Segunda Guerra 

Mundial, Bobbio uniu-se ao então partido liberal, radical e ilegal, chamado Partito d´Azione, e 

foi preso entre 1943 e 1944. Mais que um verdadeiro e organizado partido de massas, o Partito 

d´Azione unia os conspiradores contra o fascismo, alimentando o sonho da derrocada do 

mussolinismo e da transição para a democracia, ao mesmo tempo que concebia a ideia de uma 

combinação harmoniosa entre a tradição européia e britânica de um liberalismo ético 

materializado nas instituições da democracia representativa, incluindo um programa de ampla 

justiça social que libertasse a Itália e os italianos da pecha do subdesenvolvimento. Bobbio 

concorreu, sem sucesso, a uma cadeira na Assembléia Constituinte da Itália em 1946.  

Com a derrocada do seu partido em uma Itália dominada no pós-guerra pelo partido 

Democrata Cristão, Bobbio desistiu da vida política e voltou-se para a academia. Em 1948, 

Bobbio transferiu-se para a Universidade de Turim cabendo-lhe primeiro a regência da cadeira de 
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Filosofia do Direito e depois, a partir de 1972, a de Filosofia Política. O seu interesse pela 

história das ideias leva-o a partir de 1962 a leccionar Ciência Política, juntamente com Filosofia 

de Direito. 

Em 1979, jubilou-se da atividade docente, com setenta anos, mas manteve-se ativo na 

reflexão e na escrita, tendo dedicado os vinte anos seguintes de sua vida à escrita, ao comentário 

político e ensaístico, à polémica, ao sabor dos acontecimentos que marcam a vida política 

italiana. Em 18 de Julho de 1984 foi nomeado senador vitalício pelo presidente Sandro Pertini. 

Nesse mesmo ano, Bobbio deixa definitivamente a vida universitária, com setenta e cinco anos, e 

a Faculdade de Ciência Políticas concede-lhe por unanimidade o título de professor emérito. 

Norberto Bobbio faleceu em 9 de janeiro de 2004, em Turim, aos 94 anos de idade. 
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1.4.1. O Pensamento de Bobbio em O Futuro da Democracia 

 

Em O Futuro da Democracia [Bobbio, 1986], Bobbio apresenta uma coletânea de ensaios 

sobre política, escritos a partir de 1978. O livro é dividido em sete capítulos: (1) O futuro da 

democracia; (2) Democracia representativa e democracia direta; (3) Os vínculos da democracia; 

(4) A democracia e o poder invisível; (5) Liberalismo velho e novo; (6) Contrato e contratualismo 

no debate atual; e (7) Governo dos homens ou governo das leis. 

A tese político-teorética fundamental apresentada é que a democracia pluralista e 

representativa constitui uma “forma correta” de Estado, e somente em tal base podem ser 

construídas relações “mais” socialistas, ou, nas palavras de Bobbio, "relações mais participativas 

e harmoniosas".  

Em uma primeira análise, Bobbio considerava haver uma continuidade lógica entre 

democracia e socialismo, mas não inversamente. Assim, a democracia seria considerada uma 

forma constitucional de Estado (dentre outras alternativas), porém, socialismo não seria. 

Socialismo e comunismo seriam apenas adjetivos a serem acrescentados à noção de democracia. 

Desse modo, não existia, nem pode existir, uma teoria jurídica do socialismo; somente a 

democracia poderia ser juridicamente definida. Somente a democracia poderia ser 

conceitualmente definida enquanto paradigma ideal, ao passo que socialismo (e comunismo) 

somente poderiam ser descritos como uma prática rudimentar de governo, e portanto, uma prática 

não-democrática.  

O próprio Bobbio revê essas suas posições a partir dos anos 80, quando a luta de classes 

torna-se menos acirrada. Socialismo agora é admitido para servir de adjetivo qualificativo de 

democracia, como um prêmio pela incorporação pelo Estado de trabalhadores, enquanto 

cidadãos, e como realização do conto inócuo sobre “mais participação” e “mais solidariedade”. 

Entretanto, o status ideológico de socialismo e de democracia é considerado como radicalmente 

diferente, sendo que a democracia possui mais dignidade ontológica que o socialismo.  
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No capítulo sobre o Futuro da Democracia, Bobbio começa por admitir a impossibilidade 

de se enxergar o futuro. Para ele cada homem projeta no futuro suas próprias pretensões e 

excitações, enquanto a História avança o seu trajeto alheia às nossas preocupações. Conclui, 

assim, que as previsões feitas pelos grandes mestres do pensamento sobre o curso do mundo 

acabaram por se revelar, ao final, quase sempre falhas.  

Bobbio apresenta uma definição inicial de democracia como uma atribuição dada a um 

grande número de cidadãos de participarem, direta ou indiretamente, da tomada de decisões 

coletivas e, onde existem regras de procedimento, como por exemplo, a da maioria. Destaca a 

importância de que aqueles que são chamados a decidir, ou a eleger os que deverão decidir, sejam 

colocados diante de alternativas reais e postos em condição de tomar decisões. 

Para o processo deliberante, Bobbio sublinha que, aos chamados a decidir, sejam 

garantidos os direitos de liberdade, de opinião, de reunião, de associação, etc. Ele propõe que o 

estado liberal é o pressuposto não só histórico, mas jurídico, do estado democrático. Considera 

pouco plausível que um estado não liberal possa atestar um correto exercício da democracia, e 

que seja improvável que um estado não democrático esteja apto a defender as liberdades mais 

elementares. 

Ele relembra que a democracia nasceu de uma concepção individualista da sociedade, 

particularmente a sociedade política, considerada como um resultado artificial da deliberação de 

pessoas. 

A seguir, apresenta seis promessas que não foram cumpridas pela democracia: (a) o 

nascimento da sociedade pluralista; (b) o revanche dos interesses; (c) o espaço limitado; (d) a 

derrota do poder oligárquico – nada ameaça mais matar a democracia que o excesso de 

democracia; (e) a eliminação do poder invisível; e (f) a educação para a cidadania. 

 O autor considera que tais promessas não foram cumpridas por conta de obstáculos que 

não estavam previstos, ou que emergiram em consequência das transformações da sociedade 

civil. Tais obstáculos são: o aumento dos problemas políticos que requerem competências 

técnicas; o ininterrupto engrandecimento do aparato burocrático, adverso ao processo de poder 

democrático; e, o desempenho do sistema democrático como um todo. 
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 Com relação ao futuro da democracia, Bobbio assevera que este futuro não é caótico. 

No capítulo sobre Democracia Representativa e Democracia Direta, Bobbio parte da 

premissa de Jean Jacques Rousseau, que afirmou que a soberania não poderia ser representada. O 

autor chama a atenção para a diferença entre “democracia representativa” e “estado parlamentar”. 

 Na democracia representativa, as decisões coletivas – as decisões que dizem respeito a 

toda a sociedade – são tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por 

representantes eleitos para este intuito. O estado parlamentar, por sua vez, é uma aplicação 

particular, embora relevante do ponto de vista histórico, do princípio da representação. É aquele 

estado no qual é representativo o órgão central ao qual chegam as reclamações e do qual partem 

as resoluções coletivas indispensáveis, sendo este órgão central o Parlamento. Daí, pode-se 

deduzir que nem todo estado representativo é um estado parlamentar. O estado parlamentar pode 

muito bem não ser uma democracia representativa. 

 No capítulo que trata dos vínculos da Democracia, Bobbio estuda os prováveis novos 

sujeitos e novos instrumentos de intervenção democrática. Analisa a importância das regras do 

jogo com as quais se desenrola a luta política num determinado contexto histórico.  

Conclui que, ao se cumprirem as regras do jogo, os passos indispensáveis para concretizá-

las são calculáveis. Por sua vez, ao quebrar as regras do jogo, desde que seja acessível (o que não 

é), mostra-se como algo que não é realizável, pois uma vez quebrada a principal destas regras, a 

das eleições periódicas, não se sabe aonde as coisas vão dar. 

Em A Democracia e o Poder Invisível, Bobbio apresenta as dificuldades objetivas que 

favorecem uma correta aplicação do método democrático. Tais dificuldades existem exatamente 

nas sociedades em que continua a crescer a exigência de democracia. Seu objetivo não é o de 

fazer uma análise histórica das várias formas de poder invisível, mas o de confrontar com a 

realidade o ideal da democracia como governo do poder visível.  

Ele afirma que o princípio de que todas as deliberações (principalmente os atos dos 

dirigentes) devam ser conhecidas pelo povo sempre foi considerado um dos eixos do regime 

democrático, definido como o governo direto do povo ou controlado pelo povo. Destaca o tema 

da descentralização, uma revalorização do relevo político da periferia com relação ao centro. 
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Interpreta a utopia do governo local como um ideal inspirado no princípio, segundo o qual, o 

poder é tanto mais visível quanto mais próximo está do povo. 

Bobbio argumenta que onde o supremo poder está oculto, tende a ficar oculto também o 

contra-poder. Onde existe o poder secreto, existe também, quase como seu produto natural, o 

contra-poder igualmente secreto ou sob a forma de conluio, complôs, conspirações, golpes de 

estado, tramados nos corredores do palácio imperial, ou sob a forma de rebeliões, tumultos ou 

insurreições arranjadas em lugares intransitáveis e inacessíveis, com o príncipe agindo o mais 

distante possível dos olhares do povo. Então, o poder despótico não apenas se esconde para não 

fazer saber quem é e onde está, mas tende também a esconder os seus reais intentos no momento 

em que suas decisões devem tornar-se públicas. 

Ao tratar do Liberalismo, Bobbio recupera a discussão sobre liberalismo, analisando a 

obra considerada clássica sobre o tema: On Liberty, de John Stuart Mill. Destaca a importância 

do pensamento de diversos autores para o liberalismo, incluindo Locke, Montesquieu, Kant, 

Adam Smith, Humboldt, Constant, John Stuart Mill, e Tocqueville. Define o liberalismo, ao nível 

de teoria econômica, como fator da economia de mercado; e, ao nível de teoria política, como 

fator do estado que governa o mínimo possível. Obviamente, as noções de liberalismo econômico 

e de liberalismo político são independentes, pois a teoria dos limites do poder do estado não se 

refere apenas à intervenção na esfera econômica, mas se estende à esfera espiritual ou ético-

religiosa. 

 Assim, Bobbio considera que o estado liberal deva ser também um estado laico. Ou seja, 

um estado que não se afina com uma determinada confissão religiosa (nem com uma determinada 

concepção filosófico-política, como, por exemplo, o marxismo-leninismo). Entretanto, apesar de 

se considerar que um estado seja laico, em matéria religiosa e filosófica, este mesmo estado 

precisa ser intervencionista em matéria econômica. 

Historicamente, descreve o processo de formação do estado liberal, de um lado, como 

emancipação do poder político do poder religioso (estado laico) e, de outro, como emancipação 

do poder econômico do poder político (livre mercado). Desse modo, o estado deixa de ser o braço 

secular da igreja, tornando-se o braço secular da burguesia mercantil e empresarial.  
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A discussão segue sobre a compatibilidade entre liberalismo e democracia. Explica que os 

indicadores e as observações mostram que esta compatibilidade não existe, uma vez que a 

democracia foi levada aos extremos da democracia de massa, cujo resultado é o estado 

assistencial. 

 Finalmente, o contratualismo moderno subordina-se ao fato de que as sociedades 

poliárquicas, como aquelas em que vivemos, são simultaneamente capitalistas e democráticas. 

Nestas sociedades, grande parte das deliberações coletivas é tomada por meio de transações que 

terminam em pactos. Nessas sociedades, o contrato social não é mais apenas uma hipótese 

racional, mas sim uma ferramenta de governo continuamente exercida. 

Ao enfocar os conceitos de Contrato e Contratualismo, Bobbio faz uma apreciação do 

neocontratualismo. Considera que a Teoria do Estado recente está toda concentrada na lei como 

essencial fonte de padronização das relações de coexistência, em contraposição à figura do 

Contrato, cuja força regular está subordinada à da lei. O contrato se faz valer apenas nos limites 

de validade estabelecidos pela lei. 

 Ele considera que em uma sociedade democrática, as forças políticas são os partidos 

políticos: preparados acima de tudo para conseguir votos. São os partidos que disputam e obtêm o 

consenso. Deles depende a legitimação do sistema político como um todo. Tal consenso pelo 

voto é uma prestação positiva e, uma prestação positiva solicita geralmente uma contraprestação. 

Prestação e contraprestação são elementos dos contratos bilaterais. Nestes acordos, a prestação da 

parte dos eleitores é o voto, a contraprestação da parte do eleito é uma vantagem (sob a forma de 

um bem ou de um serviço) ou a isenção de uma desvantagem. 

No último capítulo, Governo dos Homens ou Governo das Leis, Bobbio procura 

responder à questão sobre qual é o melhor governo, o das leis ou o dos homens? Ou de outra 

forma, Bom governo é aquele em que os governantes são bons porque governam respeitando as 

leis, ou aquele em que existem boas leis porque os governantes são sábios? 

Bobbio apresenta o primado da lei, que está fundado sobre o pressuposto de que os 

governantes sejam maus, no sentido de que tendem a usar o poder em benefício próprio. Vice-

versa, o primado do homem está fundado sobre o pressuposto do bom governante, cujo tipo ideal, 

entre os antigos, era o grande legislador. 
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 No entanto, ao responder a essa questão, Bobbio afirma que por muito tempo ao longo 

dos séculos, a ideia predominante foi em favor da superioridade do governo das leis, o que 

acabou por ser geralmente negativo e bastante discutido. 

Os critérios com os quais o bom governo foi diferenciado do mau governo são  dois: o 

governo para o bem comum diferenciado do governo para o próprio bem; o governo segundo leis 

estabelecidas, sejam elas as leis naturais ou divinas, ou as normas de costume ou as leis positivas 

postas pelos predecessores e tornadas hábitos do país, diferenciado do governo arbitrário, cujas 

decisões são tomadas de vez em quando, fora de qualquer regra pré-constituída. Disto derivam 

duas figuras distintas,  mas não dissemelhantes, de governante odioso: o tirano que usa o poder 

para satisfazer os próprios desejos ilícitos, de que fala Platão no livro IX da República; e o senhor 

que estabelece leis para si mesmo, ou seja, o autocrata no sentido etimológico da palavra. 

Bobbio estabelece sua preferência pelo governo das leis, e não pelo governo dos homens. 

Segundo Bobbio, o governo das leis celebra atualmente o sucesso na democracia.  
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1.4.2. Os Pressupostos Democráticos segundo Bobbio 

 

Para Bobbio, o que é a democracia, senão um conjunto de regras (as chamadas regras do 

jogo) para a solução dos conflitos sem derramamento de sangue? E em que consiste o bom 

governo democrático senão, acima de tudo, no rigoroso respeito a estas regras? Bobbio estabelece 

que a democracia é, por excelência, o governo das leis. 

 Seus pressupostos incluem a democracia representativa, baseada no sufrágio universal, 

em um governo da maioria e em um Estado laico. Destaca a importância da educação para a 

cidadania. Ao observar que todas as deliberações dos representantes devam ser conhecidas pelo 

povo, o que considera um dos eixos do regime democrático, está corroborando a importância dos 

princípios de democracia comunicativa que são apresentados adiante por Iris Young.  
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1.5. Carole Pateman  

 

Carole Pateman [UCLA, 2012] é uma feminista e cientista política britânica. Nasceu em 

1940 na pequena vila de Maresfield, em  Sussex, na Inglaterra, filha de pais operários de classe 

baixa.  

Ela cursou a escola da vila e foi beneficiária das grandes reformas britânicas de 1940, 

quando passou na prova 11+ e foi habilitada para ir para uma educação acadêmica na Lewes 

County Grammar School for Girls. Porém, abandonou a escola com 16 anos, e teve que trabalhar 

em vários empregos, até ser aceita, em 1963, para o Ruskin College, uma escola independente de 

educação para adultos em Oxford, voltada para estudantes da classe trabalhadora e que não 

possuiam requisitos de educação formal.  

Estudou Economia, Política, História e Sociologia. Durante esse período, muitos dos 

alunos no Ruskin College se inscreveram para um diploma de pós-graduação em Ciência Política 

e Econômica na universidade de Oxford. Ela foi a primeira mulher inscrita para esse curso em 

1965, e formou-se com distinção.  

A seguir, passou a dar aulas na universidade de Oxford, lecionando Política, Filosofia e 

Economia nos cursos de bacharelado, tendo ficado em Oxford até concluir o seu D.Phil.  

