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RESUMO  
 
A representação política é essencialmente uma relação entre representante e 
representado. A natureza dessa relação variou ao longo do tempo e assumiu diferentes 
formatos políticos e institucionais. Pitkin, ao abordar essas variações e sistematizar o 
tema da representação política, fornece instrumentos que permitem uma reflexão sobre 
as experiências de representação inscritas nas Cartas Constitucionais democráticas do 
Brasil de 1934, 1946 e 1988. Reflexão essa que, complementada à luz do pensamento 
de teóricos da representação política como Guizot, Mill e Manoïlesco, permitem 
observar que a representação, além de ser uma relação entre representante e 
representado, é também um fenômeno que envolve, no Estado Moderno, a questão do 
governo da nação e da incorporação dos valores democráticos, materializados, em 
parte, sob a forma do voto, das eleições, como participação indireta, e em parte, sob a 
forma da participação não-eleitoral, a partir de outros formatos institucionais. 
 
 
Palavras-chave:  representação política; participação; democracia; eleições; 
constituições brasileiras; assembléias constituintes; partidos políticos; representação 
funcional. 
 
 
 
ABSTRACT  
 
Political representation is basically a relationship between the representative and the 
represented. Its quality has changed throughout time, by different political and 
institutional frameworks. Pitkin, in her well-known study about representation, focus on 
those changes and offers analytical tools that make possible a research on this theme as 
it is presented at the 1934, 1946 and 1988 Brazilian democratic constitutions. This 
research was also complemented by the theoretical representative thought made by 
Guizot, Mill and Manoïlesco which leads to notice that representantion, is, besides a 
relation between representative and represented, a political phenomenon that involves, 
in Modern state, nation government and democratic values, implemented, by electoral 
processes, such as votes, elections and indirect participation, and, lately, by non-
electoral participation within new and different institutional frameworks. 
 
 
 
Keywords:  political representation; participation; democracy; elections; Brazilian 
Constitutions; Brazilian Constituent Assemblies; political parties. 
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Introdução 

 

Este trabalho tem por objetivo o estudo da representação política nas 

constituições democráticas brasileiras a partir da ótica do constituinte, ou seja, do que foi, por 

ele, considerado importante no processo de elaboração das nossas cartas constitucionais. De 

um lado, o trabalho identifica algumas características que distingue de maneira clara as 

diferenças entre as Constituições Federais de 1934, 1946 e 1988. De outro, situa as questões 

que envolveram a representação política no Brasil junto à teoria política da representação, ao 

tempo em que, na sua parte final, reposiciona algumas dessas questões no contexto do debate 

atual sobre a crise do sistema representativo democrático. 

É um caminho bastante seguro para o pesquisador poder se guiar a partir de um 

referencial teórico estabelecido. Todavia, ele nem sempre é tão estabelecido, inequívoco ou 

irrefutável1. Nesse caso há que se esgueirar com parcimônia crítica pelos conceitos 

disponíveis pertinentes ao tema. Na literatura política, as idéias nem sempre têm um 

tratamento sistemático pelos autores. Esse foi o caso do início dessa pesquisa. O tema da 

representação política perpassa vários momentos históricos distintos e, em cada um deles, 

assume um significado próprio, coerente com os objetivos que o regime representativo 

cogitava atingir. Supre, em parte, essa deficiência a análise sistemática realizada por Hanna 

Pitkin. Ao agrupar os conceitos sobre representação em tipos distintos, a autora fornece uma 

síntese sobre diversas teorias da representação que, não raro, se contradizem.  

Esse é o assunto do primeiro Capítulo, que recorre ao trabalho de pesquisa dessa 

autora para iniciar a discussão sobre representação política. Está também incluído nesse 

Capítulo o conceito de representação corporativa a partir dos estudos de Schmitter, de 

maneira a complementar a análise de Pitkin e de introduzir ao debate a experiência desse tipo 

de representação. 

O segundo Capítulo se divide em duas partes. A primeira se ocupa do tema da 

representação segundo a perspectiva específica de alguns autores, de modo a ressaltar as 

diferenças do conceito de representação política ao longo da história, diferenças essas 

                                                 
1 Sobre a temática da representação, veja, por exemplo a seguinte citação: “ ... inexistem modelos consagrados 
histórica ou analiticamente para problematizar tais funções [funções do governo representativo] em termos de 
representação propriamente política ou para se pensar em novas modalidades democráticas de conexão entre 
representantes e representados.” (LAVALLE  et alli, 2006, 50). 
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decorrentes das diferentes orientações de regime político e das tendências no debate e na vida 

institucional desde o fim do século XVIII. Tida como encerrada a discussão de cunho teórico 

sobre a representação política, a segunda parte do Capítulo II trata do tema da participação 

política para, de um lado, oferecer uma comparação com a representação e, de outro, pontuar 

algumas críticas com relação a democracia direta. 

Com o primeiro autor, Guizot, acessamos o pensamento pré-liberal da 

representação, inconciliável com o regime democrático. Entende esse autor ser um 

contrasenso um governo fundado em algo tão volátil quanto a vontade humana como gostaria 

Rousseau. Apesar de Rousseau se posicionar contra a representação, exatamente por não ser a 

vontade humana passível de representação, é importante o confronto entre as idéias desses 

dois autores. As idéias rousseaunianas influenciaram a maneira de se conceber o governo a 

partir dos conceitos desenvolvidos sobre a igualdade e a liberdade, de maneira que esses 

conceitos passaram a ser incorporados à representação política juntamente com a vontade 

daqueles que são livres e iguais, o que permite pensar a democracia representativa como um 

regime de governo instituído e exercido por representantes aos quais cabe o dever de 

vocalizar a vontade de seus eleitores. 

Desse debate podemos extrair uma primeira sistematização: representação com 

e sem o elemento da vontade, ou seja, uma representação democrática, caracterizada e 

legitimada pela presença da vontade do demos, como ensaiou Rousseau, ou pela razão 

advinda do atrito entre as diferentes fontes de poder social, como preconizava Guizot. 

O segundo autor, Mill, é citado em razão de sua obra se ocupar com a maneira 

pela qual é formado um corpo de representantes políticos, cujo modelo ainda prevalece, 

apesar das mudanças significativas que ocorreram na sociedade desde então. A preocupação 

com relação à formação da assembléia de representantes é importante porque um governo 

democrático que se pretende representativo deve representar a nação pela semelhança e pela 

proporcionalidade das opiniões presentes na sociedade. Caso contrário, recairá no mesmo erro 

que outros regimes, como a monarquia e a aristocracia: o erro de legislar em causa própria 

como se estivesse legislando em nome do interesse geral. Isso porque a democracia é sujeita a 

ser governada por grupos sectários que instituíriam um regime de interesses “sinistros”, ou 

seja, interesses egoístas de classes nele presentes. E para evitar esse sectarismo, o autor 

advoga a favor do método de escolha proporcional que, segundo ele, propiciaria a presença da 

maioria e da minoria no parlamento e, da discussão entre um lado e outro, seria construído o 

consenso. 
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Ademais, ao adotar o indivíduo como unidade política, Mill trouxe à cena a 

representação liberal-individualista que destituiu a importância da representação de grupos. 

Em suma, da discussão desenvolvida por Mill, registramos três informações 

sobre a representação política: o método de formação do parlamento, com preferência pela 

porporcionalidade, a crítica à representação de classe por seu aspecto funesto à verdadeira 

democracia e a valorização da representação de cunho liberal-individualista. 

O último autor, Manoïlesco, exemplifica o pensamento corporativista; uma linha 

de pensamento cujo intento era substituir o modelo liberal-individualista, tido como 

inoperante e prejudicial aos interesses do Estado e como incapaz de atender aos interesses das 

pessoas tomadas individualmente. Contudo, o pensamento corporativista, ao contrário do que 

pretendia, não se tornou um substituto, mas um coadjuvante institucional nos regimes 

autoritários ou processualmente democráticos. A validade das considerações de Manoïlesco se 

concentra tanto na proposta de um modalidade diferente de representação quanto na crítica, 

ainda atual, ao modelo liberal-individualista. 

Na segunda parte do Capítulo II, atenção particular é dada à questão da 

participação. Assim, dentro do objetivo de melhor organizar as idéias que orbitam o conceito 

de representação política, faz-se importante pontuar alguns comentários com respeito ao tema 

da participação, uma vez que ela é o anverso da representação.  

Quando se comenta a respeito da crise do sistema representativo nas 

democracias, uma das propostas para compensar as falhas da representação tem sido o apelo 

por maior participação. Assim, a Seção dedicada à participação se preocupa em questionar a 

viabilidade de a representação ser “corrigida” por meio da participação. Para tanto, 

recorremos ao trabalho de Pateman: a sua abordagem da Teoria Contemporânea da 

democracia e a sua reavaliação do papel da participação. A ausência de exemplos históricos 

de participação direta na história ocidental mais recentes que a república ateniense, à exceção 

de experiências contemporâneas que propõem uma maior presença dos cidadãos na gestão 

pública, torna a experiência da Comuna de Paris singular. A ela está dedicada a última para da 

Seção II do Capítulo II como exemplo empírico de participação direta da população na 

administração pública. 