Desde então a sua carreira passou a ser internacional, tendo lecionado em três continentes: 

de 1991 até 1994, foi a primeira mulher presidente da International Political Science Association; 

de 1988 até 1989 foi  professora bolsista do Conselho Sueco de Pesquisa em Humanidades e 

Ciências Sociais; e, de 1993 até 2000, foi professora adjunta na Research School of Social 

Sciences da Universidade Nacional da Austrália. 

Ela juntou-se ao Departamento de Ciências Políticas da Universidade da California em 

Los Angeles (UCLA) em janeiro de 1990, onde está presentemente.  
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1.5.1. O Pensamento de Pateman em Participação e Teoria Democrática 

 

Pateman, em seu livro, que já se tornou um clássico da ciência política, Participação e 

Teoria Democrática [Pateman, 1992], inicia o seu discurso tendo por base o conceito de 

participação, e em tom irônico questiona a popularidade dessa palavra, particularmente entre 

estudantes.  

Destaca que entre os teóricos da política e sociólogos políticos, a teoria da democracia 

mais aceita é aquela que limita a participação popular no processo político. Uma questão 

predominante é a ênfase colocada nos perigos inerentes à ampla participação popular em política.  

Considera “democracia” e “totalitarismo” as duas únicas alternativas políticas viáveis no 

mundo moderno. Destaca pontos que se provam facilmente hoje em dia por meio de pesquisas de 

opinião, como por exemplo, o fato de a característica mais notável da maior parte dos cidadãos, 

principalmente os de grupos de condições socioeconômicas baixas, é uma total falta de interesse 

em política e em atividades políticas. E mais, constatou que existem atitudes não democráticas ou 

autoritárias amplamente difundidas, também, entre grupos de condição socioeconômica baixa. 

Conclui que a visão clássica do homem democrático constitui uma ilusão sem fundamento 

e, que um aumento da participação política poderia abalar a estabilidade do sistema democrático.  

A seguir, Pateman faz uma resenha crítica e lúcida sobre a obra de Joseph Schumpeter, 

Capitalismo, Socialismo e Democracia [Schumpeter, 1943], concordando com a definição 

atribuída por este à democracia: “Democracia é um método político, ou seja, trata-se de um 

determinado tipo de arranjo institucional para se chegar a decisões políticas – legislativas e 

administrativas.”, e destacando a importância da teoria de Schumpeter para as teorias 

democráticas posteriores.  

Analisa, a seguir, quatro exemplos bem conhecidos da teoria da democracia nos trabalhos 

de Berelson, Dahl, Sartori e Eckstein, resenhando-os com maestria e erudição. Conclui que os 

formuladores da teoria democrática contemporânea encaram a participação exclusivamente como 

um instrumento de proteção aos princípios democráticos.  
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Pateman analisa a obra de três teóricos da democracia: Rousseau, John Stuart Mill e 

G.D.H. Cole. E conclui destacando a importância dos conceitos apresentados por esses 

pensadores sobre a teoria da democracia participativa, apesar da crítica sobre o uso “carregado de 

valor” dessa teoria, tendo portanto, pouco interesse direto para o moderno cientista político.   

A partir daí, Pateman faz uma avaliação do realismo empírico e da viabilidade da 

democracia participativa, e questiona se a concepção de uma sociedade participativa é uma 

fantasia utópica perigosa. Conclui afirmando que a democracia participativa apresenta muitos 

aspectos que refletem alguns dos principais temas e reflexões da teoria política e da sociologia 

política recentes, incluindo o fato de ela ser um modelo de um sistema autosustentado, e que as 

semelhanças entre a teoria da democracia participativa e teorias de pluralismo social recentes são 

bastante óbvias.  

Assim, a teoria da democracia participativa se sustenta, ou cai por terra, de acordo com 

duas hipóteses: a função educativa da participação e o papel crucial da indústria.  

A partir daí, Pateman questiona se as estruturas de autoridade industrial podem ser 

democratizadas ou não, e passa a verificar se existe alguma evidência que sustente a ligação 

sugerida entre a participação no local de trabalho e em outras esferas não governamentais, 

inclusive no âmbito nacional mais abrangente.  

Um capítulo muito interessante da obra de Pateman é o Capítulo V, sobre a autogestão 

dos trabalhadores na Iugoslávia. Neste capítulo, tenta-se mostrar que há uma demanda 

generalizada por participação nos níveis mais baixos da administração, e tenta-se derrubar o 

argumento de que é impossível a democratização das estruturas de autoridade da indústria, o que 

é defendido pela teoria da democracia contemporânea.  

Para pôr à prova a tese da “impossibilidade” de se democratizarem as estruturas de 

autoridade industrial nos padrões do que existe na Iugoslávia, foi preciso examinar o 

funcionamento interno do sistema, com o exame de uma evidência empírica relevante para os 

argumentos da teoria da democracia participativa. Em seu estudo, ela praticamente disseca o 

modelo de controle no sistema industrial da Iugoslávia comunista, onde existe um sistema de 

autogestão de seus trabalhadores, o único exemplo disponível de se tentar introduzir em larga 
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escala a democracia na indústria, abrangendo empresas de vários tipos e tamanhos, por toda a 

economia.  

Pateman destaca a semelhança em muitos aspectos desse modelo de gestão com um 

esquema de sociedade participativa. Conclui, após discussões e constatações ao longo da 

narrativa, que em um certo sentido, fica demonstrada a possibilidade de uma estrutura de 

autoridade democrática na indústria. Evidentemente, não se pode afirmar que o sistema de 

autogestão dos trabalhadores na Iugoslávia constitua um bom exemplo de democratização das 

estruturas de autoridade ou que as conclusões sejam inexoráveis.  

Portanto, a preocupação com o problema da participação e seu papel na teoria 

democrática fica exposto nessa obra em um contexto muito mais amplo, refutando argumentos de 

que a teoria participativa se baseia em ilusões perigosas ou em fundamentos teóricos 

ultrapassados e fantasiosos.  Pateman conclui assegurando que ainda se pode dispor de uma teoria 

da democracia moderna, viável, que observe como ponto central a noção de participação. 
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1.5.2. Os Pressupostos Democráticos segundo Pateman 

 

Pateman afirma que a democracia participativa inclui muitos aspectos que refletem alguns 

dos principais temas e reflexões da teoria política e da sociologia política recentes. Destaca a 

importância da função educativa da educação para sua sustentação, e assegura que se pode dispor 

de uma teoria da democracia moderna, viável, que observe como ponto central a noção de 

participação. 
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1.6. Robert Alan Dahl  

 

Robert Alan Dahl [Yale, 2013] é um profesor de Ciencia Política na Universidade de 

Yale. Americano nascido em 1915 no estado de Iowa, é um dos maiores especialistas no estudo – 

teórico e empírico – da democracia. É um destacado cientista político, ainda em atividade, e 

referência indispensável da política democrática contemporânea.  

Suas principais ideias tiveram como base o conceito de poliarquia, onde afirma que os 

governos dos Estados Unidos eram controlados por muitas elites diferentes, contrariando as 

afirmações de C. Wright Mills, que afirmava haver somente uma elite de poder unitária e 

demográficamente restrita, isso em 1960.  

Para Dahl, a existência de muitas e diferentes elites, que precisam cooperar tanto em 

situações de conflito quanto de compromisso entre si, constitui a essência da democracia, ou 

como ele conceituou posteriormente, da poliarquía, que é como se passaram a chamar as formas 

de governo de países políticamente avançados.  

Mais recentemente, o tom dos textos de Dahl têm assumido um tom mais pesimista. Na 

sua obra, Quão Democrática é a Constituição Americana? [Dahl, 2001b], ele considera que a 

constituição americana é menos democrática do que deveria ser, pois os seus autores estavam em 

uma situação de profunda ignorância sobre o futuro quando a escreveram. Ele, no entanto, reitera 

que pouco se pode fazer a esse respeito.  
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1.6.1. O Pensamento de Dahl em Poliarquia: Participação e Oposição 

 

Em um primeiro estudo sobre a evolução da democracia em regimes políticos modernos, 

o livro Poliarquia: Participação e Oposição [Dahl, 1997] define a democratização em duas 

dimensões: contestação pública e inclusividade. Ao processo de progressiva ampliação desses 

dois elementos o autor dá o nome de democratização. O direito de voto em eleições livres 

participa das duas dimensões, pois tal direito estimula a contestação pública e ao mesmo tempo 

torna o regime inclusivo com a proporção significativa de pessoas votantes. Assim, contestação 

pública e inclusividade transformam-se em dois critérios para a classificação dos regimes 

políticos. Quando regimes hegemônicos – de precária contestação e inclusividade – caminham 

em direção a uma poliarquia, fica clara a indicação de que aumentaram as possibilidades de 

efetiva contestação e inclusão. 

Na poliarquia, é maior o numero de indivíduos, grupos e interesses cujas preferências 

devem ser levadas em consideração nas decisões políticas, devido à maior participação das 

pessoas. Esta situação acaba por criar novas possibilidades de conflito em decorrência de os 

governantes estarem suscetíveis de substituição por grupos incorporados ao processo político. 

A oposição entra em conflito com os grupos do governo para ver seus interesses atendidos 

nas políticas de Estado, enquanto os governantes tentam barrar qualquer substituição dos seus 

objetivos. Quanto maior o conflito entre governo e oposição, mais provável o esforço de cada 

parte para negar uma efetiva oportunidade de participação à outra nas decisões políticas; dessa 

forma, mais difícil se faz a tolerância de um grupo com outro. O que é ruim em termos de 

amadurecimento do nível de poliarquia. 

Diante desse quadro Dahl acrescenta dois elementos para compreensão dos conflitos 

políticos: custos de tolerância e custos de repressão. A probabilidade de um governo tolerar uma 

oposição aumenta com a diminuição dos custos de tolerância e com o crescimento dos custos de 

repressão. A segurança mútua desses dois atores políticos – governo e oposição – aumenta as 

possibilidades de contestação pública e poliarquia. 
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Em regimes políticos diferentes, provocam-se conseqüências diferentes. Daí a importância 

dos efeitos da poliarquia. Dentre os fundamentos desse regime, pode-se falar na prática das 

liberdades liberais clássicas: manifestação sem o temor de represálias; voto secreto; formação de 

organizações políticas; exercício de oposição ao governo dentre outras. Outro efeito consiste no 

desenvolvimento das organizações partidárias oriundas da competição pelo poder, o que, por sua 

vez, estimula a participação dos cidadãos. 

É considerada salutar a transformação dos regimes nos modelos de poliarquia. Dahl não 

acredita em qualquer espécie de lei histórica que impõe a sociedade uma transição inevitável à 

poliarquia. Na verdade, a poliarquia deve sua existência a sete conjuntos de condições expressas 

nos seguintes termos: seqüências históricas, grau de concentração na ordem socioeconômica, 

nível de desenvolvimento socioeconômico, desigualdade, clivagens subculturais, controle 

estrangeiro e crenças de ativistas políticos. 

Condições favoráveis à poliarquia devem ter seqüências históricas nas quais a competição 

precede a inclusividade, pois assim fica mais fácil de produzir o grau de segurança mútua. A 

ordem socioeconômica precisa dispor de um quadro disperso, ou até neutralizado, dos recursos 

violentos e socioeconômicos, tornando mais complicado para o governo eliminar a oposição; 

ainda nesse ponto, a poliarquia tende a se desenvolver melhor numa economia de agricultura livre 

e setor comercial-industrial de perfil descentralizado. As poliarquias têm um elo com o nível 

socioeconômico, mas não significa que desenvolvimento gera obrigatoriamente regimes de 

poliarquia.  

Para uma implantação exitosa de um regime de poliarquia, a sociedade precisa ter baixo 

índice de desigualdade; a situação de desigualdade extrema torna vulnerável a poliarquia porque 

provoca um descomprometimento dos grupos com o regime. Um pluralismo subcultural baixo 

deve prevalecer, mas no caso de ser acentuado ou alto é possível garantir a poliarquia em três 

condições: nenhuma subcultura deve ficar indefinidamente privada de participação no governo, 

engajamentos capazes de proporcionar um alto grau de segurança às diversas subculturas e, por 

fim, um regime que atende às reivindicações relativas aos principais problemas do país.  

Os ativistas políticos contribuem com a poliarquia quando compartilham de crenças nos 

pontos concernentes a acordos, confiança, ideia de regime eficaz na solução dos problemas e 
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legitimidade das instituições. Por último, a dominação política estrangeira precisa ser fraca ou 

temporária para tornar um regime em uma poliarquia. 
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1.6.2. O Pensamento de Dahl em Sobre a Democracia 

 

Em Sobre a Democracia [Dahl, 2001a], um livro contundente escrito em 1998 e traduzido 

para o português em 2001, essencial para o estudo da democracia, Dahl começa com uma análise 

da perspectiva histórica da democracia, sem deixar, é claro, de tecer inúmeras críticas às origens 

históricas desta.  

Atento a fatos antropológicos e históricos, Dahl parte do princípio de que havendo 

condições adequadas, a democracia seria sempre inventada e reinventada, considerando-se o 

preceito de lógica da igualdade para que se pudesse impulsionar a participação democrática, 

dando origem a um sistema de maior participação na tomada de decisões relevantes para grupos 

organizados de seres humanos.  

Dahl, a seguir, avalia os traços de democracia encontrados em civilizações antigas do 

Mediterrâneo, incluindo a Grécia – Atenas, em particular - Roma e a Itália. Os gregos criaram o 

termo democracia, os romanos tiraram do latim o nome República, e mais tarde (por volta do ano 

1.100 d.c) os italianos deram este nome aos governos populares de suas cidades Estado. 

Entretanto, quer se chamassem democracias ou repúblicas, os sistemas de governo popular na 

Grécia, em Roma e na Itália não possuíam inúmeras das características decisivas do moderno 

governo representativo.  

Três instituições políticas básicas estavam ausentes dos governos grego, romano e 

italiano: um parlamento nacional, governos locais eleitos pelo povo e um sistema combinando a 

democracia em níveis locais com um parlamento eleito pelo povo.  

Assim, continuando sua análise histórica, ele segue para a Europa do Norte, onde essas 

instituições, em diferentes níveis, originaram-se na Inglaterra, na Escandinávia, nos Países Baixos 

e na Suiça. Sua principal característica: homens livres e nobres começariam a participar 

diretamente das assembleias locais. A essas, foram acrescentadas assembleias regionais e 

nacionais, consistindo de representantes a serem eleitos.  
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Foi na Suécia, dada a tradição de participação popular nas assembleias do período Viking, 

que se criou uma espécie de precursor do parlamento representativo moderno (riksdag). 

Entretanto, um modelo em particular de parlamento representativo seria a maior influência sobre 

a ideia e a prática de um governo representativo: o Parlamento da Inglaterra medieval (durante o 

reinado de Eduardo I, de 1272 a 1307).   

Sobre esse tema, conclui que, as ideias e as práticas europeias proporcionaram uma base 

para o surgimento da democracia, porém, ficou faltando o seguinte: eliminar as imensas 

desigualdades entre todas as pessoas, mesmo entre homens livres, com uma imensa desigualdade 

em termos de status, fortuna, trabalho, liberdade e poder; mesmo onde existiam tais elementos, as 

assembleias parlamentares estavam muito longe de corresponder a padrões mínimos de 

democracia; os representantes do povo não representavam, na realidade, todo o povo; faltava 

convicção e compreensão sobre as ideias democráticas.  

 Dahl se pergunta, depois da análise histórica, sobre o que há pela frente, e conclui que em 

todos os países democráticos, há uma grande lacuna entre a democracia real e democracia ideal, o 

que oferece uma dificuldade: quais maneiras poderiam ser encontradas para tornar os países ditos 

“democráticos”, em mais democráticos. Pois até mesmo os países “democráticos” não são 

totalmente democráticos. Assim, as respostas para essa questão são incertas, porém, servem de 

ponto de partida para procurar novas soluções. 

 Dahl trata adiante da democracia ideal, definindo formalmente o que é democracia e o seu 

por quê. Para Dahl a democracia proporciona oportunidades para: participação efetiva; igualdade 

de voto; aquisição de entendimento esclarecido; exercício do controle definitivo do planejamento; 

inclusão de adultos, em total consonância com os critérios apresentados previamente.  

Daí, surgem outras questões fundamentais. A primeira: podem-se aplicar esses critérios ao 

governo de um estado? E a resposta é: “É claro que sim.”. A segunda questão: seria realista 

pensar que uma associação poderia satisfazer plenamente a esses critérios? E a resposta é: “não, 

não é provável”. A terceira questão: considerando que nos sirvam de orientação, bastariam esses 

critérios para o planejamento de instituições políticas democráticas? A resposta é: “não, pois é 

provável que se venha a descobrir que, às vezes, esses valores entram em conflito, exigindo a sua 

ponderação”. 
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Dessas considerações, Dahl afirma que nenhum estado jamais possuiu um governo que 

estivesse plenamente de acordo com os critérios de um processo democrático, e é provável que 

isso não aconteça, afirma porém que considera que esses critérios proporcionam configurações 

altamente vantajosas para se avaliar as realizações e as potencialidades do governo democrático.  

 A seguir, avalia os por quês da democracia. De forma extremamente pragmática, analisa 

as vantagens da democracia com relação a outras alternativas viáveis. Considera um grave erro 

pedir demais de qualquer governo, mesmo de um governo democrático.  

A democracia não pode assegurar que seus cidadãos sejam felizes, prósperos, saudáveis, 

sábios, pacíficos ou justos. Atingir esses fins está além da capacidade de qualquer governo, o que 

justifica o fato de mesmo as democracias atuais sofrerem de muitos defeitos. Apesar destes, não 

se pode perder de vista os benefícios que tornam a democracia mais desejável que qualquer 

alternativa viável a ela.  

E conclui: “Com todas essas vantagens, a democracia é para a maioria um jogo bem 

melhor que qualquer outra alternativa viável”. 
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1.6.3. Os Pressupostos Democráticos segundo Dahl 

 

Os pressupostos democráticos de Dahl passam pela constatação de que três instituições 

políticas básicas estavam ausentes dos governos clássicos: um parlamento nacional, governos 

locais eleitos pelo povo e um sistema combinando a democracia em níveis locais com um 

parlamento eleito pelo povo e se estendem a uma definição de democracia que proporciona 

oportunidades para: participação efetiva; igualdade de voto; aquisição de entendimento 

esclarecido; exercício do controle definitivo do planejamento; e, a inclusão de adultos. 

Para finalizar, Dahl enumera dez vantagens que provariam que a democracia é a melhor 

maneira de governar: a democracia ajuda a impedir o governo de autocratas cruéis e perversos; a 

democracia garante aos cidadãos uma série de direitos fundamentais que os sistemas não 

democráticos não podem proporcionar; a democracia assegura aos cidadãos uma liberdade 

individual mais ampla que qualquer alternativa viável; a democracia ajuda a proteger os 

interesses fundamentais das pessoas; apenas um governo democrático pode proporcionar uma 

oportunidade máxima para os indivíduos exercitarem a liberdade de autodeterminação – ou seja: 

viverem sob leis de sua própria escolha; somente um governo democrático pode proporcionar 

uma oportunidade máxima de exercício de responsabilidade moral; a democracia promove o 

desenvolvimento humano mais plenamente que qualquer outra alternativa viável; apenas um 

governo democrático pode promover um grau relativamente alto de igualdade política; as 

modernas democracias representativas não lutam umas contra as outras; os países com governos 

democráticos tendem a ser mais prósperos que os países com governos não democráticos.  
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1.7. Iris Marion Young  

 

Iris Marion Young [de Souza, 2006] (1949-2006) foi professora de Ciências Políticas na 

Universidade de Chicago, e afiliada ao Centro de Direitos Humanos e Estudos de Gênero daquela 

universidade. Sua pesquisa envolvia teoria política contemporânea, teoria social feminista e a 

análise normativa de políticas públicas. Publicou diversos livros nessas áreas, sendo o mais 

importante para a Ciência Política o seu Inclusão e Democracia [Young, 2000], ainda sem 

tradução para o Português. 

 Seus interesses acadêmicos eram bem abrangentes, incluindo: teorias contemporâneas de 

justiça; democracia e diferenças; teoria política feminista; teoria política continental, incluindo 

Michel Focault e Jurgen Habermas; ética e relações internacionais; gênero, raça e políticas 

públicas. 

 Ela recebeu o seu título de PhD em Filosofia pela Penn State University em 1974. Antes 

de entrar para a Universidade de Chicago, ela ensinou durante nove anos Teoria Política na 

Universidade de Pittsburgh. Antes disso ensinou filosofia em várias instituições como a 

Worcester Polytechnic Institute e Universidade de Miami. Trabalhou também com diversas 

universidade ao redor do mundo, incluindo Princeton University, Institute for Human Sciences in 

Vienna, Australian National University e Human Sciences Research Council da África do Sul. A 

Dra. Young morreu aos 57 anos, com câncer no esôfago. 

 Seus principais livros incluem: Justice and the Politics of Difference (Princeton 

University Press, 1990); Throwing Like a Girl and Other Essays in Feminist Philosophy and 

Social Theory (Indiana University Press, 1990); Intersecting Voices: Dilemmas of Gender, 

Political Philosophy, and Policy (Princeton University Press, 1997); e, Inclusion and Democracy 

(Oxford University Press, 2000). 
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1.7.1. O Pensamento de Young em Inclusão e Democracia 

 

Em seu livro Inclusão e Democracia [Young, 2000], Young defende um modelo de 

democracia baseado nos seus valores normativos intrínsecos e por razões instrumentais. 

Argumenta-se que o sistema democrático permite restringir o abuso de poder, possibilita a 

influência sobre políticas públicas, combate a injustiça e promove a justiça. Afirma que “sem 

protesto criativo e mobilização de massa, uma democracia é insípida e fraca”. Assim, passa-se a 

refletir sobre a democracia como um processo comunicativo que promove a justiça. 

Nesse livro [Young, 2000], o objetivo da autora é construir uma relação teórica normativa 

entre a democracia e a justiça, por meio do conceito fundamental da inclusão. O discurso inicial 

de Young estabelece quatro teses:  

• Pessoas marginalizadas, com desigualdades de recursos, podem se organizar para superar 

essas desigualdades: considera-se que, se o processo democrático é aberto e justo, as partes 

mais fracas podem atingir seus objetivos políticos, pois as discussões públicas podem 

persuadir outros cidadãos de que sua causa é justa;  

• Para instituir uma política por meios democráticos, requer-se tempo, determinação e 

mobilização contínua dos seus defensores, ainda que o processo seja burocrático e até mesmo 

enfadonho ou cansativo. O processo precisa ser relativamente público, inclusivo e 

procedimentalmente regular;  

• Representação e participação não se excluem mutuamente, pelo contrário, trabalham juntos 

para chegar a um resultado; 

• Conclui-se que o processo democrático, afinal, produz alguma coisa, apesar de o seu produto 

final ser pouco ou demorado.  

Young trata os aspectos do processo democrático sob condições de desigualdades 

estruturais. O processo democrático é usado para promover “mudanças legais, administrativas e 

sociais em busca de mais justiça”. Assim como Dahl, ela tem a convicção de que o processo 

democrático é o meio necessário e próprio para que viabilizar que isso aconteça. Sua 

compreensão de democracia é minimalista: a política democrática estabelece o governo das leis, a 
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promoção das  liberdades civis e políticas, e as eleições livres e justas dos legisladores. Destaque-

se que sua forma de descrever a relação entre democracia e justiça passa pela comunicação entre 

os  grupos no espaço público.  

Para que se possa entender o processo pelo qual a democracia promove justiça, é 

necessário um aprofundamento na prática democrática, ultrapassando a concepção de democracia 

como uma simples coleção de pressupostos democráticos empíricos. O aspecto mais importante 

que Young destaca na identificação do grau de democracia é a inclusão. “A legitimidade 

normativa de uma decisão democrática depende do grau em que aqueles que são afetados pela 

política foram incluídos nos processos de decisão e tiveram oportunidade de influenciar os 

resultados”.  

Partindo-se desse ponto de vista da estrutura, considera-se que as democracias atuais 

tendem a reforçar o ciclo entre desigualdade social e econômica e desigualdade política, o que 

possibilita que os poderosos usem o processo democrático para perpetuar as injustiças e preservar 

seus privilégios. É fato que os grupos se distribuem desigualmente quanto ao poder e ao controle 

sobre recursos: há grupos com mais habilidade em usar o processo democrático para seus 

próprios fins, enquanto há outros que são excluídos ou marginalizados (poder e controle desigual 

sobre os recursos). Constata-se que, por esse motivo, as discussões surgidas sobre desigualdade 

não ocorrem livres de coerção e de ameaça, daí a necessidade de um modelo comunicativo de 

inclusão democrática, onde os segmentos sociais lutam e se engajam por meio de suas diferenças 

ao invés de colocá-las à parte em nome de um “bem comum”. Nesse modelo de democracia 

comunicativa, o processo de decisão deve ser o mais inclusivo possível, objetivando a poder 

promover resultados justos.  

No modelo de democracia comunicativa, introduz-se a ideia de que o conceito de 

democracia é associado à “discussão aberta e à troca de pontos de vista que levam a políticas 

resultantes de acordos”. Há diversos pressupostos normativos voltados para as relações e 

disposições das partes que deliberam: inclusão, igualdade, razoabilidade e publicidade. 

Considera-se que o processo democrático só é legítimo se for inclusivo. O princípio de 

inclusividade demanda normas de respeito moral e permite a máxima liberdade de expressão dos 

interesses, opiniões, e perspectivas em relação aos problemas e questões para as quais o público 

busca solução. Todos os afetados pelas políticas devem ser incluídos, porém em termos iguais. 
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Vislumbra-se a triangulação entre “inclusão – igualdade – liberdade”. A inclusão está a serviço 

da igualdade política, que é por sua vez sustentada pela liberdade. Como o objetivo da 

democracia é resolver problemas coletivos a fim de alcançar um acordo, as ideias precisam ser 

expostas e, principalmente, ouvidas. Sempre há a possibilidade de se mudar de opinião e de 

preferência, e esta transformação é viabilizada pela razoabilidade.  

O objetivo não é apenas falar e ser ouvido, mas transformar as preferências, interesses, 

crenças e julgamentos, pois os envolvidos tomam conhecimento de acontecimentos e 

experiências que não conheciam e obtêm novas informações. Ademais, o processo democrático 

de decisão forma um público em que as pessoas se tornam responsáveis e responsabilizáveis 

(accountable). O público é intrinsecamente plural em suas experiências e opiniões e por isso as 

pessoas tentam explicar-se e entender-se umas às outras.  

Adicionalmente, outros pressupostos se fazem relevantes, incluindo: produzir cooperação, 

resolver problemas coletivos e promover justiça. Os interesses deixam de ser individuais e se 

orientam para a comunidade. O resultado não é uma noção abstrata de justiça, mas um 

julgamento particular sobre quais ações ou políticas uma determinada coletividade deve adotar 

para resolver determinadas questões, pois a razoabilidade política exige coerência com os 

princípios da justiça.  

Young denuncia o privilégio do argumento sobre outras formas de comunicação, porque 

algumas necessidades podem ser silenciadas por não encontrarem meio de expressão reconhecido 

pelas práticas socializadas estabelecidas. O modelo de discurso aceito tacitamente é, de acordo 

com a autora, o do homem branco educado de classe média, que é tido como racional e 

desprovido de emoção exacerbada e de boa condição econômica e social. Contra o debate 

dominante, polido, ordenado, desapaixonado, Young defende um modelo de processo 

democrático mais agnóstico, onde há diferenças sociais e injustiças significativas, ou seja, onde a 

política democrática seja um processo de luta, que por sua vez significa um processo de 

engajamento comunicativo dos cidadãos. Para combater a exclusão nos discursos, medidas 

compensatórias devem ser tomadas, e a inclusão é a principal delas.  

É a inclusão que irá garantir, àqueles que participam e fazem propostas nas discussões, 

que possam transformar suas posições iniciais de auto-interesse em uma demanda mais objetiva 
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de justiça. Evidentemente, as democracias contemporâneas frequentemente violam esta norma de 

inclusão. Young distingue duas formas de exclusão: externa e interna. A exclusão externa é a que 

mantém indivíduos e grupos fora dos debates e da tomada de decisão, ou permite que apenas 

certos grupos tenham controle sobre o que acontece nestas atividades. A exclusão interna ocorre 

quando indivíduos ou grupos, mesmo estando formalmente incluídos, enfrentam normas de 

discurso e de estilos de expressão que privilegiam uns em detrimento de outros.  

Young estabelece um conceito fundamental: o de estrutura, que está ligado a instituições 

que condicionam a ação e a expressão individuais, mas sobre as quais os indivíduos têm pouco 

controle. Vários elementos concorrem para a estruturação de um grupo social: a organização 

social do trabalho e da produção, as regras institucionalizadas de autoridade e subordinação, a 

constituição do prestígio; e as relações que estabelecem entre si são tais que uma posição numa 

estrutura de relações não existe sem uma relação diferenciada das outras posições. Por serem 

elementos estruturais, são permanentes e se reforçam entre si: gênero, classe, idade, habilidade, 

raça; estes fatores implicam status legal, possibilidades educacionais, ocupação, possibilidades de 

acesso a recursos, poder político, prestígio. 

Decorre desse conceito a “desigualdade estrutural”, definida como: “... limitações 

relativas que algumas pessoas encontram em sua liberdade e bem estar material, como um efeito 

cumulativo das possibilidades de suas posições sociais, em comparação com outros, que em suas 

posições sociais têm mais opções e acesso fácil a benefícios”.  

Há um ideal normativo da democracia comunicativa, que é facilitar a transformação das 

opiniões particulares, paroquiais, estreitas, em uma compreensão mais abrangente das 

necessidades e interesses dos outros, que são levados em conta neste processo. A interação deve 

ser crítica, reflexiva, persuasiva e deve possibilitar um julgamento objetivo das relações e dos 

problemas sociais. A discussão pública busca a objetividade, que é fundamental para se 

estabelecer o sentido de justiça.  

A inclusão de grupos diferenciados garante que estes encontrem expressão mas, além 

disso, motiva o debate político transformador das opiniões particulares e maximiza o 

conhecimento social para que os cidadãos possam encontrar soluções justas e sábias.  
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Young destaca a importância de instituições da democracia direta, como plebiscitos, 

referendos e outros, porém, observa que a representação é necessária porque é muito difícil que 

se esteja presente a todas as fases da tomada de decisão: por isso, outras pessoas tomam nossos 

lugares, pessoas que, espera-se, pensarão de maneira semelhante a nós. Neste ponto, Young se 

assemelha a Dahl, que diz que a democracia não pode evitar a representação. Para ela, a 

igualdade política está garantida na representação, pois as instituições formais de representação 

possuem normas que ditam quem está autorizado a falar por quem, assim como os mecanismos 

de averiguação e responsabilização (norms of accountabilty). A representação requer que o 

representante seja capaz de exercer um julgamento independente, mas antecipado, baseado no 

conhecimento do que os representados querem.  

 Young destaca a importância do Estado: este tem capacidades singulares para 

coordenação, regulação, e administração em larga escala que uma democracia estável não pode 

dispensar. Assim, o Estado tem importante papel: sendo as injustiças estruturais produzidas pela 

opressão, que tem origem nos processos econômicos, as instituições estatais podem contribuir 

para eliminar a opressão e promover o autodesenvolvimento.  

Em síntese, a democracia, para Young, promove a justiça na medida em que é construída 

com a participação do maior número possível de pessoas ou de seus representantes, mas não se 

resume a uma questão numérica: a inclusão estabelece a forma e o conteúdo do debate público. 
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1.7.2. Os Pressupostos Democráticos segundo Young 

 

Os pressupostos democráticos de Young têm por base a sua tese de “democracia 

comunicativa”. Nesta se incluem a restrição do abuso de poder, a possibilidade de as políticas 

públicas sofrerem influência, e o fato de o combate à injustiça promover a justiça. Ela inclui 

também entre os principais pressupostos democráticos a eliminação de desigualdades, a inclusão 

de grupos minoritários, a representação e a participação. Um ponto importante é a possibilidade 

de atribuir responsabilidades aos agentes políticos, com mecanismos de averiguação e 

responsabilização (norms of accountability). 

Outros pressupostos destacados incluem: produzir cooperação, resolver problemas 

coletivos e promover justiça. Os interesses deixam de ser individuais e se orientam para a 

comunidade.  

Young destaca o papel do Estado em suas capacidades singulares para coordenação, 

regulação, e administração em larga escala, que uma democracia estável não pode dispensar. 
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1.8. Tabela de Pressupostos Democráticos 
 

A seguir, apresenta-se uma tabela com os pressupostos democráticos de cada um dos autores 
resenhados. É uma tabela completa no contexto deste trabalho e, sempre que possível, os 
pressupostos são cruzados entre os autores pertinentes.  