Os elementos críticos obtidos com essa digressão a respeito do pensamento da 

representação política ao longo de um período de tempo propiciam uma abordagem mais 

criteriosa acerca da representação política brasileira estabelecida nas Constituições 
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democráticas no século XX. Esse é o propósito do terceiro Capítulo, que concentra o objetivo 

principal deste trabalho. Nele tratamos do sistema representativo presente no processo de 

elaboração das constituições democráticas brasileiras. O problema da representação política 

na Constituição Federal de 1934 está tanto na relação dos Estados com o governo central, 

quanto na composição do parlamento a partir de uma realidade urbana e operária. Com a 

Constituição Federal de 1946, o país passou por um período de reorganização partidária 

nacional, cujos partidos têm sua formação distanciada das bases sociais, ao mesmo tempo em 

que o mundo passava a gravitar sob dois pólos diferentes de poder. Isso ocasiona uma baixa 

densidade na discussão sobre o tema da representação em 1946. Na última oportunidade, na 

Constituição Federal de 1988,  a redemocratização trouxe à cena a importância de se 

recuperar os direitos do homem e do cidadão, ao lado de se propiciar a vigência de um 

sistema partidário sólido. 

O último Capítulo redireciona o debate para as questões contemporâneas com as 

quais o sistema representativo se depara. Parte de uma discussão mais ampla, que enfoca a 

revisão das relações entre cidadania e Estado e que observa as alterações da política eleitoral 

sob o figurino do showbiz. Passa para questões mais específicas atinentes ao sistema 

partidário e ao que ele introduz de novo no sistema representativo. Em seguida, atenção é 

dada ao pressuposto eleitoral que vincula democracia à representação e, por fim, há 

comentários a respeito de uma representação democrática, mas não-eleitoral. Por fim, na 

Conclusão, os principais pontos desenvolvidos são recuperados e avaliados. 

Acerca da metologia empregada, há que se mencionar que nos Capítulos I, II e 

IV o trabalho desenvolvido é fundamentalmente uma revisão da bibliografia sobre os assuntos 

ali tratados, acompanhada de comentários e críticas que fornecem elementos para se pensar os 

pontos desenvolvidos na pesquisa empírica. Foram recuperados o estudo de Hanna Pitkin, The 

Concept of Representation, para uma revisão dos modos de se perceber a representação, e 

também de Schmitter, Still the century of corporativism?, para complementar os tipos de 

representação classificados por Pitkin, uma vez que esta não faz menção expressa à 

representação corporativa. Em seguida, recorre-se a teóricos que abordaram o tema da 

representação política em três momentos distintos da história.  

O Capítulo III, por sua vez, que foi a parte na qual se discorreu sobre as 

informações documentais das assembléias constituintes e merece comentários sobre o modo 

com que se processou a pesquisa. O material pesquisado para escrever a Seção 1, que trata da 

Constituição Federal de 1934, foi basicamente a coleção de Anais depositada no Centro de 
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Documentação – CEDI da Câmara dos Deputados. Esses volumes possuem diferentes índices, 

conforme o objeto ao qual se reportam. Os volumes consultados foram aqueles que no seu 

índice de assunto ou no índice das matérias tratadas nas sessões da Constituinte fazem 

referência ao tema da representação política. Foram também consultados os volumes que 

reúnem as emendas ao projeto de constituição e também os pareceres do relator com relação a 

essa matéria. Outras fontes de pesquisa também foram buscadas de maneira a complementar o 

trabalho documental, como comentários de juristas e dos próprios constituintes que, em 

artigos ou livros, expunham suas idéias. 

Para a Seção 2, que se ocupa da Constituição Federal de 1946, tentamos 

reproduzir o que foi realizado na Seção 1. Todavia, os Anais dessa Constituinte não 

disponibilizam o índice por matéria e o índice dos assuntos tratados em cada sessão faz 

poucas referências à representação política. Por isso, foi necessário recorrermos à coleção dos 

Diários da Assembléia Constituinte que contêm os trabalhos da Subcomissão do Poder 

Legislativo.  

O material documental disponível para a elabotação da Seção 3, que tem por 

objeto a Constituição Federal de 1988, é bastante amplo. Por isso, o procedimento da pesquisa 

foi um pouco diferente. No lugar de pesquisar índices, buscamos as Atas da Comissão da 

Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições e da Subcomissão do Sistema 

Eleitoral e dos Partidos Políticos e os volumes dos Anais da Constituinte que tratam das 

emendas, dos pareceres e dos relatórios atinentes ao tema da Comissão e da Subcomissão. 

Além de alguns juristas que comentaram o novo texto da Constituição, foram também 

utilizados estudos acerca da judicialização da política para complementar o desenvolvimento 

da terceira Seção. 

Convém salientar a forma com que optamos por entender a representação 

política como um elemento institucional de organização do poder do Estado com elos que a 

vinculam aos representados e ao governo. Esses são os dois lados da representação política 

formal: o lado que a conecta com os indivíduos, grupos, interesses; e o lado que a vincula ao 

exercício do poder, ao governo. Alguns teóricos valorizam um dos lados, outros dão destaque 

e importância maior para o outro. Os teóricos classificados por Pitkin em formal-

autorizativos, por exemplo, estavam mais preocupados com o aspecto do representante no 

exercício do governo e, dessa forma, não se cogitava em qualquer tipo de relação entre 

representante e representado. Ou seja, apenas a associação entre representante e governo era 

importante para essa visão de representação política.  
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O estudo identificou uma crescente abdicação do legislativo em pensar formas 

de representação política como o tentou o constituinte de 33/34. Uma explicação parece ser 

um movimento de deslocamento da dinâmica dos interesses e preferências socias ao critério 

de outros órgãos como, por exemplo, na Constituição de 1988, ao Ministério Público, o que, 

de certa forma, traz implicações para o regime representativo democrático, uma vez que não 

possui as mesmas regras de controle ou de elegibilidade por parte dos representados.  

Nesse movimento, passa-se das tentativas de se incorporar as alterações sociais 

em uma representação propriamente política, parlamentar e eletiva para outras formas de 

representação que, apesar de serem, pela própria natureza, política, não são parlamentares e 

nem eletivas. Dessa trajetória emerge a pergunta: as eleições2 como método de se instituir os 

representantes possui a eficácia que dela se poderia esperar? 

Essas e outras questões vão despontando conforme observamos, de um lado, 

como os constituintes operam a representação e, de outro, como ela se institucionalizou. 

Respostas para essas perguntas carecem de mais informações e dados que esse trabalho pode 

alcançar. O que, todavia, não impede traçar algumas considerações sobre a representação no 

Brasil. Por exemplo, a ênfase que é dada às organizações sociais na década de 30 com vistas à 

sua participação por meio da representação política parlamentar. Ênfase que decresce ao 

mesmo tempo em que os partidos políticos crescentemente concentram a representação, até a 

monopolizar. Assim, no lugar de conferir status parlamentar, como fez a Constituição Federal 

de 34 aos setores economicamente organizados da sociedade, observa-se a preferência por 

outros espaços políticos, que também são públicos, mas não-parlamentares e não-eletivos; 

uma espécie de representação política que não ocorre pelas vias eleitorais ou partidárias. A 

representação de interesses dos entes federados também fica desfalecida, sob o aspecto 

formal, diante do formato da representação liberal individualista, que foi o modelo 

prevalecente. 

                                                 
2 “As eleições não são mecanismos suficientes para assegurar que os governantes farão tudo o que puderem para 
maximizar o bem-estar dos cidadãos”. (MANIN et alli, 2006, 132-133).  
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Capítulo I 

A representação em suas diversas formas 
 

A idéia geral que conduz o andamento do trabalho é a de que a democracia 

representativa faz uma adaptação do modelo de governo representativo anterior à experiência 

democrática para que a democracia fosse viável em grandes nações. Sendo a democracia 

representativa uma contradição em termos - se formos fiéis ao seu significado original - 

grande parte do discurso teórico e científico a respeito tem por objetivo ou dissipar as 

contrariedades ou adequar a representação aos pressupostos democráticos, tais como 

participação e igualdade. 

As interpretações variam. A que adotamos aqui é a de que a representação como 

mecanismo de governo antecede a democracia representativa, que se serviu do modelo 

representativo para levar adiante seus ideais. Todavia, se a democracia comunga com os 

valores da igualdade e da participação, principalmente porque ambos trazem embutida a idéia 

de justiça, quando qualificamos a democracia tornando-a representativa, temos uma alteração 

qualitativa tanto na igualdade, quanto na participação: os eleitos não são iguais aos não-eleitos 

e estes não participam como os eleitos. Por isso, se a democracia direta podia dispensar o 

controle dos atos de governo e a respectiva responsabilidade desses atos, o inverso ocorre com 

a democracia representativa e novas questões são colocadas com relação à justiça. 