 

Pressuposto Schumpe
ter 

Bobbio Pateman Dahl Young 

1. Democracia Representativa Restrita x     

1.1. Burocracia bem-treinada x     

2. Democracia Representativa  x x x x 

2.1. Sufrágio universal  x    

2.2. Governo da maioria  x    

2.3. Estado Laico x x    

2.4. Educação para a cidadania x x x   

3. Democracia Participativa   x x x 

4. Democracia Inclusiva    x x 

5. Democracia Comunicativa  x   x 

6. Poliarquias    x  

6.1. parlamento nacional    x  

6.2. igualdade de voto    x  

6.3. governos locais eleitos pelo povo   x  x  

6.4. participação efetiva    x x 

6.5. aquisição de entendimento esclarecido    x  

6.6. oportunidades de inclusão   x x x 

6.7. governos não autocratas, não cruéis e não 
perversos 

   x  

6.8. garantia de direitos fundamentais    x  

6.9. liberdade individual ampla    x  

6.10. responsabilidade moral    x  
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6.11. desenvolvimento humano pleno    x  

6.12. alto grau de igualdade política    x  

6.13. tratados de não agressão entre as modernas 
democracias representativas  

   x  

6.14. prosperidade econômica para o povo    x x 

7. Democracia comunicativa     x 

7.1. restrição ao abuso de poder     x 

7.2. poder de influência sobre  políticas públicas      x 

7.3. redução das injustiças      x 

7.4. redução das desigualdades sociais     x 

7.5. redução das desigualdades econômicas    x x 

7.6. redução das desigualdades políticas      x 

7.7. redução das desigualdades estruturais    x x 

7.8. inclusão de grupos minoritários   x x x 

7.9. mecanismos de averiguação e 
responsabilização (norms of accountability) 

    x 

7.10. cooperação     x 

7.11. resolução de problemas coletivos      x 

7.12. promoção da justiça     x 

7.13. interesses orientados para a comunidade     x 

7.14. fortalecimento do papel do Estado      x 

 

Tabela 1 – Tabela de Pressupostos Democráticos 
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Capítulo 2 

 

Alexis de Tocqueville 

 

Neste capítulo, faz-se uma introdução à vida e ao pensamento de Alexis de Tocqueville, 

de modo que se possa compreender a grandeza da sua obra (A Democracia na América), e se 

possa localizar o contexto histórico exato em que ela foi escrita. É por demais importante que se 

conheçam os detalhes da vida desse pensador, os fatos históricos que o envolveram, a sua forma 

de pensar de acordo com o seu contexto familiar nobre, as grandes mudanças que ocorreram na 

Europa nesse período e, por fim, os pontos relevantes sobre a democracia que surgiram a partir 

desse contexto. 
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2.1. Introdução 

 

 A obra objeto de estudo deste trabalho, A Democracia na América, foi o resultado de sua 

viagem à América entre os anos de 1830 e 1831, sendo o primeiro volume do livro publicado em 

1835, e o segundo volume em 1840. Uma questão que se apresenta é: pode-se considerar 

Tocqueville como um simples observador das realidades americanas da primeira metade do 

século XIX, ou, pelo contrário, como uma espécie de visionário e profeta, que não se referia 

somente à América daquela época e à democracia que tinha ao alcance dos olhos, mas falava 

também do nosso presente e do nosso futuro? 

Na leitura de Tocqueville, pode-se perceber em diversas ocasiões que ele estaria 

pressentindo as dificuldades com que iriam se deparar as democracias modernas, os perigos da 

era do individualismo e da igualdade, o risco do totalitarismo. Daí, os “traços de democracia 

contemporânea” que se pretendem extrair, analiticamente, dessa obra.  

 Tocqueville é sem dúvida um homem de seu tempo, um aristocrata de época da pós-

Revolução francesa, um período marcado pela Restauração, pressionado pelos movimentos 

republicanos e operários. Pertence, sob esse ponto de vista, a uma sociedade que se vê destituída 

e vencida, ultrapassada pelo movimento da história. Ao mesmo tempo, e em grande parte pelos 

mesmos motivos, é um surpreendente observador das grandes evoluções históricas. Ele não se 

contenta em apenas descrever o que vê, como se se tratasse de algo imediatamente dado. Para 

entender como evolui a sociedade ocidental, ele articula um conjunto de conceitos, de quadros de 

leitura e de elementos de análise que facilitam um estudo da contemporaneidade de sua obra.  

Daí, o que se pretende destacar é o fato de que se tem a sensação de que ele fala de nós, de 

nossas preocupações atuais, ou até do nosso futuro, principalmente quando se compara o nível de 

democracia que se pode encontrar no Estado brasileiro atual, ainda considerado em 

desenvolvimento e com um nível de democracia ainda “jovem”. É essa ambiguidade que ajuda a 

construir o objeto de estudo deste trabalho.  
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2.2. Breve Biografia – Um Pensador Precoce 

 

Nesta breve biografia, deseja-se destacar os aspectos relevantes com relação aos pontos de 

vista e à postura intelectual de Tocqueville, derivados de sua situação social e familiar. Alexis de 

Tocqueville nasceu em 1805, numa família de aristocratas normandos, da região de Valognes, 

com linhagem estabelecida desde o século XI. Seus pais só escaparam da guilhotina pelo fato de 

Robespierre ter sido derrubado. Após um exílio na Inglaterra, o pai de Alexis se interroga, em 

seus próprios trabalhos, quanto às falhas de Luís XV e da monarquia francesa, assim como os 

motivos que levaram à decadência a aristocracia, na era do poder democrático de então. De certo 

modo, essas interrogações são retomadas por Tocqueville.  

 Tendo concluído a Faculdade de Direito de Paris em 1825, aos 20 anos, é logo em seguida 

nomeado Juiz Auditor em Versalhes, onde seu pai era prefeito. Fez, durante 1826 e parte de 

1827, uma viagem de estudos à Itália. Vivia-se o chamado período da Restauração (da 

monarquia), subsequente à queda de Napoleão. Em julho de 1830 ocorre a Revolução Liberal, 

iniciando-se a monarquia constitucional de Luís Felipe. Tocqueville guardará certa distância em 

relação a esse regime, que dura até 1848, no qual os liberais doutrinários exercem grande 

influência.  

 Tocqueville não é um reacionário que sonha com a restauração de uma ordem perdida e o 

restabelecimento da situação política derrubada por esse acontecimento aparentemente brusco e 

sem precedentes, que foi a Revolução Francesa. Pelo contrário, ele tenta rever a questão da queda 

da aristocracia num quadro bem maior e mais antigo: a lenta ascensão, desde o século XIII e o 

final da Idade Média, da igualdade nas condições sociais e, em seguida, políticas. 

 Ele sem dúvida herdou do pai a interrogação inicial sobre o lento crescimento da 

igualdade, mas abordou-a à sua maneira desde cedo, pois o seu itinerário intelectual teve um 

início extremamente precoce. Depois de ter trabalhado em Versalhes como juiz-auditor, foi 

enviado aos Estados Unidos em 1831, para estudar o seu sistema penitenciário. Essa viagem foi 

feita em companhia de seu amigo Gustave de Beaumont, e os dois permanecem nos Estados 

Unidos de maio de 1831 a fevereiro de 1832. De volta à França, Tocqueville demite-se do cargo 
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de magistrado em solidariedade a Beaumont, demitido por ter considerado indevida a intervenção 

do Ministério Público em um determinado processo, recusando-se a fazê-la, o que a Magistratura 

considerou incompatível com a função. Em 1833, com a publicação do trabalho “Du système 

Pénitenciaire aux États-Unis et de son application em France”, Beaumont e Tocqueville são 

aclamados e recebem os títulos de advogados da Corte Real de Paris e membros da Sociedade 

Histórica da Pensilvânia.  

Tocqueville segue, paralelamente à vida de escritor, uma carreira política, tendo sido 

eleito deputado em 1839. Mostra-se um conservador, ligado ao partido da ordem, um liberal 

contrário ao socialismo, ao coletivismo e a tudo que pretenda tornar comum a propriedade, 

porém, guardando uma distância considerável com relação às posições reacionárias dos 

ultramonarquistas do seu tempo. Depois da Revolução de 1848, que marca o fim do reinado de 

Luís Felipe, ele elege-se para a Assembléia Constituinte (1848) e, durante o ano de 1849, exerce 

a função de Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mantém-se plenamente partidário da liberdade 

de expressão e luta pela abolição da escravatura. Opõe-se ao golpe de estado de Luis-Napoleão 

Bonaparte, que vai dar origem ao Segundo Império, e deixa em definitivo a vida política em 

1851. Pouco depois de publicar seu último livro, O Antigo Regime e a Revolução, em 1856, 

morre ainda moço (54 anos), de tuberculose, em Cannes. 

A bibliografia dedicada a Tocqueville é muito vasta, constituída sobretudo de livros em 

francês e inglês. Dentre os textos disponíveis em português, dois são de especial relevância para o 

nosso estudo: Raymond Aron com Alexis de Tocqueville [Aron, 1982] e José Osvaldo de Meira 

Penna com O Pensamento de Tocqueville [Meira Penna, 1987]. 
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2.3. O Pensamento Vivo de Tocqueville 

 

A Democracia na América desperta um renovado interesse em nossa era. Seminários e 

encontros sobre o pensamento de Tocqueville são frequentemente realizados na França e nos 

Estados Unidos, com a Sociedade Tocqueville tomando a frente da divulgação das ideias desse 

eminente pensador. Em diversos países, há entidades congêneres a essa. No Brasil, há também 

uma Sociedade Tocqueville, presidida pelo embaixador José Osvaldo de Meira Pena. 

 Atribui-se a Tocqueville o grande feito de haver recuperado o prestígio da democracia, 

responsabilizada erroneamente, no início do século XIX, pelos desmandos ocorridos na 

Revolução Francesa. A estruturação do sistema representativo com princípios democráticos, 

tendo por base a democracia dos Estados Unidos, possibilitou que o sistema liberal burguês 

empreendesse o caminho da democratização desde cedo na Europa.  
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2.4. Os Suportes da Democracia 

 

Cita-se, adiante, um trecho de A Democracia na América destacado por Raymond Aron 

em [Aron, 1982], para enaltecer como expressivo do entendimento de Tocqueville do que seria o 

regime democrático: 

“Se vos parece útil desviar a atividade intelectual e moral do homem para atender às 

necessidades da vida material, empregando-a na produção do bem-estar; se a razão vos parece 

mais útil aos homens do que o gênio; se vossa finalidade não é criar virtudes heroicas, mas 

hábitos tranquilos; se tendes preferência por ver vícios em vez de crimes, e se preferis encontrar 

menos ações grandiosas a fim de encontrar menos ações hediondas; se, em lugar de agir no seio 

de uma sociedade brilhante vos parece suficiente viver no meio de uma sociedade próspera; se, 

por fim, o objetivo principal do governo não é, segundo vossa opinião, dar a maior força ou a 

maior glória possível a todo o corpo da nação, mas sim garantir a cada um dos indivíduos que a 

compõem o maior bem-estar, resguardando-o da miséria, neste caso, devereis igualizar as 

condições, para constituir o governo democrático. Se não há mais tempo de fazer uma escolha, e 

uma força superior à do homem vos arrasta, sem consultar vossos desejos, a um dos dois tipos de 

governo, procurai, pelo menos, extrair dele todo o bem de que é capaz; conhecendo seus bons 

instintos, e também suas más inclinações, esforçai-vos por promover os primeiros e restringir 

estas últimas” [Tocqueville, 2005, Segunda Parte, Capítulo VI]. 

 Deste texto, Aron tece uma conceituação de democracia onde esta consistiria da 

igualização das condições de vida de uma sociedade, onde não subsistiriam distinções de ordens e 

de classe: em que todos os indivíduos que compõem a coletividade são socialmente iguais, o que 

não significa que sejam intelectualmente iguais, o que é absurdo, ou economicamente iguais, o 

que, para Tocqueville, é impossível. Daí, significaria que a igualdade social seria a inexistência 

de diferenças hereditárias de condições; ou seja, onde todas as ocupações, as profissões, as 

dignidades e as honrarias estariam acessíveis a todos. Aron conclui que estão contidas na ideia de 

democracia a igualdade social e, também, a tendência para a uniformidade dos modos e dos 

níveis de vida. Em contrapartida, a busca de condições que assegurem o florescimento da média 
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das aspirações dos cidadãos pôde conduzir à estabilidade alcançada pelos americanos. Outra 

condição para o regime democrático moderno é o abandono das idealizações acerca da 

democracia clássica, fazendo-a repousar na representação.  

Para Tocqueville, o que corrobora a importância da sua análise, o reconhecimento de que 

o sistema democrático requer uma sólida base moral é essencial. É a chamada moral social de 

tipo consensual, considerada uma das maiores conquistas políticas da Época Moderna.  

Na Idade Média, a moralidade social era estabelecida e imposta pela Igreja. Com o 

protestantismo e a multiplicidade de interpretações do texto bíblico, a sociedade europeia marcha 

para fixar, mediante consenso, as regras básicas da moral pública. Nos países onde o catolicismo 

não foi submetido a essa espécie de confrontação e o monopólio da moralidade permaneceu em 

mãos de uma instituição secularmente autoritária, os regimes democráticos não se consolidaram.  

Essa é uma prova inequívoca da grande perspicácia de Tocqueville, e a esse respeito 

pode-se citar um comentário de Meira Penna que é de bastante atualidade para a realidade 

brasileira: 

“Tocqueville seria um liberal de índole rara nos países católicos – um liberal que gostaria 

de ver os democratas capazes de reconhecer a dependência necessária entre as instituições livre e 

as crenças religiosas. Com relação à sua confiança no papel da disciplina moral, seria Tocqueville 

um verdadeiro discípulo de Montesquieu. Como fica provado no contexto em que escreveram 

Locke, Montesquieu e Tocqueville, o conceito de interesse e o de virtude possuem elementos em 

comum. Não são contraditórios. Sem cair numa ética utilitarista, pode-se dizer com Kant que 

interesse e virtude, num âmbito social, pertencem à esfera transcendente da Razão prática. Aron 

comenta a esse propósito que ‘só pode o Estado sobreviver por meio da influência que a própria 

sociedade exercer sobre seus membros. Em ambos os casos, a estabilidade do Estado está 

baseada na disciplina de seus cidadãos e na influência predominante que os costumes e as crenças 

exerçam sobre o comportamento dos indivíduos’. Pode-se chegar a partir daí a uma solução 

preliminar como resposta às questões levantadas: na concepção liberal não cabe ao Estado impor 

a moral social, porque essa moral deve ser ensinada no seio da família, na escola e no próprio 

ambiente social impregnado de religiosidade – uma religiosidade não ritualista, sacramentalista e 

supersticiosa, mas fundamentada nos imperativos racionais da ética. A ausência desse tipo de 
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religiosidade nos países latinos foi que os levou a desenvolverem a noção esdrúxula de uma 

moralidade imposta pelo Estado.” [Meira Penna, 1986]. 
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2.5. Riscos e Defeitos da Democracia 

 

Observe que Tocqueville tinha 26 anos quando de sua primeira visita aos Estados Unidos, 

e este tinha apenas 50 anos como nação independente. A sua população era então de 13 milhões 

de habitantes, e o número de estados era de 24. Assim, nessa época, não havia pessoas ricas na 

América, havendo por isso um grande empenho na promoção e melhoria dos serviços públicos. 

Observando-se tais condições depois de um século e meio, pode-se ver um grande número de 

pessoas ricas nos Estados Unidos, e Tocqueville certamente não apreciaria o seu estilo de vida, 

que consiste basicamente de criar, para si próprios, condições especiais de vida, desinteressando-

se do que é público. Verificaria com satisfação, contudo, que o sistema consegue manter escolas 

e outros serviços públicos de excelente padrão.  

Com relação aos negros, Tocqueville atreve-se a prever o choque que acabaria eclodindo 

entre o Sul e o Norte, e a propósito dessa questão expressa a seguinte conclusão:  

“De resto, sejam quais forem os esforços dos sulinos para conservar a escravidão, não o 

conseguirão para sempre. A escravidão, encerrada num só ponto do globo, atacada como injusta 

pelo cristianismo, como funesta pela economia política; a escravidão, em meio à liberdade 

democrática e às luzes da nossa época, não é forma alguma uma instituição que possa durar. Em 

ambos os casos necessário se faz esperar grandes infortúnios. Se a liberdade for negada aos 

negros do Sul, eles acabarão por toma-la violentamente pelos seus próprios esforços; se lhes for 

concedida, não tardarão a abusar dela.” [Tocqueville, 2005, Segunda Parte, Capítulo X]. 

O que exatamente ele quis expressar com “não tardarão a abusar dela.”, é evidentemente 

uma opinião carregada ainda de preconceitos da época, mas mesmo assim corajosa dentro do 

contexto em que foi dita. Hoje, ele reconheceria que a situação evoluiu numa direção em que 

muita coisa de positivo seria apontada. Negros encontram-se nos Estados Unidos em posições de 

autoridade e proeminência. Artistas e atletas dessa origem gozam de franca preferência do 

público. Entretanto, veria também situações de intolerância e injustiça ainda presentes na 

sociedade americana, a exemplo da concentração de contingentes negros em partes decadentes de 
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grandes centros urbanos, onde são corriqueiras cenas de violência e é grande a incidência de 

criminalidade.  

Pode-se concluir que Tocqueville, ao aplaudir entusiasticamente o sentido da evolução da 

democracia americana, não deixaria que isso sufocasse o seu espírito crítico. Para destacar o que 

ele escreveu: “Os homens não ouvirão a verdade dos seus inimigos. Esta lhes será oferecida, em 

raras situações, pelos próprios amigos.” O que nos leva a afirmar que o sistema democrático 

representativo, sem violentar a natureza humana, tornar-se-ia a mais importante criação da 

humanidade no que respeita à convivência social.  
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2.6. Democracia e Pobreza no Século XIX 

 

Além do grande feito de ter restaurado a dignidade da democracia, Tocqueville formulou 

outras doutrinas de idêntica perenidade. Assim, pela presença que a Rússia passou a registrar na 

Europa, depois da derrota de Napoleão, em 1812, avançou a hipótese de que se tornaria o 

paradigma do governo despótico, do mesmo modo que os americanos forneceriam o modelo de 

governo democrático.  

Também da maior importância foi a sua interpretação da Revolução Francesa, onde 

fundamentou a tese de que aquele movimento correspondia, na verdade, à continuidade do 

processo de centralização que o Estado Moderno vinha introduzindo na França desde o século 

XVII. Ao pesquisar os principais institutos do antigo regime, iria comprovar como a legislação 

revolucionária somente acentuou, erroneamente, seus traços centralizadores. Além disso, refutou 

a suposição de que a Revolução é que teria promovido a divisão da propriedade agrícola, pois 

esta se dera, de fato, no ciclo anterior à Revolução, o que explica, em suas palavras “por que os 

direitos feudais se tornaram mais odiosos ao povo da França que em qualquer outro lugar”.  

Uma observação feita por Tocqueville, após uma visita que ele fez à Inglaterra em 1833, 

chamou atenção para o que viria a ser denominado de paradoxo da pobreza, no texto “Mémoire 

de la paupérisme”,  onde afirma: “Quando se cruzam os vários países da Europa, somos 

surpreendidos por um espetáculo extraordinário e aparentemente inexplicável. Os países que 

aparecem como os mais empobrecidos são aqueles que na realidade abrigam menores 

quantidades de indigentes e entre os povos mais adiantados por sua opulência uma parte da 

população é obrigada a contar com as dádivas de outros para sobreviver. O país mais opulento é a 

Inglaterra. O turista encontra ali magníficas estradas e novas habitações, prados cultivados, 

fazendeiros prósperos, enfim, recursos materiais inexistentes em qualquer outra parte, tudo isso 

em meio ao sentimento universal de prosperidade. Descobre, contudo, com indisfarçável 

perplexidade, que “um sexto dos habitantes deste florescente reino vive às expensas da caridade 

pública”.  
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A perplexidade é tanto maior quando essa estatística é comparada com outros países, a 

exemplo de Portugal, nação onde a terra é pouco cultivada e o povo, ignorante e mal alimentado, 

veste-se e mora pobremente. Ainda assim, o número de miseráveis é insignificante: um em cada 

vinte e cinco, segundo certas estimativas, e um em cada cem, segundo outras. Observa ainda que 

“o inglês pobre parece abastado ao francês pobre e o último é encarado do mesmo modo pelo 

pobre espanhol”.  

Tocqueville considera que esse paradoxo advém do alargamento do conceito de pobreza, 

em decorrência do progresso material resultante da indústria e do crescimento das cidades. Nos 

ciclos anteriores, a pobreza consistia em não ter o que comer. Na Inglaterra de seu tempo, “a 

pobreza é causada pela carência em relação a múltiplas coisas”. 

Sob o seu ponto de vista, Tocqueville considera que a sociedade industrial faz sobressair 

um tipo de pobreza que não seria maior que a existente no feudalismo, onde a maioria encontra-

se ao nível da subsistência, enquanto uma pequena parte da sociedade tem acesso aos bens 

materiais. 
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CAPÍTULO 3 

 

RESUMO DE A DEMOCRACIA NA AMÉRICA 
 

Neste capítulo, pretende-se elaborar um resumo das partes mais relevantes do livro A 

Democracia na América [Toqcueville, 2010]. Este resumo servirá de base para a busca de traços 

de democracia contemporânea nesta obra. As partes mais importantes do livro, no que diz 

respeito ao que se pretende pesquisar neste Trabalho de Conclusão de Curso, serão apresentadas e 

comentadas com relação aos pressupostos democráticos levantados no Capítulo I, Tabela I, 

anteriores neste trabalho. 

Sabe-se que A Democracia na América foi publicado originalmente em dois volumes. O 

primeiro volume foi dedicado essencialmente à descrição analítica das instituições americanas, 

sendo considerado o mais especificamente “americano”, e publicado primeiramente em 1835. 

Seu título completo é “A Democracia na América: Leis e Costumes: De Certas Leis e Certos 

Costumes Políticos que Foram Naturalmente Sugeridos aos Americanos por seu Estado Social 

Democrático” [Tocqueville, 2005]. O segundo volume, estuda de maneira mais abstrata a 

influência da democracia sobre os costumes e os hábitos nacionais a partir do exemplo 

americano, tendo sido publicado em 1840. Seu título completo é “A Democracia na América: 

Sentimentos e Opiniões: De uma Profusão de Sentimentos e Opiniões que o Estado Social 

Democrático Fez Nascer entre os Americanos” [Tocqueville, 2000]. 

Para dar início a este resumo, cita-se um parágrafo da Introdução ao Volume I, onde se 

destaca a importância e a relevância dos estudos sobre a democracia na América, conforme 

observados por Tocqueville: “Entre os novos objetos que me chamaram a atenção durante minha 

permanência nos Estados Unidos nenhum me impressionou mais do que a igualdade das 

condições. Descobri sem custo a influência prodigiosa que exerce esse primeiro fato sobre o 

andamento da sociedade; ele proporciona ao espirito público certa direção, certo aspecto às leis; 
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aos governantes, novas máximas e hábitos particulares aos governados” [Tocqueville, 2005, 

Introdução]. 

 O que se destaca no texto acima é a frase “igualdade de condições”, e é justamente esse 

princípio básico que será extensamente analisado ao longo de todo o Volume I. Esse, de fato, é 

até hoje um dos pressupostos democráticos fundamentais, e é a partir dele que surgirão os outros 

pressupostos ao longo dos séculos. Como Tocquecville complementa: “Não tardei a reconhecer 

que esse mesmo fato [a igualdade de condições] estende sua influência muito além dos costumes 

políticos e das leis, e tem império sobre a sociedade tanto quanto sobre o governo: cria opiniões, 

faz nascer sentimentos, sugere usos e modifica tudo o que ele não produz”.  

 Neste capítulo do TCC, segue-se um resumo dos pontos mais relevantes, inicialmente, do 

Volume I, e em seguida, do Volume II, da obra em análise. Destaca-se mais uma vez que os 

capítulos escolhidos são pertinentes com o nosso objeto de pesquisa, qual seja, a identificação 

dos traços de democracia contemporânea nessa América descrita por Tocqueville em meados do 

século XIX. A América que ele descreve como uma sociedade e como uma cultura, gerando uma 

democracia pura, e um governo deduzido dessa democracia pura. Uma anti-Europa em ambos os 

casos, sem herança aristocrática, sem legado absolutista, sem paixões revolucionárias. Com, ao 

contrario, uma tradição de liberdades locais coletivas.  
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3.1. Volume I – A Democracia na América: Leis e Costumes: De Certas Leis e 

Certos Costumes Políticos que Foram Naturalmente Sugeridos aos 

Americanos por seu Estado Social Democrático 

 

Pode-se começar esta seção indagando-se, em primeiro lugar, o seguinte: por que 

Tocqueville escolheu a América como seu objeto de estudos? Para essa questão há uma resposta 

do próprio Tocqueville, em uma declaração dada bem perto de seu regresso à França e após a 

publicação do primeiro volume da Democracia, em janeiro de 1835. Ele observa que, sendo 

inevitável a marcha para a igualdade, o problema central da época é saber se ela será compatível 

com a liberdade; e acrescenta: “Fui para a América apenas para me esclarecer sobre esse ponto. O 

sistema penitenciário era um pretexto: tomei-o como um passaporte que me permitiria penetrar 

em todos os lugares dos Estados Unidos. Nesse país, onde encontrei mil objetos que estavam fora 

da minha expectativa, percebi que muitos deles diziam respeito às perguntas que tantas vezes 

fizera a mim mesmo”. 

A América oferece a Tocqueville, então um jovem aristocrata e com um espírito 

sistemático, um laboratório sem igual. Uma pátria construída e fundada sobre a negação da 

nobreza (ou melhor, onde a possibilidade de sua existência é excluída), a América oferece o 

exemplo de uma experiência de democracia pura, o que destaca a escolha que Tocqueville fez 

para iniciar seus estudos. Evidentemente, ele poderia ter escolhido a Suíça, ou mesmo a 

Inglaterra, como objeto de seus estudos. Estes países eram, por sinal, os exemplos da época onde 

até então se enalteciam mais as características democráticas. Entretanto, Tocqueville enxergava a 

Suíça, segundo a teoria política clássica, como um país com reputação republicana somente 

devido à exiguidade do seu território; e a Inglaterra, não podia ser considerada à época, dada a 

sua condição econômica, como um bom exemplo de democracia. 

Na América, por sua vez, Tocqueville considera que “[...] todas as leis procedem de certo 

modo, do mesmo pensamento. Toda a sociedade, por assim dizer, está fundada sobre um único 

fato; tudo decorre de um princípio único. Poder-se-ia comparar a América a uma grande floresta 

atravessada por uma infinidade de estradas em linha reta que confluem para o mesmo ponto. 
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Trata-se apenas de encontrar a praça circular, e tudo se descortina com um único relance de 

olhos”. Assim, a América permite por excelência a análise in vivo do principio democrático em 

ação: dos riscos que ele faz correr e das vantagens que oferece à liberdade. 

 Tocqueville inicia sua análise em A Democracia na América tendo, por um lado, os 

conceitos vigentes da nobreza, o que é evidentemente um ponto de partida obrigatório, dada a sua 

primeira experiência social, levando em conta temas como: tipo de governo, ou de sociedade, ou 

de cultura, e a “aristocracia”. Por outro lado, a democracia, que é inseparavelmente governo do 

povo e sociedade igualitária. Entretanto, a questão central tratada em A Democracia na América 

não é a das relações entre a nobreza e a monarquia; é, sim, a da compatibilidade entre nobreza e 

democracia.  

Para ele a Revolução Francesa põe em evidência o sentido da evolução que é a marcha 

para a democracia. Ele coloca como axioma, ou como evidência, a ideia de que a humanidade 

caminha a passos largos para a era democrática. Entretanto, se de fato, as sociedades do seu 

tempo lhe parecem impelidas por uma espécie de fatalidade para uma crença cada vez mais geral 

na igualdade e para uma igualização cada vez maior das condições, as formas políticas de que 

essa evolução pode acompanhar-se continuam a depender das opções humanas. O problema que 

vai dominar sua vida intelectual de ponta a ponta é, pois, menos o das causas da igualdade do que 

o das suas consequências sobre as civilizações, em primeiro lugar a liberdade. 

As nações europeias estão a meio caminho entre aristocracia e democracia, dilaceradas 

por conflitos e, não raro, às voltas com essa forma extrema da democracia que é a revolução; o 

exemplo americano não constitui o futuro delas, necessariamente diverso, mas lhes dá motivos 

para pensar nesse futuro, de modo a tirar dai um máximo de vantagens e um mínimo de 

inconvenientes para a liberdade. Tocqueville resigna-se com o fim da nobreza, se o legado 

aristocrático da liberdade puder sobreviver aos tempos democráticos. 
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3.1.1. Comparação entre Europa e Estados Unidos 

 

A análise sobre a situação europeia, mais particularmente, a situação francesa pós-

Revolução, permite um estudo comparado entre a América e a Europa. O texto mais explicito a 

esse respeito está no fim do capitulo IX, na segunda parte deste primeiro volume. Tocqueville se 

interroga inicialmente sobre a importância das leis e dos costumes na manutenção da democracia 

americana, por oposição ao que ele chama de “causas materiais”, isto e, as particularidades do 

Novo Mundo e seus privilégios no que concerne a relação do homem com o espaço. Está diante, 

de um problema clássico - talvez do problema central - das ciências sociais, que consiste em 

isolar o papel e a influência de uma variável, ou de um conjunto limitado de variáveis, sobre um 

processo de conjunto. [Tocqueville, 2005, Segunda Parte, Capítulo IX]. 

Entretanto, como é comum nas ciências humanas, não existem termos de comparação 

rigorosos para suas análises. A Europa não apenas está privada das “vantagens físicas” de que se 

beneficiaram os anglo-americanos. Ela comporta traços históricos que a diferenciam radicalmente 

do Novo Mundo: Tocqueville cita o número de seus habitantes, suas grandes cidades, seus 

exércitos e “as complicações de sua politica”. Essas heranças bastariam por si sós para impedir 

que se possa transpor as leis da democracia americana para a Europa, já que ali elas se chocariam 

com outros costumes, outras ideias, outras crenças religiosas. Os Estados Unidos não constituem 

pois para a Europa, no pensamento de Tocqueville, nem uma experiência conceptualmente 

comparável nem um modelo que cumpriria seguir.  

No entanto, o valor universal da sua análise da democracia americana fica comprovado 

com a existência de um problema comum ao povo americano e aos povos europeus; problema 

comum ligado ao fato de que os homens não são diferentes aqui e lá, e de que eles conhecem aqui 

e lá as mesmas paixões do estado social democrático: a impaciência sobre o seu destino, a 

inquietude da promoção, a inveja de quem está por cima. Desse estado de espirito os americanos 

fizeram a própria natureza de sua sociedade e o seu motor; mas a canalizaram pelo direito, pela 

religião, pelas instituições, pelos costumes. Os povos europeus, por estarem às voltas com 
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paixões sociais idênticas, estão diante do mesmo problema institucional: como organizar essas 

paixões em leis e costumes. 
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3.1.2. Povos Revolucionários e Povos Democráticos 

 

 Tocqueville considera que os povos europeus são menos “democráticos” e mais 

“revolucionários”. Ele mostra como o estado social democrático é pouco propício às revoluções, 

em virtude dos interesses conservadores que ele não cessa de criar e de nutrir. E, pelo contrario, a 

desigualdade leva à revolução, visando a destruir o estado social aristocrático e a ideologia da 

desigualdade; mas da revolução os franceses conservaram paixões e um estado de espírito pouco 

propício à estabilidade das instituições. “Na América, tem-se ideias e paixões democráticas; na 

França, temos ainda paixões e ideias revolucionarias.” [Tocqueville, 2005, Segunda Parte, 

Capítulo VIII, Segunda Parte]. Ele introduz uma distinção essencial ao definir os povos europeus 

e americanos com relação ao seu caráter revolucionário (ou não). Essa distinção permeia todo o 

segundo volume, onde ele busca explicar a estabilidade política e o consenso americano, com 

maior profundidade na terceira parte, capítulo XXI, do segundo volume. 

Tocqueville discodrre sobre o perigo de se instaurarem regimes absolutos na Europa após 

a Revolução Francesa devido a condições históricas excepcionais. De fato, as antigas monarquias 

eram reputadas absolutas, mas não o eram nos fatos: porque as instituições politicas 

(principalmente as corporações e as comunidades de habitantes), as tradições intelectuais e 

morais (especialmente o vinculo “familiar” entre o rei e seus súditos, ou a independência e a 

honra aristocráticas) e finalmente a religião impediam que assim se tornassem. Ele destaca: “A 

organização e o estabelecimento da democracia entre os cristãos é o grande problema do nosso 

tempo. Os americanos não têm a solução para esse problema, mas fornecem úteis informações 

aos que querem resolvê-lo”. 
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3.1.3. O Estado de Espírito Democrático 

 

Essas instituições, essas tradições e a própria religião desapareceram ou vão deperecendo 

para dar lugar a uma sociedade na qual as classes são cada vez menos diferenciadas, os 

indivíduos estão cada vez mais semelhantes uns aos outros e isolados uns dos outros. Em outros 

termos: as nações europeias adquiriram um estado social-democrático, um estado de espírito 

democrático, sem ter as instituições correspondentes, nem ainda, por falta dessas instituições, 

tradições políticas ou religiosas que sirvam de contrapeso à democracia. 