Neste capítulo, em primeiro lugar, é feita uma revisão das principais matrizes do 

pensamento representativo, a partir do trabalho de Pitkin (1967) e, em seguida, para 

complementar a análise,  recorremos a Schmitter (1974) e sua descrição sobre a representação 

corporativista.  

Dentro dessa revisão de Pitkin estão incorporados dois debates tradicionais sobre 

representação política: o de Burke e o Madison, que, por isso mesmo, não serão tratados em 

seções distintas. Esses e os autores Guizot, Mill e Manoïlesco se ocupam da representação 

como um instituto de organização política nacional, pois é neste âmbito que reside o problema 

sobre o qual eles se concentram. 
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Seção 1 A representação em si – a análise de Pitkin 

 

The problem of the national interest arises only in the context of a representative 
legislature, a body composed of persons representing (as we say) various 
constituencies, and, at the same time, supposed to govern the nation and pursue the 
national interest. (PITKIN, 1967, p.  215). 

 

A obra de Hanna Pitkin tornou-se referência no estudo sobre representação 

política. Ela sistematiza, num trabalho conceitual e não empírico, as idéias e teorias sobre a 

representação política em tipos como representação formal; representação descritiva; e 

representação como uma atividade. 

Representação formal é aquela por meio da qual o representante recebe uma 

autorização que faz dele a pessoa com poderes para atuar como governo. Essa idéia é 

desenvolvida pela autora a partir do pensamento de Hobbes, mais propriamente a partir do 

capítulo XVI da obra O Leviatã. Nesse sentido, aquele que é autorizado, o representante, não 

é ou não atua como se fosse o representado; ele é um autorizado a atuar no exercício do poder 

e a sua atuação não está sujeita a críticas de seus governados. É um tipo de representação na 

qual não há essa possibilidade. (PITKIN, 1967, p. 26). 

Essa idéia deriva da criatura artificial, da pessoa artificial, originada do acordo 

daqueles que querem uma autoridade sobre eles e por isso as ações dessa criatura política não 

são dela própria, mas existem em razão de haver sido autorizada a assim fazer. E, uma vez 

autorizada, não há limites para a ação, que deve se desenvolver em nome não dos súditos, mas 

em nome do governo, porque ele não atua como um representante, mas como um soberano 

que deve prover a segurança das pessoas. Não há espaço para queixas por parte dos 

governados e nem obrigações para com eles. E mais, uma vez que o ato de autorização foi 

feito pelos representados, as conseqüências das ações do representante, são, na verdade, de 

responsabilidade dos primeiros. E, a essa visão autorizativa da representação política, não 

cabe qualificativos como melhor ou pior representação. 

Essa é uma representação do tipo formal, subtipo autorizativa, na qual há uma 

distinção tácita entre as relações do representante, no caso de Hobbes, o soberano, com o 

governo e com os governados. Aos últimos não é possível questionar a ação do representante 

e nem este tem compromissos para com os representados. A questão da representação do tipo 

formal-autorizativa fica, então, restrita ao tipo de relação autorizativa entre soberano e 
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representante e a atuação do primeiro como governo. Essa limitação da representação a 

apenas um dos seus lados – o do representante com o governo –, faz com que autora questione 

exatamente o lado ausente, no qual tanto a participação quanto os incentivos para obediência 

residem:  

But behind the formal problem lies the real need to enlist the capacities of citizens for 
positive political action, the problem of participation, the problem for creating 
motives for obedience and cooperation with a government. (PITKIN, 1967, p. 35). 

É, então, quando se desenvolve dentro da idéia da representação formal, um 

segundo subtipo, não mais como sendo uma autorização, mas o seu contrário: a 

accountability. Segundo os teóricos que seguem essa linha, os representantes devem fazer 

justamente o que o ramo autorizativo da representação não faz, ou seja, deve prestar contas de 

seus atos, deve responder pelas suas ações. É nesse sentido que a democracia representativa 

também é entendida: como a obrigação de prestação de contas dos agentes públicos à 

sociedade. Essa é uma tentativa de infundir um significado maior à palavra representação e de 

introduzir uma maneira de induzir o comportamento do representante como uma ação de 

“ look after his constituents, or do what they want” (PITKIN, 1967, 57). O que parece um 

pouco confuso nas palavras da autora é se a prestação de contas completa o significado da 

representação, para que assim ela seja o que de fato deve ser, ou se é a introdução dos valores 

democráticos a qualificar o instituto da representação política, de maneira que representação, 

para que seja genuína, deva cumprir requisitos democráticos; enfim, a discussão não envereda 

por esse caminho. 

Mesmo associando à representação política a accountability, não nos é dado 

conhecer o que se passa durante a representação – a prestação de contas pertence a um 

momento e a autorização a outro. Para tanto, saber o que o representante é e o que ele faz 

pode lançar luz para mais um ângulo do conceito de representação política: a representação 

descritiva. 

Essa se dá ou por semelhança ou por simbolismo. Por semelhança quando o 

parlamento forma uma miniatura da sociedade, o que faz dele um parlamento representativo, 

uma vez que a semelhança supõe também similaridades nas idéias e preferências. A 

pressuposição que reside neste tipo de representação política é: a) o de que o comportamento 

do representante é como seria se fosse o próprio representado; e b) isso é suficiente para que o 

resultado da deliberação siga na “direção correta”.  

Assim, um parlamento representativo nacional deve ser formado em 

conformidade com a composição da nação. É nesse sentido que a representação proporcional 
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ganha vários adeptos. Mas, afinal, qual é a vantagem de um parlamento do tipo “espelho” ou 

“amostra”? A composição, neste caso, é mais importante do que a atividade do parlamento; na 

verdade, é da composição que se supõe derivar o comportamento do representante. 

Dentro da perspectiva que ressaltamos aqui, que relaciona representante ao 

representado, de um lado, e representante e governo, de outro, a representação política do tipo 

descritiva falha em sua conexão com o governo ao dar prioridade a sua semelhança com o 

eleitorado. Ou, nas palavras, de Pitkin representation is one thing, and governing another 

(PITKIN, 1967, p. 64). Representar não é decidir, representar é transportar informações 

acerca do eleitorado, ou melhor, de como o eleitorado pensa, para dentro do parlamento. Isso 

seria suficiente para informar de maneira conveniente o processo deliberativo. 

Os críticos indagam o que há de fixo na representação ou a que o voto é 

proporcional. Se para estas perguntas não há respostas convincentes, pelo menos para a 

pergunta que questiona por que uma assembléia deve ser proporcional há uma resposta mais 

usual. Porque é por meio de uma representação “espelho” que se atende ao requisito 

democrático de que as pessoas se auto-governam na escala de uma nação; a variedade da 

nação está presente no parlamento de maneira que a decisão daquele é a mesma caso à nação 

inteira fosse dado decidir. A semelhança é a qualidade que confere ao parlamento 

legitimidade em termos democráticos. Assim, está justificado o fato de que alguns substituem 

todos na democracia representativa, já que o ideal de uma democracia direta não é possível.  

Mais dois comentários são pertinentes sobre a representação descritiva por 

semelhança. O primeiro é se a correspondência, a semelhança entre representante e 

representado, é suficiente para que justificar as ações em nome de quem representa. Em outras 

palavras, é possível deduzir das características do representante qual será seu comportamento 

político? O segundo se refere à accountability. Uma vez que a representação descritiva 

enfatiza a semelhança e não a ação do governo e que a única exigência que se faz em relação 

ao representante é que ele seja “representativo”, que porte as características para tanto, não há 

necessidade de se exigir dele uma prestação de contas de sua atuação. Basta o parlamento ser 

representativo que sua atuação será conforme seria a dos próprios representados. Esse tipo de 

entedimento da representação política oblitera a ação do representante como governo: não dá 

espaço para a atuação, formulação ou liderança políticas; o seu comportamento frente ao 

governo é passivo, apenas reproduzindo o eleitorado, a nação e não a transformando. Também 

não reforça os vínculos com o eleitorado ou com a população representada, pois não se exige 

nada mais do que semelhança. 
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A representação descritiva simbólica ocorre quando envolve uma relação de 

ordem mais emotiva e psicológica capaz de alcançar sentimentos tais como o de lealdade, de 

confiança e na qual a figura do representante se condensa como um símbolo perante os 

representados. A ação do representante neste caso também é secundária e se desenvolve mais 

em termos cerimoniais que de atuação política e a relação entre representante e representado é 

sustentada na crença, irracional e sentimental, de que há elementos suficientes no 

representante para que ele seja visto e aceito sob sua forma simbólica. Esse tipo de 

representação também não envolve laços junto aos representados, a não ser os de ordem 

sentimental, e nem junto ao exercíco do governo. 

Nem a representação formal e nem a descritiva nos dizem o que se passa durante 

o exercício da representação, ou seja, qual a atividade que o representante desempenha como 

tal. Para tentar responder a essa indagação, a autora recorre a analogias que gravitam em torno 

da atividade de representação a partir de como ela comumente se dá. E ela comumente se dá 

na esfera privada. Por exemplo, representar no sentido de agir como um substituto, ou como 

um agente, ou como um especialista. Mas nenhuma dessas analogias é viável para explicar a 

natureza da atividade na representação política. 

Continuando, Pitkin também dedica atenção a dois antagonismos que se 

estabeleceram na Ciência Política e, para desenvolver seu racicíonio, ela se baseia nas obras 

de Burke. O primeiro deles é entre mandato livre, no qual o representante é livre para atuar 

conforme sua consciência indique, e mandato imperativo, no qual ele recebe instruções ou 

orientações do eleitorado sobre como deve agir. O segundo é entre interesse local versus 

interesse nacional. 

Quanto ao primeiro, segundo ela, ao se tentar colocar a questão da representação 

como uma possibilidade entre duas hipóteses excludentes, o que se faz é, na verdade, criar um 

paradoxo para o qual a lógica não é capaz de dar uma resposta. Ora, muitas vezes o próprio 

representado não tem desejo ou interesse definido sobre um assunto. Isso significa que esse 

assunto não mereça a atenção do representante? Por outro lado, se o representante atuar 

reiteradamente contra os desejos do representado em nome da liberdade de seu mandato, ele 

continua sendo considerado como um representante? Assim, contrastar a atuação do 

representante em termos de mandato imperativo versus mandato livre é fazer da pergunta o 

representante deve agir conforme o interesse de seu eleitorado ou conforme sua consciência 

uma questão dicotômica e excludente que não ajuda a elucidar o problema da representação 
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política, mesmo porque a atuação do representante se dá em todas as posições possíveis entre 

esses dois extremos de comportamento político. 

É bem verdade que Burke advoga em favor do mandato livre, pois, para ele, o 

parlamento é uma composição de pessoas mais habilitadas para discernir sobre o interesse que 

deve ser levado em conta. Assim, seguir as opiniões de eleitores, pessoas menos capazes, 

seria um erro. A razão e a sabedoria dos parlamentares não poderiam ser ultrajadas por sua 

aquiescência aos desejos irracionais dos votantes. A representação não é vinculada a quem o 

elegeu, mas à representatividade da nação, considerada em seu conjunto. Tanto é em seu 

conjunto que quem não vota também está representado por meio da representação virtual, 

uma vez que seus interesses também hão de ser considerados dentro do interesse maior da 

nação. 

Se, por um lado, o representante é livre para atuar conforme sua consciência 

indique, isso não quer dizer, por outro, que ele deva desconsiderar os interesses que são 

importantes para a nação. Esses interesses podem ter uma correspondência territorial, 

coincidente, então, com o distrito eleitoral. Mas, ainda que tenham vínculos territoriais, o 

atendimento a interesses locais só se dá quando, em comparação com o interesse nacional, for 

conveniente, e essa conveniência, quem a discrimina é a razão; é para isso que serve a 

deliberação, principalmente no caso de conflito entre a parte e a nação, para alcançar um 

consenso. Além disso, esses interesses são tidos como interesses fixos não associados a 

grupos ou pessoas, mas definidos a partir da importância da atividade ligada a esses interesses 

para a nação. Por exemplo, a importância do setor agrícola. 

Burke, conservador como era, teria muita resistência às idéias de representação 

política como representação das pessoas, contra o que ele era particularmente contra, pois a 

consulta às pessoas sobre seus interesses personalizaria a relação entre representante e 

representado. O advento do liberalismo trouxe à representação política esse novo tipo de 

relação: representam-se pessoas e representam-se interesses, estes acoplados a grupos 

seccionais, configurando, assim, interesses parciais, facciosos. Sendo esse novo modelo de 

representação um fato que se apresentava, a questão era como elaborar uma instituição 

nacional que não se desintegrasse em meio à representação de grupos. Era essa a preocupação 

de Madison. O pressuposto é o de que os representantes defenderão os interesses do 

representado e não o de que adotarão uma postura e conduta altruístas. Para Madison, a 

solução era que essa representação alcançasse um grande território e que fosse submetida a 

um órgão, o Legislativo, onde as diferentes facções e seus diferentes interesses pudessem se 
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autocontrolar de maneira a se tornarem inofensivos à organização política. Não é mais o 

consenso que resolve os problemas de decisão, mas a anulação recíproca das pressões dos 

diferentes grupos. 

A representação política como uma atividade em nome do representado ocorre 

de forma responsiva, mas também independente e em conformidade com um bom juízo sobre 

os assuntos. O representado, por sua vez, não é alguém que simplesmente deva ser assistido, 

mas alguém com ação e opinião próprias e independentes. Se houver conflito ou divergência 

entre o representante e o representado, deve haver uma satisfação, uma explicação por parte 

do primeiro. A representação política flutua entre dois extremos. Em uma extremidade estão 

os interesses não-particularizados e no qual se dispensa consulta ao eleitorado sobre seus 

desejos; está sob o prisma burqueano, segundo o qual a política é a área para especialistas. No 

outra extremo, o representante só conhece os interesses dos representados depois de consultá-

los. Nesse ponto, a política é o terreno da arbitrariedade cujas escolhas não são racionais. Em 

nenhum dos extremos, segundo a autora, há representação política; ela ocorre no intervalo. 

Além disso, extrair exemplos ou analogias da representação privada para 

entender o que se passa na representação política, que é nitidamente pública, não traz muito 

significado, como notado acima. A representação política tem, em sua natureza pública, um 

eleitorado que não é um grupo organizado e que tampouco tem objetivamente definidos os 

seus interesses. Recuperando a citação mencionada no início desta seção, que diz que o 

problema do interesse nacional surge quando os representantes advêm de regiões eleitorais 

distintas ao mesmo tempo que devem perseguir o interesse nacional, temos que o problema do 

interesse nacional é adstrito aos representantes nacionais. O que acontece com a representação 

política quando o interesse nacional não está em jogo é algo de que a autora não se ocupa em 

sua revisão teórica. A representação, em sentido amplo e no sentido restrito de representação 

nacional, pode ter sua definição encontrada na teoria, mas a definição da representação 

subnacional não é, ou não foi, uma preocupação de primeira ordem. A representação política 

como uma ação representa tanto o interesse da nação quanto da circunscrição eleitoral, 

contudo, essa problemática não é diretamente explorada sob o tema da representação política. 

Mas a representação política não é apenas uma relação entre representante e 

representado. Ela envolve um sistema representativo e é dentro desse sistema que o 

representante atua de forma não isolada. Assim, a relação não se dá de forma bilateral entre 

representante e representado, apenas. Outros elementos participam desse sistema 

representativo como partidos políticos e grupos de interesse. Ao final, a autora incorpora a 
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dimensão institucional e o caráter público de forma a qualificar o instituto da representação 

política. Representar é agir pelo representado de maneira pública e institucional, para atender 

ao interesse público, sob a constante condição de responsiveness do governo. 

Todavia, seu trabalho, se de um lado é uma referência nos estudos sobre 

representação política, por outro, justamente por dar maior coesão e entendimento sobre o 

assunto, nos mostra pontos onde a representação política merece maiores desenvolvimentos. 

Optamos pelo entendimento de que a representação política foi se moldando a preceitos 

democráticos, qualificando a democracia como regime representativo. Na obra de Pitkin, 

todavia, essa dimensão é, quando muito, marginalmente considerada. Quando afirma que 

Thus representation came to mean popular representation, and to be linked with the 
idea of self-government, of every man’s right to have a say in what happens to him. 
And that is how it became embodied in our institutions (PITKIN, 1967, p. 3),  

não é feita nenhuma associação com a democracia ou seus valores. Como a nossa escolha foi 

a de entender o governo popular é democrático por trazer consigo a característica da 

igualdade política entre os indivíduos, tomados cada um como a menor unidade política da 

nação, cuja vontade deve ser considerada. 

 

Seção 2 O corporativismo e a representação segundo Schmitter 

 

A representação de interesses “fixos”, abordada acima pela autora quando faz 

menção ao entendimento de Burke e de como esses interesses devem ser representados, é o 

único momento em que esse tipo de representação é comentado. A experiência desse tipo de 

representação pela via corporativista na organização do Estado foi abordada com mais 

detalhes por Philippe C. Schmitter. 

Para ele a definição de corporativismo é de  

a system of interest representation in which the constituent units are organized into a 
limited number of singular, compulsory, noncompetitive, hierarchically ordered and 
functionally differentiated categories, recognized or licensed (if not created) by the 
state and granted a deliberative representational monopoly within their respective 
categories in exchange for observing certain controls on their selection of leaders 
and articulation of demands and supports. (SCHMITTER, 1974, pp. 93-94).  

Ao considerar o corporativismo como um sistema de representação de interesse, 

ao lado do qual figuram também o pluralismo, o sindicalismo, o modelo monista soviético, 

com importantes diferenças entre eles, o autor descreve-o como um arranjo institucional 
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próprio que vincula interesses da sociedade civil organizada às estruturas de decisão do 

Estado.  