Tocqueville volta então ao chamamento inicial de sua obra: “Não cumpriria então 

considerar o desenvolvimento gradual das instituições e dos costumes democráticos não como 

melhores, senão como o único meio que nos resta de ser livres; e, sem amar o governo da 

democracia, não se estaria disposto a adotá-lo como o remédio mais aplicável e mais honesto que 

se pode opor aos males atuais da sociedade?” [Tocqueville, 2005, Segunda Parte, Capítulo X]. 

Essa é uma passagem importantíssima em seu discurso, e se estende ao longo de todo o Volume 

II de sua obra. Ele credita no inevitável, e esse inevitável é a marcha das sociedades para a 

“democracia”. Esse processo é comum ao Velho e ao Novo Mundo, muito embora não apareça 

em sua pureza original senão na experiência americana. Mas o povo americano desenvolveu 

costumes e leis adaptados a esse estado social e cultural, enquanto os povos europeus foram 

herdeiros dos Estados centralizados, contraditórios com o desenvolvimento de instituições 

políticas ou de costumes nacionais democráticos.  

Assim, para o autor, é da maior importância que evoluam as leis e os costumes das velhas 

nações europeias, e em primeiro lugar da França, em harmonia com os progressos da democracia. 

Para um aristocrata como Tocqueville, há um preço a pagar, sacrifícios a fazer: “As vontades da 

democracia são cambiantes; seus agentes, grosseiros; suas leis, imperfeitas. Concordo. Mas se 

fosse verdade que logo não deveria existir nenhum intermediário entre o império da democracia e 

o jugo de um só, não deveríamos tender para um em vez de nos submeter voluntariamente ao 

outro? E se fosse preciso, enfim, chegar a uma completa igualdade, não seria melhor deixar-se 

nivelar pela liberdade do que por um déspota?”. Tocqueville, portanto, foi buscar nos Estados 
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Unidos não um modelo, mas um princípio a ser estudado e uma questão a ser ilustrada e 

resolvida: a democracia como representante de um estado de governo. 
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3.1.4. O Estado Social Democrático 

 

A América dá a Tocqueville o segredo das origens da democracia: no Novo Mundo, a 

democracia foi trazida pelos imigrantes, puritanos da Nova Inglaterra ou Quakeres da 

Pensilvânia, como um princípio religioso fundador da nova pátria. Há assim uma matriz cultural 

da democracia americana, uma lógica da evolução inscrita na história das origens, por uma vez 

clara e conhecida. Melhor: a América oferece mesmo, sobre o seu território, a antítese dessa 

história: o Sul, povoado por uma sub-aristocracia de fazendeiros, sem verdadeiro poder sobre a 

população livre porque reinando sobre escravos. De um lado, o espírito de religião e de liberdade 

indissoluvelmente ligados. Do outro, uma civilização fundada na escravidão, princípio destruidor 

do estado social. 

 Tocqueville, entretanto, está menos interessado nas questões históricas, e muito mais 

atento à compreensão do presente e ao diagnóstico do futuro. O centro de sua análise é o “estado 

social” dos anglo-americanos, e não a sua história. Estado social que ele define como: 

“geralmente produto de um fato, às vezes das leis, mais frequentemente das duas causas reunidas; 

mas, dado que ele existe, pode-se considerá-lo como a causa primeira da maioria das leis, dos 

costumes e das ideias que regulam a conduta das nações; o que ele não produz, ele modifica”. 

[Tocqueville, 2005, Primeira Parte, Capítulo V]. 

 Desse modo, sobre o “estado social dos anglo-americanos”, fica caracterizada uma 

democracia de extremos, pela tradição das origens, a sublevação pela independência, enfim, a 

legislação, em especial a lei sobre a partilha igual das sucessões. A igualdade, traço dominante da 

democracia, não significa que as fortunas são iguais ou que os americanos querem que o sejam, 

pelo contrário, elas simplesmente não estão enraizadas na transmissão familiar e o dinheiro 

circula com grande rapidez. No limite, a “democracia” só conhece como sanção as aptidões 

naturais, sem levar em conta, de modo algum, a hierarquia preexistente. Aliás, a igualdade não se 

expressa apenas através da mobilidade das fortunas e da distribuição da abastança; ela uniformiza 

também os níveis de instrução e até as inteligências, dando a todos uma educação mínima, sem 
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conceder a ninguém o privilégio de classe, que é o prazer ou o gosto de se dedicar por inteiro às 

coisas do espírito. 

Dessa situação social absolutamente única na história, duas consequências políticas podem surgir, 

incompatíveis entre si: a liberdade ou a servidão, a soberania do povo ou a de um senhor. 

Tocqueville conclui que como consequência política do estado social os anglo-americanos 

souberam tirar da democracia social a democracia política”. [Tocqueville, 2005, Primeira Parte, 

Capítulo III]. 
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3.1.5. O Sistema Político Americano 

 

De volta ao Capítulo IX da segunda parte, encontra-se uma minuciosa descrição do 

sistema político americano: aos olhos de Tocqueville, o que mantém a democracia política 

americana, depois que as circunstâncias históricas lhe deram nascimento, não é apenas a 

fidelidade às origens; é algo como um estado de espírito, tão geralmente difundido e tão 

profundamente arraigado que se pode também chamá-lo de costumes nacionais e que produz, dia 

após dia, a independência do social e o seu primado sobre o político. 

 Na discussão que se segue, o autor trata de dois elementos-chave da independência da 

sociedade americana. Em primeiro lugar, destaca como a religião desempenha um papel 

regulador em dois sentidos, pelo que recomenda e pelo que proíbe. Enquanto o catolicismo 

inclina os espíritos para a igualdade e a obediência, o protestantismo, principalmente sob a sua 

forma sectária e pluralista, os conduz à igualdade e à independência. Mas por outro lado ela fixa 

limites ao que pode ser conhecido e ao que pode ser transformado no homem, o que conduz a 

uma espécie de moderação coletiva, impedindo os cidadãos de “tudo conceber”, fazendo 

obstáculo ao espírito revolucionário. 

Em segundo lugar, destaca o elevado nível cultural dos americanos anglo-saxões. 

Tocqueville considera que a mola das repúblicas não é a virtude, são as luzes - ele entende por tal 

a democratização dos conhecimentos, notadamente em matéria política. A respeito das “mil 

razões que fazem os Estados Unidos suportarem a liberdade republicana”, ele escreve o seguinte: 

“O povo americano considerado em massa não só é o mais esclarecido do mundo mas – o que eu 

coloco bem acima dessa vantagem – é aquele cuja educação política prática é a mais avançada”.  

 Ademais, Tocqueville destaca que na América a experiência histórica da democracia foi 

feita de um modo tão radical, no nível social e cultural, que toda a esfera da política é por ela 

penetrada e investida, a ponto de lhe estar completamente subordinada. Ele chama a atenção 

diversas vezes para o fato da quase inexistência do “político” na sociedade americana, citando 

uma certa “ausência de governo”, o que não se espera encontrar “senão em nas duas 

extremidades da civilização”, seja no estado selvagem, quando o homem está às voltas com suas 
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necessidades, seja depois que a sociedade se formou, quando os indivíduos que a compõem são 

suficientemente esclarecidos e independentes de suas paixões (ou respeitadores das leis, o que dá 

no mesmo) para delas prescindir. 

 É evidente que boa parte do primeiro volume de A Democracia na América [Tocqueville, 

2005] é dedicada à descrição do sistema político americano, que Tocquevile considera em dois 

níveis: o administrativo e o governamental, os quais estão nas mãos de toda a sociedade. Ele 

afirma que a liberdade e a responsabilidade dos cidadãos americanos estão asseguradas pela 

descentralização administrativa, comportando as vantagens de um sistema político aristocrático 

(o sistema político aristocrático está nas mãos de uma elite hereditária), porém, multiplicando os 

seus benefícios para todos.    



                                                                                                                                                                                                         87 

 

3.1.6. Negros e Índios 

 

Voltando ao último capítulo desse primeiro volume, na sua segunda parte, o Capítulo X, o 

autor traça considerações sobre o estado atual e o futuro provável das três raças que habitam o 

território dos Estados Unidos: os anglo-americanos, os índios e os negros. Aqui Tocqueville se vê 

obrigado a renunciar, ao menos uma vez, do “centro” dos seus pensamentos (a democracia 

americana), para examinar o futuro do que considera serem as três raças que povoam os Estados 

Unidos. Ele passa a tratar de forma excludente, e fora dessa democracia igualitária, as duas raças 

marginalizadas à época: os negros e os índios. Considera esses dois povos, por definição, como 

não “não-democráticos”.  

Escreve: “Esses objetos, que se relacionam com o meu tema, não entram nele; são 

americanos sem serem democráticos, e foi sobretudo a democracia que eu quis retratar. Tive, 

portanto, de afastá-los no princípio; mas devo voltar a eles ao terminar.” Ele tem consciência da 

importância desse povos e das consequências ligadas a eles  para o futuro da União, porém, esse 

futuro não está totalmente contido no seu prognóstico sobre a democracia. 

Sobre os índios, ele parte do “estado social” destes, ou seja, de um povo nômade, tribal, 

guerreiro, caçador, para chegar aos seus costumes e às suas crenças. Tocqueville não acredita que 

as sociedades indígenas vão ser alçadas, pouco a pouco, ao nível da “civilização” anglo-

americana. Pensa, ao contrário, que seu estado social nômade, solidificado pelos seus costumes e 

crenças, os isola de maneira definitiva. Ele considera que os índios ou reagem pela guerra e são 

vencidos, expulsos para o Oeste, ou aceitam civilizar-se, entrando em um mundo que lhes é 

estranho, onde se sentem inferiores, explorados, perdidos. 

O destino dos negros é menos tenebroso em suas previsões, porque está ligado ao dos 

brancos. A escravidão, entretanto, uma instituição tão anacrônica para os europeus da segunda 

metade do século XIX, limitada a uma raça particular da população, não o deixa otimista com 

relação a esse povo. Suas impressões são de que essa situação estúpida pode acarretar efeitos 

catastróficos sobre a atividade da sociedade branca ali onde a escravidão existe e uma inevitável 

luta para o seu desaparecimento.   
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No entanto, ele ressalta que essa luta tem por base o interesse dos brancos e não o dos 

negros, não ocasionando o desaparecimento dos preconceitos de raça, muito pelo contrário, pois a 

emancipação dos negros não traria nem a mestiçagem das populações, recusada com paixão pelos 

colonos anglo-americanos, nem a igualdade, impossível entre dois povos estranhos um ao outro. 

Aposta que a abolição da escravidão levaria por um efeito de compensação ao fortalecimento dos 

preconceitos de cor e daquilo que se chama atualmente de racismo. 

Vale lembrar que Abraham Lincoln assinou a carta de abolição da escravidão nos Estados 

Unidos em 1965, ou seja, vinte e cinco anos após a publicação do segundo volume de A 

Democracia na América [Tocqueville, 2000]. 

Os índios ou os negros são, no seu entender, menos raças distintas dos anglo-americanos 

do que grupos sociais organizados de acordo com princípios incompatíveis com a democracia 

reinante nos Estados Unidos. Mas incompatíveis em sentidos diferentes. Os índios formam uma 

sociedade particular, fechada em si mesma, cujas regras opiniões e costumes “selvagens” que 

traduzem mais uma etapa da origem da humanidade do que um tipo de organização social que 

ignora a agricultura e a sedentarização. Por outro lado, considera os negros escravos como sendo 

uma não-sociedade, uma vez que a servidão é por definição uma pura relação de força, e não um 

vínculo “social”. Entretanto, reconhece que o princípio da escravidão compromete a existência da 

sociedade livre que a instaurou e que, por havê-la instaurado e perpetuado, encontra-se minada 

desde o interior.  

Tocqueville argumenta que os índios serão destruídos pela lei, pois representam uma 

sociedade situada fora dela. Os negros existem, pelo contrário, em função de uma instituição da 

democracia americana, contraditória consigo mesma, mas por ela desejada: são ao mesmo tempo 

indispensáveis e inassimiláveis, necessários e destruidores do pacto social da democracia. Ao 

admitir a escravidão, a América igualitária incorporou um princípio nocivo e inaceitável, que 

pode destrui-la.  

 Portanto, nesse Volume I de A Democracia na América [Tocqueville, 2005] o autor 

expressa a sua admiração pelo “espírito” no qual se fez a colonização inglesa da América, o 

estado social ao qual ela conduziu, os usos e as ideias que decorrem desse estado social. Da 

democracia americana ele é na realidade um admirador crítico, e há muitas passagens do livro 
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para mostrar que ele lhe dá no conjunto e apesar de tudo, a preferência sobre o regime 

aristocrático, ao mesmo tempo como estado social e como tipo de governo. 
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3.2. Volume II - A Democracia na América: Sentimentos e Opiniões: De uma 

Profusão de Sentimentos e Opiniões que o Estado Social Democrático Fez 

Nascer entre os Americanos 

 

O segundo volume de A Democracia na América [Tocqueville, 2000], foi publicado em 

1840, cinco anos depois do primeiro volume. Pode-se considerar que o sistema político 

americano, que constitui o objeto essencial do livro de 1835, já foi devidamente apresentado na 

seção anterior. Passa-se, então, a aprofundar a questão delimitada no primeiro volume, mas que 

não foi tratada sistematicamente, qual seja: a influência do estado social democrático sobre o 

espírito.  

Já no início desse segundo volume, fica claro, como sempre, que é a igualdade a 

característica mais marcante da sociedade americana. Esse fato fica evidente desde o Capítulo I 

da primeira parte, onde o autor começa destacando a informalidade filosófica do povo americano, 

e chama a atenção para o fato de os habitantes dos Estados Unidos dirigirem seu espírito da 

mesma maneira e o conduzirem de acordo com as mesmas regras; ou seja, possuírem um certo 

método filosófico comum a todos, sem nunca terem se dado ao trabalho de definir suas regras. 

Ele lista os traços característicos desse método filosófico informal: “escapar do espírito de 

sistema, do jugo dos costumes, das máximas familiares, das opiniões de classe e, até certo ponto, 

dos preconceitos nacionais; não considerar a tradição mais que uma informação, e os fatos 

presentes como um exemplo útil para fazer de outro modo e melhor; procurar por si mesmo e em 

si mesmo a razão das coisas, tender ao resultado sem se deixar acorrentar ao meio e visar o fundo 

através da forma” [Tocqueville, 2000, Primeira Parte, Capítulo I].  

Tocqueville destaca que, em uma sociedade democrática, cada qual perde facilmente o 

vestígio das ideias de seus antepassados ou não se incomoda com elas. Cada qual encerra-se em 

si e pretende julgar o mundo a partir daí. Como os americanos veem que conseguem resolver sem 

ajuda todas as pequenas dificuldades que sua vida prática apresenta, concluem facilmente que 

tudo no mundo é explicável e que nele nada ultrapassa os limites da inteligência. Assim, negam 
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sem problema o que não podem compreender; isso lhes proporciona pouca fé no extraordinário e 

um repúdio quase insuperável pelo sobrenatural. 
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3.2.1. Duas Circunstâncias que Precisam ser Compreendidas para Definir a 

América 

 

O autor se estende ao descrever o que levou aos princípios de igualdade e da liberdade 

após a Revolução Francesa. Considera que foram os franceses os primeiros a subverterem os 

valores do mundo. Não por terem mudado suas antigas crenças e modificado seus antigos 

costumes, mas por terem sido os primeiros a generalizar e evidenciar um método filosófico com 

ajuda do qual era facilmente possível atacar todas as coisas antigas e abrir caminho para todas as 

coisas novas. Ele destaca duas circunstâncias que precisam ser compreendidas para definir a 

América como ela é então: a religião e o estado social dos americanos. 

Foi a religião que deu origem às sociedades anglo-americanas. Nos Estados Unidos, a 

religião se confunde com todos os hábitos nacionais e com todos os sentimentos que a pátria faz 

nascer, o que lhe proporciona uma força particular. A essa razão poderosa soma-se outra, que não 

o é menos: na América, a religião, por assim dizer, estabeleceu ela própria seus limites; a ordem 

religiosa permaneceu inteiramente distinta da ordem política, de tal sorte que foi possível mudar 

com facilidade as antigas. Tendo admitido sem exame prévio os principais dogmas da religião 

cristã, os americanos são obrigados a receber da mesma maneira um grande número de verdades 

morais que dela decorrem e a ela se prendem.  