Dissociando essa definição de qualquer ideologia à qual esteve associada ou das 

tentativas de explicar o corporativismo a partir do meio político-cultural em que esteve 

inserido, Schmitter também se distancia da corrente que descreve o corporativismo como um 

sistema advindo da organicidade do Estado e/ou do papel funcional de cada corporação nele 

presente. Assim, o autor pretende precisar o que o corporativismo tem de analiticamente 

comparável na sua própria experiência empírica em termos de relações concretas de 

autoridade, influência e representação. Por se tratar de um sistema de representação de 

interesses, ele pode estar presente em diferentes tipos de regime político.  

Schmitter classifica ocorporativismo em dois: societal corporatism e state 

corporatism. Para ele,  o Brasil é exemplo do segundo tipo, caracterizado pelo monopólio da 

representação e do direito de falar em nome de certo segmento da população, num processo 

que se desvia e prescinde do parlamento. Enfim, os interesses são representados, quase sob o 

modelo do mandato imperativo, junto ao Estado e por ele são coordenados, dispensando o 

procedimento parlamentar tradicional e outros elementos da representação política como o 

controle, a responsabilidade, a legitimidade e o voto universal. 

Desenvolvendo a idéia sobre o corporativismo como representação de interesses 

do tipo subordinado, o autor relaciona esse arranjo decisório como uma maneira de atender 

aos imperativos do capitalismo. Incorpora ainda a racionalização no processo de tomada de 

decisão e traz, ainda que de forma subordinada, grupos e classes mais próximos dos processos 

políticos. Esse modelo ganha contornos especiais quando se trata de construir uma paz social 

ao se evitar a articulação autônoma de classes subalternas em relação a seus interesses, 

especialmente num ambiente em que a classe burguesa é fraca. 
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Capítulo II 

Representação política em autores clássicos 

 

Seção 1 Do pré-liberalismo ao corporativismo 
 

O objetivo desta seção é percorrer três autores cujas obras foram elaboradas em 

momentos históricos distintos. Cada uma delas revela seu respectivo entendimento do 

conceito de representação política, suscitado no ambiente político experimentado pelo seu 

autor e, dessa forma, cada um delineia os preceitos sobre os quais se fundamentava o poder e 

a organização política da sociedade em sua relação com a representação, em uma perspectiva 

normativa. 

No Capítulo I, a revisão de Pitkin recuperou as idéias de Burke e Madison, 

ambos ocupados com a representação nacional.  Neste capítulo, podemos observar as 

distinções referentes ao conceito de representação nos diferentes momentos de organização 

política do Estado nacional. O primeiro momento abordado neste Capítulo é definido como 

pré-liberal; o segundo, liberal; e o terceiro, corporativista. O período pré-liberal é uma etapa 

de transição que tem como característica um Estado nacional cuja organização política e 

governo começam a se desfazer de traços remanescentes do Estado absolutista, sem, contudo, 

assumir o liberalismo. 

Aqui, apontamos Guizot (2007) e sua obra A história das origens do governo 

representativo na Europa, fruto das palestras feitas por ele entre 1820 e 1822 na França, como 

um exemplo de representação pré-liberal. A partir dele, alcançamos uma expressão, ou 

melhor, um conceito para esse momento, que antecede o mundo liberal, no qual os poderes 

estão em grupos da sociedade. Esse autor faz uma distinção veemente entre o que ele postula 

como governo e o que Rousseau defende a esse respeito. Desse debate podemos identificar 

duas grandes vertentes da representação: a representação da razão e a representação da 

vontade. 

O segundo momento estudado se atém ao liberalismo, que se distingue pela 

valorização política conferida ao indivíduo. Nesse sentido, Stuart Mill (1981), expoente da 

representação liberal, com o livro Considerações sobre o governo representativo, cuja 

primeira edição deu-se em 1861, ocupa-se da composição do parlamento e das vantagens do 

método proporcional, acompanhados da crença de que essa construção representativa é capaz 

de organizar politicamente o Estado. 
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O terceiro e último momento abordado diz respeito ao corporativismo, ou 

melhor, à tentativa corporativista em suplantar o liberalismo e suas deficiências congênitas. 

Representante dessa vertente, Manoïlesco, na obra O século do corporativismo: doutrina do 

corporativismo integral e puro (1938), trabalha em uma alternativa ao liberalismo que elimine 

o seu ponto mais problemático: o individualismo. Nessa alternativa, a sociedade não é 

composta por indivíduos, mas por grupos que devem ser representados no governo em 

conformidade com a função social desempenhada.  

A partir da análise desses trabalhos, observamos que a representação política em 

sua perspectiva normativa assume ou uma expressão política do grupo ou do indivíduo. 

 

Seção 1.1 Guizot e a representação da vontade 
 

Cada um de seus membros [membros da alta aristocracia feudal] originalmente 
possuía direitos advindos totalmente de seu próprio poder, e ele ia à Câmara dos 
Lordes para exercê-lo unicamente em seu próprio interesse; mas, quando se viam 
um na presença do outro, todos esses interesses individuais sentiam a necessidade 
de buscar novos meios de obter crédito e autoridade em outros lugares que não em 
si próprios. Os poderes pessoais eram obrigados a se fundir em um poder público. 
Uma assembléia composta de superioridades individuais, interessadas unicamente 
em preservar e aumentar seu poder, foi gradativamente se convertendo em 
instituição nacional, obrigada a se adaptar, em muitos anos, ao interesse de  todos. 
(GUIZOT, 2007, pp. 684-685). 

Reproduzimos esse trecho da obra de Guizot para demonstrar a idéia de que a 

representação se associa ao instituto de poder atrelado à construção política do Estado. Esse 

autor, cujas experiência e participação na Revolução Francesa enriquecem a sua biografia, 

dedicou-se ao estudo do governo representativo. Curiosamente, é pouco mencionado, pelo 

menos no material ao alcance desse estudo. 

Dois pontos do pensamento de Guizot merecem ser destacados para fins deste 

trabalho. O primeiro diz respeito à relação entre Estado e representação, em especial sobre a 

questão da soberania. Uma analogia com o Deus Jano nos permite visualizar essa relação 

como uma das duas faces da representação; aquela voltada para o Estado. O segundo concerne 

ao fato de que o mundo social de Guizot ainda não é totalmente um universo formado por um 

conjunto de indivíduos. É para este lado que está voltada a outra face da representação. Seu 

pensamento é válido em termos comparativos porque se situa anteriormente à identificação da 

nação com o povo e, portanto, da representação da nação por meio do seu povo. Não havia 

ainda se completado o processo que moldaria o Estado e a sociedade num projeto 

liberal/individualista. O paradigma contemporâneo tem um viés de cunho dogmático com 

relação ao conteúdo da representação, de maneira que se houver algum tipo de representação 



 24 

em nossa sociedade atual, que ela seja a representação popular e individual. Esse não era o 

caso em Guizot e, talvez, por isso mesmo, sua obra não é recorrentemente citada. Ele 

apresenta suas razões contra o que entende ser uma simplificação da representação que, por 

sua vez, a desvirtua de seus propósitos. 

 

Guizot e a representação como razão, verdade e justiça 

Segundo Guizot, para se entender as instituições políticas da Europa, deve-se 

começar estudando a idéia de representação. Para ele, a partir de uma construção histórica, a 

representação é concebida como uma forma de governo, uma forma que “tem pairado sobre a 

Europa desde a fundação dos estados modernos” (GUIZOT, 2007, p. 70). Uma das principais 

questões que cercam a criação do Estado Moderno é a concepção de soberania. Guizot associa 

soberania com representação, mas, soberania, para ele, não é algo proveniente do povo, 

portanto ele não subscreve a tese da soberania popular. Vejamos como ele desenvolve seu 

raciocínio, segundo o qual a representação é uma forma de governo. 

“A idéia mais geral que podemos buscar em um governo é sua teoria de 

soberania, isto é, a maneira pela qual ele concebe, coloca e atribui o direito de elaborar a lei e 

de pô-la em execução na sociedade” (GUIZOT, 2007, p. 438). Esse é o princípio essencial do 

governo e não sua forma monárquica, aristocrática ou democrática.  

Como sociedade e governo nascem juntos, não há que se pensar que o Estado é 

resultado oriundo da vontade da sociedade, como gostaria Rousseau. Sociedade implica 

Estado e vice-versa, o primeiro não antecede o segundo. Guizot, dessa forma, ao criticar 

Rousseau, critica também a soberania fundada no povo e em cada indivíduo. Se o Estado não 

é fruto da vontade da sociedade, a lei que o governo aplica aos indivíduos da sociedade 

também não nasceu da vontade deles. Mas, então, como identificar os “depositários” da 

soberania? Na verdade, pensar que a soberania reside em alguém, que alguém é o seu 

detentor, é um grande equívoco. A soberania não provém do indivíduo, ou melhor, do povo, 

mas do direito social. O direito de soberania não é instrínseco nem ao monarca, nem à 

aristocracia, nem ao povo. A soberania não tem dono e, por isso mesmo, não é suscetível à 

vontade humana.  

O lugar da soberania permite distinguir dois tipos de governo: um em que a 

soberania pertence a alguém, e nesse caso a suscetibilidade às falhas da razão é maior; e 

outro, no qual ela é tida como um direito, e não pertence a ninguém. É nesse caso que há 
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melhores condições para o surgimento da razão, da verdade e da justiça, e que forma o 

governo representativo. A organização desta maneira dos poderes presentes na sociedade 

permite que a busca da lei divina, pela razão, se torne possível em todas as ações do governo e 

que essas ações, por terem sua fonte na razão, passem pelo crivo da legitimidade, ou seja, 

sejam justificadas.  

Guizot percebe o poder a partir de suas fontes sociais. Todos os poderes 

presentes na sociedade devem se unir para a elaboração da lei. E, para legislar, os poderes têm 

de estar de acordo. Como isso acontece? A busca da razão, da justiça e da verdade, com que o 

governo representativo procura moderar o poder se dá “1. Pela discussão, que obriga os 

poderes existentes a buscarem a verdade em comum; 2. pela transparência, que coloca esses 

poderes, quando ocupados nessa busca, diante dos olhos dos cidadãos; e 3. pela liberdade de 

imprensa, que estimula os próprios cidadãos a buscar a verdade a transmiti-la ao poder”. 

De um lado, a representação possibilita a incorporação da razão, que permeia a 

sociedade, nas práticas de governo, de outro, ao assim proceder, permite o progresso dessa 

mesma sociedade no caminho da razão, da justiça e da verdade. O poder, para ter o direito de 

governar, deve ser submetido a julgamento e aí, então, passa a ser legítimo. 

Se é fato que uma classe tem poder, esse poder não conduz diretamente ao 

direito de soberania. Não se pode ser soberano porque o nascimento deu essa condição, 

mesmo para o aristocrata ou para o povo. A soberania não é um direito de nascimento. Um 

governo aristocrático ou democrático para Guizot é formado nesse princípio: o da soberania 

por nascimento. E esse “apoderamento”, esse assenhoramento da soberania por uma classe 

gera desigualdade. Para que o poder seja um direito de soberania há que se submeter à razão, 

à verdade e à justiça, porque é delas que o direito nasce.  

Assim, a forma representativa de governo se contrapõe ao poder absoluto, 

independente da forma de governo, se monárquico, aristocrático ou democrático, nos quais a 

soberania está ou com o monarca, ou com os homens importantes, ou com o povo.  

Infelizmente, Guizot não se aprofundou na questão da responsabilidade dos atos 

de governo. Limitou-se a dizer que a conseqüência de uma soberania lastreada na verdade, 

que é alcançada por meio da representação política, é que todo poder verdadeiro é 

responsável. “A responsabilidade do poder é, na verdade, inerente ao sistema representativo; é 

o único sistema que faz dela uma de suas condições fundamentais” (GUIZOT, 2007, pp. 439 - 

440).  



 26 

Até aqui vimos a representação com a função de organizar a composição política 

do Estado. É a face da representação voltada para o Estado. Organizar um Estado soberano 

era organizar um Estado representativo que consagrasse as fontes de poder na sociedade para 

“proteger” o Estado de ser assaltado por um único poder, que passaria então a ser um poder 

absoluto. Ou seja, parte-se do princípio de que o poder não está igualmente distribuído em 

cada um dos indivíduos na sociedade, mesmo porque a sociedade não é organizada em 

indivíduos. 

Mas, depois de propiciar uma forma de governo, como essa representação 

“retorna”, como ela se volta para a sociedade? Dando ao corpo social o controle sobre as 

decisões. E isso acontece por meio da publicidade dos debates, que é uma oportunidade para 

as decisões serem submetidas a julgamento, julgamento esse em consonância com a razão, a 

justiça e a verdade. “É assim que um governo representantivo estimula todo o corpo da 

sociedade – aqueles que exercem o poder e aqueles que possuem os direitos – a participar de 

uma busca da razão e da justiça; ele convida a multidão à se reduzir à unidade e extrai a 

unidade do interior da pluralidade” (GUIZOT, 2007, p. 147). Em outras palavras, a 

publicidade da deliberação e dos atos do governo permite o controle por parte dos cidadãos. 

Continuando com a perspectiva da face da representação voltada para a para a 

sociedade, Guizot toma emprestado o seguinte aforismo de Pascal como atalho para explicar a 

redução da pluralidade social à unidade por meio da representação.‘“A pluralidade que não se 

reduz à unidade é confusão. A unidade que não é o resultado da pluralidade é tirania”’ 

(GUIZOT, 2007, p. 144). Guizot quer dizer que sob a forma representativa a pluralidade 

social é compreendida numa unidade de governo ao mesmo tempo em que preserva a 

liberdade. Assim, temos pluralidade social e unidade de governo. 

De um lado, a representação reúne as fontes de poder da sociedade sob a forma 

de governo representativo, de outro, ela atua como um princípio unificador  da sociedade, ao 

mesmo tempo em que preserva a liberdade, porque as precauções com relação à liberdade 

estão atreladas ao modus operandi do direito da soberania como sendo o governo da razão, da 

verdade e da justiça. 

A razão de Guizot versus a vontade de Rousseau 

Já mencionamos, nas linhas anteriores, que Guizot se opõe tanto à idéia de 

soberania popular quanto a de governo segundo a vontade popular. Tendo em vista que 

grande parte da literatura busca conhecer os vínculos entre representantes e representados, é 
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conveniente nos determos um pouco nos argumentos de Guizot que questionam a vontade 

como vínculo entre representante e representado. 

Rousseau é antes um teórico da participação que da representação; é o cidadão, 

individualmente assumido, a quem cabe(ria) a decisão política. Isso se a sociedade fosse 

igualitária, de pequena dimensão e com independência econômica entre os membros. Grupos 

organizados estão associados à influência de vontades particulares sobre a decisão política. 

Então, se é permitida a vontade do indivíduo, a do grupo não o é. “Para Rousseau, a 

‘participação’ acontece na tomada de decisões” (Pateman, 1992, p. 38) e exerce uma função 

educativa com relação ao que é público, como um ensaio para o retorno ao homem público de 

outrora. Também tem um expediente de controle “porque a participação dá a ele [ao 

indivíduo] um grau bem real de controle sobre o curso de sua vida e sobre a estrutura do meio 

em que vive” (Pateman, 1992, 40)3. Além disso, a participação em Rousseau torna a lei 

impessoal. Rousseau entra na discussão de Guizot quando este se dedica a descrever a 

diferença entre o princípio de governo representativo e o de governo democrático. O 

primeiro segue a soberania da razão; com a razão nos aproximamos da verdade e alcançamos 

a justiça. O segundo segue a soberania da vontade. Contudo, a idéia de que cada indivíduo 

deve obedecer a si mesmo - e isso é ser livre - levaria à conclusão de que, havendo a vontade 

de uma maioria, a minoria, que foi a parte discordante da vontade da maioria, não estaria 

obrigada a seguir a decisão dessa maioria. Levaria a essa idéia se não fosse pelo fato de que, 

na realidade, no exercício do poder, a soberania do povo acaba por se tornar a soberania da 

maioria. A soberania da maioria, por sua vez, não possui legitimidade porque “a mera força 

dos números não possui soberania legítima, nem em virtude do poder, já que esse nunca dá 

legitimidade, nem em virtude da infabilidade, algo que ela não possui” (GUIZOT, 2007, p. 

159). A soberania do povo se funda numa igualdade que não existe ao mesmo tempo que 

desconsidera a desigualdade que existe. Para Guizot, justiça e sabedoria não são qualidades 

inerentes à maioria. 

Para Rousseau, a representação é ilegítima por sua própria natureza. Rousseau 

tem como pressuposto da política a vontade individual. A cada indivíduo corresponde uma 

vontade que não pode ser representada por outrem. Esse pressuposto é responsável por tornar 

ilegítimo qualquer decisão que difira da vontade do sujeito. Essa “conclusão é inevitável – o 

único problema com Rousseau é que ele não foi longe o bastante. Se ele houvesse ido até 

onde isso poderia levar, teria deixado de buscar o melhor governo, teria condenado todas as 

                                                 
3 Sobre participação e controle, ver Seção 2, deste Capítulo. 
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constituições e afirmado a ilegitimidade de todas as leis e de todo poder. Com, efeito, de que 

me interessa saber que uma lei emanou de minha vontade se hoje minha vontade mudou?” 

(GUIZOT, 2007, 544), afinal: “Ninguém é obrigado a obedecer a leis para as quais não deu 

seu consentimento” (GUIZOT, 2007, p. 545).  