A outra circunstância que ele destaca é a seguinte: os americanos têm um estado social e 

uma constituição democráticas, mas não tiveram uma revolução democrática. Não há revoluções 

que não revolvam as antigas crenças, debilitem a autoridade e obscureçam as ideias comuns. 

Toda revolução tem mais ou menos como efeito entregar os homens a si mesmos e abrir diante do 

espírito de cada um deles um espaço vazio e quase ilimitado. Quando as condições se tomam 

iguais, em consequência de uma luta prolongada entre as diferentes classes de que a velha 

sociedade era formada, a inveja, o ódio e o desprezo pelo vizinho, o orgulho e a confiança 

exagerada em si mesmo invadem, por assim dizer, o coração humano e fazem dele, por algum 

tempo, seu domínio. Isso, independentemente da igualdade, contribui poderosamente para dividir 

os homens, para fazer que desconfiem do juízo uns dos outros e busquem a luz tão-só em si 
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mesmos. Cada qual procura então ser auto-suficiente e vangloria-se de ter sobre todas as coisas 

crenças próprias. Os homens passam a estar ligados apenas por interesses, não por ideias, e dir-

se-ia que as opiniões humanas não constituem mais que uma espécie de poeira intelectual que se 

agita de todos os lados, sem poder se juntar e se fixar. Assim, a independência de espírito que a 

igualdade supõe nunca é tão grande e não parece tão excessiva quanto no momento em que a 

igualdade começa a se estabelecer. Portanto, cumpre distinguir com cuidado a espécie de 

liberdade intelectual que a igualdade pode proporcionar da anarquia que a revolução traz. É 

necessário considerar à parte cada uma dessas duas coisas, para não nutrir esperanças e temores 

exagerados quanto ao futuro. 
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3.2.2. Os Dogmas do Povo Americano 

 

Tocqueville continua a sua prelação sobre os dogmas do povo americano no segundo 

capítulo da primeira parte [Tocqueville, 2000, Primeira Parte, Capítulo II]. Considera que as 

crenças dogmáticas são mais ou menos numerosas, conforme os tempos. O autor explica que elas 

nascem de diferentes maneiras e podem mudar de forma e de objeto; mas não há como fazer para 

que não existam crenças dogmáticas, isto é, opiniões que os homens recebem em confiança e sem 

discutir. Se cada um tratasse de formar as suas próprias opiniões e buscar isoladamente a verdade 

nos caminhos desbravados apenas por si, não é provável que um grande número de homens 

viesse a se reunir em alguma crença comum. Afirma que não há sociedade que possa prosperar 

sem crenças semelhantes, ou antes, não há sociedades que subsistam sem elas; porque, sem ideias 

comuns, não há ação comum, e sem ação comum existem homens, mas não um corpo social. Para 

que haja sociedade e, com maior razão, para que essa sociedade prospere, é necessário pois que 

todos os espíritos dos cidadãos estejam sempre reunidos e mantidos juntos por algumas ideias 

principais. Assim, são as crenças dogmáticas que são indispensáveis para o viver sozinho e o 

como agir em comum com seus semelhantes. 

Tocqueville sublinha o fato de ser necessário, portanto, que entre os diversos objetos das 

opiniões humanas, se faça uma opção e se adotem algumas crenças sem discuti-las. É verdade 

que todo homem que acolhe uma opinião com base na palavra alheia põe seu espírito na 

escravidão; mas é uma servidão salutar, que permite fazer bom uso da liberdade. Portanto, é 

sempre necessário, não obstante o que aconteça, que a autoridade se encontre em algum ponto, no 

mundo intelectual e moral. A independência individual pode ser maior ou menor, mas não 

poderia ser ilimitada. Assim, a questão não é saber se existe uma autoridade intelectual nas eras 

democráticas, mas apenas onde está depositada e qual será sua medida. 

O autor já havia mostrado, no capítulo I da primeira parte, como a igualdade das 

condições fazia os homens conceberem uma espécie de incredulidade instintiva pelo sobrenatural 

e uma ideia elevadíssima e, muitas vezes, exageradíssima da razão humana. Portanto, os homens 

que vivem nesses tempos de igualdade dificilmente são levados a colocar a autoridade intelectual 
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a que se submetem fora e acima da humanidade. É neles mesmos ou em seus semelhantes que, 

comumente, procuram as fontes da verdade.  

Quando as condições são desiguais e os homens dessemelhantes, existem alguns 

indivíduos esclarecidíssimos, sapientíssimos e poderosíssimos por sua inteligência, e uma 

multidão ignorante e limitadíssima. As pessoas que vivem nos tempos de aristocracia são, pois, 

naturalmente, levadas a adotar como guia de suas opiniões a razão superior de um homem ou de 

uma classe, ao passo que são pouco dispostas a reconhecer a infalibilidade da massa.  

O contrário sucede nas eras de igualdade. À medida que os cidadãos se tomam mais iguais 

e mais semelhantes, a propensão de cada um a crer cegamente em certo homem ou em certa 

classe diminui. A disposição a crer na massa aumenta, e é cada vez mais a opinião que conduz o 

mundo. Não apenas a opinião comum é o único guia que resta para a razão individual entre os 

povos democráticos, como possui, entre esses povos, uma força infinitamente maior do que em 

qualquer outro. Nos tempos de igualdade, os homens não têm nenhuma fé uns nos outros, por 

causa da sua similitude; mas essa mesma similitude lhes proporciona uma confiança quase 

ilimitada no juízo do público, porque não lhes parece verossímil que, tendo todos luzes idênticas, 

a verdade não se encontre na maioria. 
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3.2.3. Igualdade, Liberdade e Democracia 

 

Tocqueville afirma que o homem que vive nos países democráticos se compara 

individualmente com todos os que o rodeiam, sente com orgulho que é igual a cada um deles; 

mas quando encara o conjunto de seus semelhantes e se situa ele próprio ao lado desse grande 

corpo, é logo sufocado por sua própria insignificância e por sua fraqueza. Essa mesma igualdade 

que o toma independente de cada um dos seus concidadãos em particular entrega-o isolado e sem 

defesa à ação da maioria. Portanto, o público possui entre os povos democráticos um poder 

singular, cuja ideia as nações aristocráticas nem sequer seriam capazes de conceber. Assim, ele 

continua, nos Estados Unidos, a maioria se encarrega de fornecer aos indivíduos uma enorme 

quantidade de opiniões já prontas, e os alivia assim da obrigação de constituir opiniões próprias. 

Existe lá um grande número de teorias em matéria de filosofia, de moral ou de política, que cada 

um adota desse modo, sem exame, com fé no público; a própria religião lá reina muito menos 

como uma doutrina revelada do que como uma opinião comum. 

Ainda, o autor afirma que, entre os americanos, as leis políticas são tais que a maioria rege 

soberanamente a sociedade, o que aumenta muito o império que ela aí exerce naturalmente sobre 

a inteligência. Porque não há nada mais familiar ao homem do que reconhecer uma sabedoria 

superior naquele que o oprime. De fato, essa onipotência política dá maioria nos Estados Unidos 

aumenta a influência que as opiniões do público obteriam sem ela sobre o espírito de cada 

cidadão; mas não a funda. Ele considera ser na própria igualdade que se deva procurar as fontes 

dessa influência, não nas instituições mais ou menos populares que homens iguais podem criar 

para si. É de crer que o império intelectual da maioria seria menos absoluto num povo 

democrático submetido a um rei do que no seio de uma democracia pura; mas sempre será muito 

absoluto e, quaisquer que sejam as leis políticas que rejam os homens nas eras de igualdade, 

pode-se prever que a fé na opinião comum se tomará aí uma espécie de religião, de que a maioria 

será o profeta. 

Tocqueville vê claramente na igualdade duas tendências: uma, que leva o espírito de cada 

homem a novos pensamentos; a outra, que o reduziria de bom grado a não mais pensar. Ele 
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percebe como, sob o império de certas leis, a democracia ampliaria a liberdade intelectual que o 

estado social democrático favorece, de tal sorte que, após ter rompido todas as peias que certas 

classes ou homens outrora lhe impunham, o espírito humano se encadearia estreitamente às 

vontades gerais da maioria. 

Em um dos pontos mais marcantes do seu discurso, Tocqueville mostra que a maioria 

pode sim, ser opressora, e desvirtuar as vantagens da igualdade se não houver liberdade: “Se, no 

lugar de todas as diversas potências que atrapalhavam ou atrasavam excessivamente o 

desenvolvimento da razão individual, os povos democráticos pusessem o poder absoluto de uma 

maioria, o mal apenas mudaria de caráter. Os homens não teriam encontrado o meio de viver 

independentes; teriam apenas descoberto, coisa difícil, uma nova fisionomia da servidão. Temos 

aí, eu nunca insistiria o suficiente, matéria em que devem refletir profundamente os que vêem na 

liberdade da inteligência uma coisa santa e que não odeiam apenas o déspota, mas também o 

despotismo. Quanto a mim, quando sinto a mão do poder pesando em minha fronte, pouco me 

importa saber quem me oprime, e não me sinto mais disposto a enfiar a cabeça debaixo do jugo 

porque um milhão de braços o oferecem a mim”. [Tocqueville, 2000, Primeira Parte, Capítulo II]. 

Desse modo, fica marcada a sua preocupação com a possibilidade do triunfo da igualdade 

sobre a liberdade, que na sua época ainda não estava claro. A ditadura, que ele é o primeiro a 

apontar, desse novo senhor chamado “maioria” ou “opinião”.  

É fato que o autor teve sua vida marcada pela desigualdade das sociedades do seu tempo, 

em particular a sua, a França e sua monarquia, que impõe a mais estrita observância dos 

princípios de hierarquia social. Daí o seu grande interesse pela igualdade, que ele considera um 

conceito inerentemente ligado ao futuro das sociedades democráticas. 
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3.2.4. Como Inserir a Igualdade nas Sociedades Desiguais de Então? 

 

A questão que se sobressai, a seguir, é como inserir a igualdade nas sociedades desiguais 

da sua época? Esse é um problema difícil de resolver e Tocqueville tentará explicá-lo ao longo 

desse segundo volume. Ele afirma um truísmo que não é tão óbvio para a época: os povos 

europeus são menos “democráticos” do que “revolucionários” [Tocqueville, 2000, Terceira Parte, 

Capítulo XXI]. Com isso ele introduz uma distinção essencial pela qual ele explica a estabilidade 

política e o consenso americano. Mostra que o estado social democrático é pouco propício às 

revoluções. Pelo contrário, a desigualdade leva à revolução, e é para destruir o estado social 

aristocrático e a ideologia da desigualdade que os franceses a fizeram; mas dela conservaram um 

estado de espírito pouco propício à estabilidade das instituições.  

Portanto, o que caracterizaria para o autor, uma sociedade ou um estado social onde a 

igualdade é o seu traço mais marcante? A resposta mais simples para essa pergunta é baseada no 

senso comum: uma sociedade em que reina a igualdade é uma sociedade em que desapareceram 

entre os indivíduos as barreiras das classes. Ele escreve: “Um povo que viveu durante séculos sob 

o regime das castas e das classes só chega a um estado social democrático por via de uma longa 

série de transformações mais ou menos penosas”. Mais adiante, ele é mais explícito ainda, 

introduzindo uma importante definição: “Quando um povo tem um estado social democrático, 

isto é, quando já não existem no seu seio nem castas nem classes” [Tocqueville, 2000, Terceira 

Parte, Capítulo XXVI].  

Desse modo, pode-se considerar que classes sociais e castas destacam o aspecto do seu 

caráter contraditório com a democracia, o que faz de uma sociedade sem classes a condição da 

igualdade. O autor descreve: “ainda não se viram sociedades em que as condições fossem tão 

iguais que nelas não se encontrassem ricos e pobres; e, por conseguinte, senhores e servos” 

[Tocqueville, 2000, Terceira Parte, Capítulo VI]. Tocqueville pergunta qual a mudança 

introduzida pelo estado social democrático em uma situação como essa? A resposta vem a seguir: 

“a democracia não impede em absoluto que essas duas classes de homens exista, mas muda-lhes 

o espírito e modifica-lhes as relações”. Essa é uma passagem essencial para se compreender o 
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que ele entende por “democracia”: não um estado social real, mas a percepção igualitária da 

relação social pelos seus atores, percepção normalmente hierárquica (pelo menos ao longo da 

história da humanidade).  
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3.2.5. A Nova Concepção da Relação entre Servos e Senhores em Sociedades 

Democráticas 

 

O autor considera que a percepção igualitária modifica a natureza da relação entre os 

homens, mesmo quando ela permaneceu totalmente desigual. Por exemplo, a relação senhor-

servo: ela existe na sociedade democrática constituída pelos Estados Unidos, mas aí não faz 

parte, como nas sociedades aristocráticas, do princípio da ordem social. Portanto, ela não criou aí, 

com base na sujeição pessoal, um povo à parte, caracterizado de pai para filho por costumes e um 

modo de ser particulares. É, pelo contrário, o resultado de um contrato livremente consentido, 

pelo qual o interessado negocia a sua obediência provisória e os limites dessa obediência. O autor 

acrescenta: “A igualdade das condições faz do servo e do senhor seres novos e estabelece entre 

eles novas relações” [Tocqueville, 2000, Terceira Parte, Capítulo VI]. 

 Desse modo, “a igualdade das condições”, que é uma das suas expressões favoritas para 

caracterizar a democracia, não significa que senhor e servo sejam realmente iguais, mas podem 

sê-lo, ou ainda que a relação de subordinação provisória não é constitutiva de um “estado” que os 

defina a ambos por inteiro. Essa relação de subordinação pode, por exemplo, inverter-se um dia 

em função das suas conquistas recíprocas. Como o servo pode tornar-se senhor, e aspira a isso, 

ele não é diferente do senhor. Aliás, fora da esfera de contrato revogável que o liga ao seu senhor, 

ele é, como este, e exatamente na mesma qualidade, com os mesmos direitos, um cidadão.  

A “igualdade das condições” não deve, portanto, ser entendida no sentido material da 

fórmula, mas como um princípio constitutivo da ordem social democrática. Ao contrário do que 

se vê no mundo aristocrático, onde essa mesma “igualdade das condições” só serve para poucos, 

como uma norma, e não como uma constatação. Na aristocracia, essa norma é uma espécie de 

objetivo inatingível, indefinidamente fugidio, jamais uma realidade.  

Como não é possível que um conceito abstrato venha a tornar todas as condições 

perfeitamente iguais no seu interior, e como sempre existem situações dominantes cobiçadas 

pelas ambições, a presença de uma regra igualitária da existência social, abrindo teoricamente 

todas as carreiras a todos os homens, aguça os seus desejos e suas lutas. Assim, Tocqueville passa 
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da igualdade como estado social dominante, isto é, como norma, para a igualdade como paixão, 

isto é, ao mesmo tempo como sentimento e como ideologia. No limite, o estado social 

democrático existe mais pelas paixões que induz do que pela situação que criou, visto que a 

igualdade real das condições nunca é atingida, mas sempre cobiçada. “Quando a desigualdade é a 

lei comum de uma sociedade, as mais fortes desigualdades não ferem o olho; quanto tudo é quase 

nivelado, as menores o ferem. É por isso que o desejo de igualdade se toma sempre mais 

insaciável à medida que aumenta a igualdade.” [Tocqueville, 2000, Segunda Parte, Capítulo 

XIV]. 