Ocorre que, como observado por Guizot, teóricos subseqüentes tentaram 

conciliar princípios excludentes segundo a matriz rousseauniana, quais sejam: vontade, 

individualidade e representação. Em outras palavras, a representação passou a ter que 

representar o que, segundo Rousseau, ela não pode: a vontade. Se todos não podem deliberar 

sobre todos os assuntos, todos podem, pelo menos, de acordo com sua vontade, escolher quem 

fará isso em seu lugar. Ou seja, eu não posso escolher a lei, mas posso escolher quem a 

escolhe. Assim, “homenagear[am] o princípio baseando a legitimidade da lei na eleição do 

poder legislativo” (GUIZOT, 2007, p. 546). “O sufrágio universal, portanto, era a 

conseqüência inevitável do princípio já tão violentamente deturpado... Então, o problema está 

em encontrar a fonte da legitimidade da lei na vontade de seu criador, uma vez que a vontade 

não é fonte de legitimidade. Há, no homem, algo além à sua vontade: a razão ou moralidade 

ou verdade” (GUIZOT, 2007, p. 550). Seguir a vontade, ou seja, ser livre,  para ir contra a 

razão é um contra-senso. Uma lei deve ser obedecida porque é derivada da razão e não porque 

é resultante de uma vontade na tentativa de se resgatar a liberdade postulada por Rousseau. 

“Como é possível fazer com que vontades individuais cooperem entre si sem 

conflito, e se protejam sem dominar umas às outras?” (GUIZOT, 2007, p. 553). A obediência 

a um poder não precisa ser voluntária para que o poder seja legítimo, mas “a legitimidade do 

poder reside na conformidade de suas leis com a razão eterna” (GUIZOT, 2007, p. 555). O 

poder é legítimo porque é consoante a razão. Para Guizot, representar vontades individuais 

não é o objetivo da representação. Das tentativas de conciliar representação e vontade resulta 

o engano  

... porque elas professam estabelecer-se sobre um princípio que constantemente 
violam; e, por meio de uma falsidade censurável, prometem a cada indivíduo 
respeito por sua vontade individual – seja ela esclarecida ou ignorante, sensata ou 
insensata, justa ou injusta – um respeito que, na verdade, elas não podem lhe dar, e 
que são necessariamente obrigadas a negar (GUIZOT, 2007, p. 557). 

Para se governar, é preciso “descobrir todos os elementos do poder legítimo que 

estão disseminados por toda a sociedade e organizá-los em um poder real; isto é, coletar em 

um único foco a razão pública e a moralidade pública e, concretizando-as, conclamá-las a 

ocupar o poder” (GUIZOT, 2007, p. 558). E a representação é um meio para se chegar a isso. 
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É o governo pela razão pública. O governo deve ser pela razão pública e a representação é a 

maneira de se chegar a isso. 

 

Seção 1.2 Mill e a representação liberal 

Outras [pessoas que criticam Hare] não conseguem admitir a perda do que chamam o 
caráter local da representação. Para eles, uma nação não seria constituída de pessoas, 
mas sim de unidades artificiais criadas pela geografia e pela estatística ... Por que 
razão os interesses e sentimentos que dividem a humanidade em localidades devam ser 
os únicos dignos de serem representados[?]. (MILL, 1981, p. 81). 

Novamente, reproduzimos um trecho da obra do autor estudado para evidenciar 

o aspecto nacional da representação em suas palavras. Mais do que localidades, a 

representação deve ser também de indivíduos, ou melhor, deve ser proporcional às diferentes 

opiniões distribuídas na sociedade.  

Vejamos, então como Mill trabalha o problema da representação política. O 

problema dele é o de como criar uma instituição política cujo funcionamento ou 

administração seja virtuosa. E essa virtude depende da “inteligência dos seres humanos que 

compõem a comunidade” (MILL, 1981, p. 19). Logo, e por isso, o governo deve ter tanto o 

objetivo de propiciar o desenvolvimento social e mesmo intelectual da comunidade que 

governa, quanto de se servir disso para melhor governar. Um bom governo deve saber 

aproveitar as qualidades de seus cidadãos e deve também prover instrumentos para aprimorá-

las. É nesse mesmo sentido que a melhor forma de governo é o governo popular, porque este 

tipo é o que melhor atinge o propósito do progresso humano, objetivo último do governo. 

John Stuart Mill transporta o que viria a ser a teoria democrática de Rousseau, 

restrita a uma pequena sociedade, para o Estado moderno. O governo popular deve favorecer 

a participação de todos nas suas decisões tanto quanto possível, “mas como, nas comunidades 

que excedem as proporções de um pequeno vilarejo, é impossível a participação pessoal de 

todos, a não ser numa porção muito pequena dos negócios públicos, o tipo de um governo 

perfeito só pode ser o representativo” (MILL, 1981, p.  38). 

Continuando o argumento de Mill, para ele, um corpo representativo deve se 

ocupar do que realmente pode executar, que é a deliberação. Esta é mais razoável quando feita 

por um corpo coletivo que por um único indivíduo, especialmente quando se trata de questões 

conflitantes (1981, p. 49). A função de governar cabe ao governo e não ao parlamento, que 

deve se dedicar ao controle do governo e tornar público os seus atos  (MILL, 1981, p. 55). 
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A democracia, tal como entendida na época de Mill, ou por ele próprio, era o 

governo da maioria, o que não significava que era, de fato, democrática, pois a maioria em si 

não traz nenhuma garantia de que não sofrerá dos mesmos males dos quais padeceram 

monarquias e aristocracias: o de seguir um interesse particular e imediato, em detrimento do 

interesse geral, ainda que camuflado de interesse geral, pois a democracia “da maioria” é 

também suscetível a ser ocupada por um poder sob a influência de interesses seccionais ou de 

classe e imediatos (MILL, 1981, p. 64). Afinal, 

Um dos maiores perigos, portanto, da democracia, bem como de todas as outras 
formas de governo, consiste nos interesses sinistros dos detentores do poder; é o 
perigo da legislação de classe; do governo que visa (com sucesso ou não) o 
benefício imediato da classe dominante, em perpétuo detrimento da massa. (MILL, 
1981, p. 68).  

Por isso mesmo, o ideal é que nenhuma classe fosse capaz de influenciar o 

governo. Neste ponto, Mill se aproxima de Guizot no sentido de evitar que uma única força 

social se apodere do poder e legisle conforme seus interesses, mas por caminhos distintos: 

Mill opta por um método proporcional que esvazie o significado de classes e Guizot prefere 

justamente a contraposição das diferentes forças sociais para evitar que uma sobressaia à 

outra. 

Na perspectiva da representação política de Mill, os interesses de classe devem 

idealmente estar ausentes do parlamento como se eles houvessem sido dissolvidos pelo 

método eleitoral de Hare. Esse método, objeto de elogios por parte de Mill, possibilita que 

uma proporcionalidade matemática das diferentes opiniões presentes na sociedade estejam 

presentes na representação parlamentar. A lógica eleitoral caminha no sentido de dissolver 

esses interesses em nome do interesse geral porque um parlamento assim constituído seria 

capaz de fazer valer apenas a vontade que estivesse do lado do interesse geral.  

Uma democracia verdadeira deve conter em sua base representativa a 

proporcionalidade das opiniões presentes na sociedade e não, segundo Mill, uma 

proporcionalidade numérica das classes sociais. Se assim não fosse, sendo a classe 

trabalhadora braçal a maioria numérica, o governo seria exercido por ela e não temos motivos 

para acreditar que ela sacrificaria seus interesses em favor dos demais durante seu governo e 

nem que outros segmentos tivessem igual oportunidade de serem representados, além do que, 

transformaria um governo nacional em um governo de classe. Enfim, a proporcionalidade é o 

meio para impedir a assunção de uma classe ao poder, ao permitir o confronto de diferentes 

pontos de vista e o saudável antagonismo entre maioria e minoria, que concorrem para a 

aferição do interesse geral. 



 31 

Todavia, a dedução de Mill de que a formação proporcional de um parlamento 

implique que o resultado deliberativo dele proveniente esteja em conformidade com o 

interesse geral da nação é algo que entendemos mereça maior reflexão. Pensar que o 

parlamento, por ter sido constituído dessa forma, seja ele próprio “protegido” de interesses 

particularistas porque o procedimento deliberativo/discursivo interno está lastreado na razão 

das melhores mentes lá presentes é desconsiderar elementos que induzem para outro tipo de 

resultado. Além disso, um parlamento idealmente constituído, em que os interesses de classe 

não se aglutinem, é um parlamento que de deixa de fora de seus recintos o conflito de 

interesses presente na sociedade e não os regula; regula apenas o interesse geral, sempre 

supondo que este exista. 

O lugar da participação no pensamento de Mill é no nível local. É lá onde se 

inicia, se exercita a educação política da sociedade e, conseqüentemente, seu aprimoramento 

mental. Além disso, comenta que, “embora o parlamento da nação deva ter o mínimo possível 

a ver com assuntos puramente locais, nos casos em que tende a mexer com estes assuntos, 

precisa de membros especialmente designados para velar sobre os interesses de cada 

localidade (MILL, 1981, p. 77). Por isso, “é necessário ... que além da representação nacional 

deve haver representações municipais e provinciais” (MILL, 1981, p. 148). O princípio da 

comunidade de interesses locais, menos adequado para a representação parlamentar nacional é 

conveniente, “é justo e aplicável” (MILL, 1981, p. 150) à representação local. 