Constata-se que, na realidade, essa igualdade real, meta confessada porém inatingível, se 

decompõe em inumeráveis objetivos parciais de diferenciação social. Tocqueville compreendeu 

que a crença na igualdade como valor não suprime o que ele chama de “orgulho particular dos 

indivíduos”, isto é, a paixão de se distinguir dos demais. Ela aguça, pelo contrário, a sua 

intensidade. A tendência à “distinção” é ainda mais legítima, com efeito, porque as classes são 

menos fixadas pelo costume ou pela lei, como nas aristocracias. Por outro lado, a democracia 

multiplica os sinais de diferenciação porque ao igualar as condições, e mais ainda ao uniformizar 

os cidadãos, ela valoriza a mais ínfima vantagem; e porque, ao tornar as situações sociais mais 

móveis, ela substitui as hierarquias tradicionais dos privilégios recentes e provisórios, que os 

beneficiários fazem tanto mais questão de exibir durante o tempo em que deles desfrutam.  
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3.2.6. A Teoria da Produção das Desigualdades Simbólicas Geradas pela Igualdade 

 

Tocqueville descreve uma “teoria da produção das desigualdades simbólicas geradas pela 

igualdade” [Tocqueville, 2000, Segunda Parte, Capítulos XIV e XVI], causa da inquietude e da 

inveja que são os sentimentos característicos das democracias. Para essa instabilidade natural, 

exigem-se corretivos que permitem o funcionamento harmonioso do sistema. No seu entender, a 

religião representa um elemento-chave do consenso social, e que protege os cidadãos 

democráticos contra pretensões insensatas daqueles que querem tudo mudar. Existe, também, um 

corretivo de nível interno: no estado democrático, caracterizado por uma ascenção lenta na escala 

social, os desejos tendem a se conformar aos meios e as ambições às oportunidades. Essa é sem 

dúvida, uma lei fundamental das sociedades modernas, e Tocqueville foi o primeiro a deslumbrá-

la. Os homens “democráticos”, não interiorizam pelo desejo senão um destino provável. Eles só 

antecipam o que lhes pode acontecer, o que evita ao mesmo tempo as ambições desenfreadas e as 

decepções inevitáveis. Assim, há um mecanismo de ajustamento natural dos desejos sobre as 

oportunidades.  

Tocqueville trata das características da Revolução Francesa, e em particular destaca os 

porquês de o sentido de igualdade não ser o ponto comum nas sociedades que derivam de 

revoluções. Para Tocqueville, a “democracia” na França pós-revolucionária, não exprime o 

regime “normal” de um estado social democrático: exprime o seu estado revolucionário 

[Tocqueville, 2000, Terceira Parte, Capítulo XVIII]. Essa distinção essencial permeia todo o 

segundo volume de A Democracia na América e constitui o fio condutor da comparação cujos 

elementos o viajante viera buscar. Ele encontrou nos Estados Unidos uma democracia pura: tendo 

sido fundada a partir de uma matriz religiosa que lhe exaltava os valores, e nunca tendo, portanto, 

de lutar contra um estado aristocrático anterior. O conceito de revolução, que ele constrói 

inteiramente a partir da experiência francesa, lhe parece assim estranho à história americana 

(salvo no que ela comporta de guerra civil potencial entre a aristocracia sulista e a democracia 

ianque).  
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Tocqueville tenta explicar por que o estado social democrático, pela uniformização social 

e cultural que ele cultiva e pela rede de microinteresses conservadores ao qual ele liga os 

cidadãos, oferece pouco terreno para a eclosão das revoluções; é, ao contrário, a destruição da 

desigualdade aristocrática que oferece o pretexto e o objetivo revolucionários, como o mostra a 

experiência europeia [Tocqueville, 2000, Terceira Parte, Capítulo XXI]. 
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3.2.7. O Problema da Viabilidade da Democracia 

 

Assim a ideia de democracia, se confunde efetivamente, na maioria das vezes, com a de 

igualdade. Mas a ideia de democracia acolhe também significados múltiplos e ambíguos. O mais 

importante dos seus aspectos, que é do maior interesse para Tocqueville, é o da realidade 

objetiva. De fato, basta-lhe a esse respeito a convicção de que as condições sociais reais se 

igualariam e continuariam a se igualar progressivamente nas sociedades democráticas.  

 Um dos traços característicos da democracia, segundo Tocqueville é, portanto, a 

igualdade como paixão social. A igualdade como norma da existência coletiva e, o mecanismo 

mental do qual o aparecimento dessa norma é consequência, é expressa por essa paixão pela 

igualdade. A igualdade é um valor que por definição nenhum estado social realiza (assim como a 

democracia, na acepção corrente do termo, no sentido de governo do povo pelo povo, é um tipo 

ideal de poder cujas condições nenhuma coletividade moderna pode preencher). Entretanto, a 

democracia, tendo a vantagem de mobilizar a atividade dos cidadãos por meio de suas paixões 

igualitárias, apresenta igualmente um problema desconhecido das aristocracias: o de sua 

viabilidade cotidiana. 

 Tocqueville discorre longamente sobre o problema da viabilidade cotidiana da 

democracia [Tocqueville, 2000, Segunda Parte, Capítulo I], ou seja, da gestão da igualdade 

dentro de limites compatíveis com a liberdade. Quando a liberdade é desnivelada da igualdade 

surge o principal perigo para a democracia. Como por exemplo, onde são tratadas a igualdade e a 

paixão da igualdade em uma sociedade política sem que haja liberdade: é o caso do despotismo.  

 Daí, a pergunta que surge é por que a igualdade é mais forte do que todos os outros 

sentimentos políticos? Tocqueville oferece uma série de razões: o conformismo da época, o 

enraizamento nos hábitos profundos do estado social, o fato, sobretudo, de a paixão igualitária ser 

conforme à lógica da democracia, já que pode ser partilhada por todos, enquanto as vantagens da 

liberdade só são sensíveis a uma minoria. Inversamente, os abusos da liberdade (a anarquia, por 

exemplo) são evidentes para todos, enquanto os da igualdade são imperceptíveis e só aparecem 

para uns poucos espíritos. Por sua vez, Tocqueville encontra na América uma democracia em que 
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a paixão igualitária é contida ao mesmo tempo pelo consenso religioso, e pelas Instituições 

políticas, que cedem o passo e mesmo o poder à sociedade sobre o Estado. 
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3.2.8. A Produção das Ideias e os Níveis da Existência Social 

 

Tocqueville discorre sobre a importância das associações na América, e mostra que estas 

desempenham na sociedade democrática um papel comparável ao da aristocracia na sociedade 

aristocrática, constituindo outros tantos corpos coletivos que manifestam a iniciativa do social 

independentemente do Estado. Por isso a análise de Tocqueville consiste não apenas em estudar a 

paixão igualitária, ainda que esta seja central, mas em compreender como, no caso americano, a 

democracia teceu uma rede de sentimentos, de ideias e de costumes que confere à sociedade suas 

características distintivas e sua vida particular. Assim, de maneira geral, interessa a Tocqueville 

nesse segundo volume o seguinte: estudar como a democracia tende a criar um “espírito público” 

característico, isto é, ao mesmo tempo ideias e costumes que contribuem para a solidez do 

sistema [Tocqueville, 2000, Segunda Parte, Capítulo V]. 

De fato, nesse segundo Volume da Democracia, pelo estudo sucessivo do “movimento 

intelectual”, dos “sentimentos” e dos “costumes” do povo americano, Tocqueville enfrenta na 

realidade a questão mais importante das ciências sociais: “qual é a relação entre a produção das 

ideias e das representações e os demais níveis da existência social?” [Tocqueville, 2005, 

Prefácio]. É a questão que quase na mesma época Marx também procura deslindar, pressupondo 

de sua parte um vínculo entre as ideias e o estado social em geral. Mas em Marx esse estado 

social se caracteriza unicamente por elementos objetivos e por assim dizer materiais, as forças 

produtivas e ás relações de produção que elas induzem. Já Tocqueville se instala diretamente no 

cerne do social, sem antes passar pelo econômico (inexistente no seu tipo de análise), e esse 

social é, na realidade, cultural. 

Tocqueville analisa o social a partir do seu sentido objetivo, a igualdade, que nada mais é 

que a igualização das condições. Sua visão desse social gera uma história que dá o seu sentido 

aos comportamentos dos indivíduos e às representações que guiam esses comportamentos. Sua 

análise se baseia mais na significação que dá às relações sociais do que nas pelas transformações 

que introduz nessas relações. Como exemplo, o autor destaca a questão da literatura: “As relações 

que existem entre o estado social e político de um povo e o gênio dos seus escritores são sempre 
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muito numerosas: quem conhece um jamais ignora completamente o outro” [Tocqueville, 2000, 

Primeira Parte, Capítulo XIV]. 
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CONCLUSÃO 

 

A pretensão deste trabalho é imensa: identificar em A Democracia na América, pelo 

emprego de um método de análise histórica, traços de democracia contemporânea. Para que isso 

se tornasse possível, identificaram-se os principais pensadores ligados ao estudo da democracia 

contemporânea, e elaborou-se uma resenha para cada um deles no Capítulo 1 deste trabalho. 

Como resultado, pôde-se elaborar uma tabela que sintetizasse os princípios e pressupostos 

democráticos destacados pelos autores sugeridos. Trata-se da Tabela I, Tabela de Pressupostos 

Democráticos. A seguir, no Capítulo 2 deste trabalho, introduziu-se o pensamento de Alexis de 

Tocqueville, destacando-se os pontos de interesse ao objeto de estudo em foco. No Capítulo 3 

deste trabalho, realizou-se a exaustiva tarefa de elaboração de um resumo de A Democracia na 

América que abordasse temas que fossem relevantes para o objetivo proposto. Finalmente, nesta 

Conclusão, pretende-se destacar em A Democracia na América, pontos que ratifiquem os 

princípios democráticos da tabela de pressupostos democráticos.  

As hipóteses inicialmente apresentadas são por demais abrangentes para que se possa 

afirmá-las ou negá-las categoricamente. Entretanto, fica clara a proximidade que há entre elas e o 

texto de Tocqueville. Quando se arguiu inicialmente, se havia, na América de Tocqueville  

democracia participativa, respeito aos direitos fundamentais, respeito às liberdades individuais,  

proteção aos interesses fundamentais das pessoas, liberdade de autodeterminação, 

responsabilidade moral, promoção do desenvolvimento humano, promoção de alto grau de 

igualdade política, promoção da paz, busca por um modelo de democracia inclusiva, o 

pesquisador pode se considerar feliz em confrontar as análises de Tocqueville com todas essas 

questões, pois todas estão presentes em A Democracia na América. 

Aproveita-se, portanto, a oportunidade de se esclarecer neste trabalho uma série de pontos 

da maior importância que podem, eventualmente, conduzir a erros interpretativos com relação ao 

que se propõe. Tais pontos de interesse podem parecer truísmos, porém, vale a pena serem vistos. 

Tratam-se de posições fundamentais tomadas por Tocqueville ao escrever a sua obra, e que 

corroboram per si, os questionamentos da hipótese inicial deste trabalho. 
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 Primeiramente, cabe que se observe o título da obra: A democracia, mas na América. Esse 

dois elementos devem ser vistos conjuntamente. É da América que Tocqueville fala, a América 

de meados do século XIX, com a sua nascente sociedade baseada em princípios de igualdade que 

serviriam de base para as modernas democracias. Ele se encontra no local de suas observações, e 

descreve com riqueza de pormenores o contexto observado.  

 O primeiro volume do trabalho, como foi dito anteriormente, apareceu em 1835, e o 

segundo volume em 1840. Como a sua viagem inicial foi feita entre 1831-1832, para a publicação 

do segundo volume passaram-se quase dez anos. O motivo desse lapso entre os dois livros deve-

se ao fato de Tocqueville reservar um tempo para se aprofundar naquilo que inicialmente pensou. 

Ele não descobre fatos novos, propriamente ditos, ao dar prosseguimento às suas análises no 

segundo volume da obra. 

 O primeiro volume é mais descritivo e factual. Está focado na descrição das instituições 

americanas e na análise do seu funcionamento. O segundo é mais reflexivo, faz um esforço para 

compreender o impacto da democracia sobre os costumes e as mentalidades.  

 Uma particularidade do seu trabalho que se destaca é a de estar centrado num continente 

ainda mal conhecido à época. Os Estados Unidos estão em pleno desenvolvimento e constituem, 

para Tocqueville, um laboratório político do qual ele claramente exprime as peculiaridades. A 

singularidade americana, ele sublinha, vem antes de tudo das condições geográficas: fronteira 

alguma limita a sua expansão, com a incursão para o Oeste se ampliando constantemente. Por 

outro lado, há alí uma pluralidade de religiões, o que impõe formas de tolerância e de 

coexistência que em outros lugares não são tão indispensáveis.  

 A obra de Tocqueville caracteriza-se como a primeira, em filosofia política, a dirigir a sua 

reflexão para essa parte do Ocidente, fora da Europa. Até o século XVIII, Ocidente significava 

sempre a Velha Europa (região mediterrânea, Europa Ocidental, Europa do Norte e, 

eventualmente, uma parte da Rússia). O que se desenvolve a partir da Revolução Americana, ao 

longo do século XIX e mais ainda no século XX, é a emergência de uma ponta do Ocidente fora 

da Europa. Esta, então, passa a ter paradoxalmente a sua identidade influenciada pelo 

desenvolvimento da América.  
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 Evidentemente, não se pode esquecer do A Democracia, do título. O que se passa na 

América revela, para Tocqueville, vários traços importantes de uma tendência carregada de 

história: a progressiva expansão da democracia. Várias vezes ele volta a isso: a democracia, para 

ele, é o regime em vias de conquistar o mundo, de ganhar a maioria dos povos.  

Outro ponto da maior importância é o fato de Tocqueville considerar a igualdade de 

condições sociais o elemento desse movimento histórico que faz crescer a democracia na 

América, e anuncia as democracias do mundo inteiro. Ele insiste no fato de a democracia não ser 

uma pura e simples igualdade jurídica ou política. O princípio se remete, mais profundamente, a 

uma igualdade de condições do povo americano. 

 Observe, porém, que isso não significa igualdade econômica. Numa sociedade 

democrática, existem ricos e pobres, exploradores e explorados, mas não mais disparidade de 

condições pelo simples fato do nascimento. O sistema aristocrático e o sistema de castas 

pertencem doravante a um passado cada vez mais corroído por essa longa ascensão da igualdade.  

 Várias consequências importantes decorrem daí. Em primeiro lugar, é em termos sociais 

que se deve passar a pensar a questão da igualdade, tanto política quanto jurídica. Essa dimensão 

é determinante para Tocqueville. Em segundo lugar, essa igualdade de condições implica uma 

concepção relativamente nova das relações sociais. Um exemplo bem simples, que Tocqueville 

realça, pode ajudar: a relação entre senhor e criadagem subsiste, apesar de profundamente 

modificada. 

Num sistema aristocrático, essa relação é fixa e definitiva. Senhor e criado não pertencem 

ao mesmo mundo. Não têm os mesmos direitos. O indivíduo é criado, ou senhor por nascimento. 

Num sistema democrático, essa relação pode certamente perdurar, mas se torna temporária, 

contratual, sem afetar de maneira alguma a igualdade fundamental das pessoas.  

 Por último, Tocqueville, com muita acuidade, também percebe os riscos que se 

apresentam com o sistema democrático. Sem absolutamente se opor à democracia, ele enxerga os 

problemas, as possíveis derivas, o lado negro. O que faz os seres humanos agirem, na área da 

democracia, são a igualdade e a preocupação com o bem-estar. No entanto, a hipertrofia desse 

bem-estar pode desembocar numa forma de indiferença com relação à cultura e aos ideais 

políticos.  
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O risco, a partir daí, está no surgimento de um novo modo de despotismo. O que 

Tocqueville explica claramente, antecipando algumas vezes alguns aspectos dos totalitarismos 

modernos, é a possível dimensão totalitária da própria democracia. Finalmente, o que é mais 

realçado e mais moderno na obra de Tocqueville é o reino da opinião pública soberana, fazendo 

imposições sem violência, acompanhada por um Estado de assistência que satisfaz às principais 

necessidades dos cidadãos. Assim, temos descrita uma boa parte do sistema em que vivemos 

hoje. Temos também, com Tocqueville, o diagnóstico de aspectos essenciais de nossa atualidade 

e do nosso futuro. 

Em A Democracia na América o que conta é a transparência do objeto “América” 

utilizado por Tocqueville para explorá-la. Por sua origem, ao mesmo tempo recente e 

homogênea, por seu estado social, por suas instituições políticas, os americanos reúnem as 

condições de uma experiência de laboratório da democracia. Que tudo, entre eles, proceda da 

democracia é uma facilidade de exposição para dizer que tudo pode ser compreendido aí a partir 

do consenso social sobre a igualdade. Essa associação de homens novos, para explorar um 

território virgem, sem outra sedimentação histórica que não essa crença comum, ofereceu a 

Tocqueville um campo de estudo adaptado ao seu gênio, isto é, profundo e simples. O autor 

analisa a igualdade não como uma situação, mas como um princípio, um conjunto de paixões, 

uma dinâmica política, e tenta compreender suas consequências. Com isso, ele fez uma aposta 

que acabou ganhando: o universo da igualdade e os comportamentos que ele induz são 

fenômenos duradouros, irreversíveis, determinantes para o futuro, e é dessa maneira que ele 

analisa, já àquela época, o mundo em que hoje vivemos.  
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