Para Mill, a qualidade do governo é tanto maior quanto maior for a inteligência 

de seus membros e instituições. Quanto mais esclarecido o corpo de representantes, tanto 

melhor será a legislação por eles produzida. A razão é suficiente e desejada para resolver os 

conflitos, especialmente, porque, como vimos, o método eleitoral preferido de Mill é aquele 

que tem como conseqüência, se é que isso pode ser chamado de conseqüência e não de 

propósito menos consciente, deixar para o lado de fora do parlamento o conflito, porque 

dentro do parlamento não se devem representar classes e os seus interesses.  

Se, de um lado, é uma maneira de adaptar a democracia direta de Rousseau a 

grandes Estados, uma democracia que só existe depois de expurgados os sectarismos de 

grupos e interesses particulares, por outro, retira-lhe o caráter voluntarioso – não porque os 

indivíduos abandonam suas vontades, mas porque o “sistema parlamentar” derivado do 

método eleitoral promove isso e prevalece a vontade condizente com o interesse geral. Mas, 

afinal, até que ponto sistema eleitoral implica sistema deliberativo? Para Mill, infere-se que o 

segundo é uma decorrência do primeiro. Além disso, coloca a razão como ordenadora do 
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comportamento político e indutora do resultado deliberativo. É por intermédio da razão que, 

no parlamento, passa a ser possível deliberar em consonância com o interesse geral. Uma 

espécie de verdade deliberativa. Assim, as diferenças de opinião deveriam ser travadas por 

meio de “raciocícios consistentes” (MILL, 1981, p. 78). Até que ponto o raciocínio se 

sobrepõe a negociação é uma questão inexistente.  

Esse modelo parlamentar – liberal-democrático, democrático-individualista – foi 

objeto de críticas e delas surge a sugestão de uma alternativa que o substituísse e lhe 

corrigisse as falhas: o modelo corporativista. A representação corporativa, como veremos em 

seguida, em razão também das críticas ao modelo liberal-individualista de parlamento, dá um 

outro enfoque à maneira de se representar a sociedade. O corporativismo doutrinário 

formaliza as corporações, algo que lembra as fontes de poder de Guizot, e destaca que a 

deliberação corporativa deve estar em sintonia não com os interesses das corporações, a não 

ser no caso da legislação secundária, mas em atendimento ao interesse nacional. 

Em suma, vimos que Mill acompanha Rousseau, no que tange ao interesse geral, 

e também Guizot, no que se refere ao uso da razão para alcançar a melhor deliberação. E, 

ainda, que para Mill, a melhor deliberação é a que serve ao interesse geral em oposição aos 

particularismos. Para Guizot, a melhor deliberação é aquela que é derivada da razão, portanto, 

verdadeira, porque evita que uma única fonte de poder se torne absoluta. 

 
Seção. 1.3 Corporativismo: da responsabilidade de todos para a representação de 
interesses 

O fundamento do corporativismo não é a representação dos interesses, mas a 
responsabilidade de todos. (Heinz Braunweiler, apud MANOÏLESCO, 1938, p. 62). 

A divisão primordial da comunidade nacional e do Estado não é mais a região, mas 
a corporação. (MANOÏLESCO, 1938, p. 52). 

Como nas seções anteriores, reproduzimos mais uma passagem para ilustrar a 

associação entre representação e Estado. Sobre a representação viabilizada pelo 

corporativismo podemos ter duas abordagens. Uma, de caráter normativo, que diz o que o 

corporativismo estatal deve ser e outra que diz o que o corporativismo foi, mas ambos 

entendimentos têm algo em comum: a pretensão de dar racionalidade à produção legislativa 

em substituição ao individualismo liberal. A primeira abordagem foi comentada no Capítulo I. 

Para falar do segundo tipo de abordagem, vamos nos servir do trabalho do professor 

Manoïlesco.  

Mihaïl Manoïlesco difundiu de maneira paradigmática o modelo corporativista 

de organização do Estado. Sua obra O século do corporativismo: doutrina do corporativismo 
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integral e puro é a principal referência sobre o assunto. Foi inicialmente publicada em 1934 e 

traduzida para a língua portuguesa e publicada no Brasil em 1938, despertando grande 

interesse à época. 

No corporativismo, a representação do Estado não se dá a partir dos indivíduos 

ou das regiões geográficas que o compõe, mas sim, a partir das corporações que são 

identificadas pela função que desempenham junto ao Estado. As corporações são definidas 

como “uma organização coletiva e pública, composta pela totalidade de pessoas (físicas ou 

jurídicas) que desempenham em conjunto a mesma função nacional, tendo por objetivo 

assegurar o exercício desta no interesse supremo da Nação, através de regras de direito 

impostas aos seus membros” (MANOÏLESCO, 1938, p. 126). 

O corporativismo não foi concebido inicialmente como um sistema de 

representação de interesses, mas como uma organização nacional que promovesse a 

solidariedade. A representação corporativa foi uma tentativa de substituir ou arrefecer a 

representação lastreada no individualismo. É uma experiência que, aqui, vale menos pelos 

seus resultados e mais pela tentativa de propor um substituto ao já, como entendido na época, 

falido modelo liberal. 

O corporativismo é costumeiramente criticado tanto por sua associação com o 

fascismo quanto pela restrição das liberdades e por sua tendência a se desdobrar em 

totalitarismo. Os argumentos a favor da submissão do indivíduo à primazia do Estado são 

pouco defensáveis, à luz dos valores democráticos atuais. Já no prefácio, o tradutor de O 

século do corporativismo critica a vinculação que o autor faz entre corporativismo e fascismo, 

porque este último “fez dos núcleos corporativos, não os órgãos originários da soberania, mas 

apenas instrumentos mais ou menos burocráticos de um Estado absorvente e onipotente” 

(MANOÏLESCO, 1938, p. VI). 

O que não se pode perder de vista, todavia, especialmente ao ter como critério de 

justiça a conformidade com o interesse nacional, é a crítica corporativista feita contra a 

concepção liberal de democracia e, por extensão, de representação política.  

Para Manoïlesco, o século XX inauguraria o corporativismo, assim como o XIX 

introduziu o liberalismo. Já no prefácio, o autor coloca que o corporativismo não é “uma 

fórmula de preponderância dos interesses particulares dos grupos sobre o bem coletivo 

nacional. Em vez disso, o corporativismo concretiza a subordinação de todos os interesses ao 

conceito nacional, que é uma idéia básica e final” (MANOÏLESCO, 1938, p. XII). Postula 
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ainda a organização da sociedade em linhas corporativistas e não conforme, como ele próprio 

menciona, a poeira humana que se resultou da Revolução Francesa.  

Essa sugestão de organização era entendida como um imperativo do século XX e 

se contrapunha ao Estado liberal amorfo, fundado no individualismo e incapaz de promover a 

solidariedade nacional, pois trata-se de um Estado sem personalidade coletiva, um mal 

desnecessário que nada representa, no qual “todo ensaio de organização é, para o Estado 

democrático, contrário à sua natureza” (MANOÏLESCO, 1938, p. 35). A liberdade 

democrática desse Estado funcionava aparentemente a favor das massas operárias, mas, na 

verdade, era o meio de atender a necessidade capitalista de grandes empresas, pois era uma 

liberdade contrária à organização social e prejudicial à solidariedade. 

Basear o Estado no indivíduo é um equívoco porque o indivíduo recebe mais do 

que dá à sociedade; ele não é anterior a ela. Por seu lado, as corporações se unem a favor da 

coletividade nacional e, essas sim, têm um ideal que não é tão-somente fazer do Estado uma 

entidade a serviço das vontades individuais. Além disso, fazer do Estado um executor da 

doutrina da “vontade do povo” é exigir modificações da política estatal, para esta estar em 

conformidade com o sufrágio universal, cujo resultado final é a condução de uma política 

antagônica ao interesse nacional e ausente de solidariedade nacional. 

Manoïlesco distingue dois tipos de corporativismo: o puro e o subordinado. No 

corporativismo puro, o poder do parlamento é decorrente das fontes de poder das corporações 

e ao Estado cabe a arbitragem, exercida pelo próprio parlamento corporativo, nas questões 

mais importantes, apreciando com dedicação os conflitos sociais que justapõem “a 

consciência coletiva da Nação... [ao] conjunto de interesses particulares de grupos” 

(MANOÏLESCO, 1938, p. 121). No corporativismo subordinado, o parlamento não legisla 

corporativamente. As corporações não estão presentes nele, mas em órgãos subordinados ao 

Estado e, por isso, se diz que ele não se constitui como um fruto do poder legislativo supremo. 

Cumpre fazer menção à crítica de Manoïlesco quanto à forma de deliberação 

preconizada pelo Estado liberal. Segundo o modelo criticado, apenas um colégio que se 

pretende universal é capaz de tomar decisões. Uma fração sua, ou a sua menor parte, o 

indivíduo, é inoperante. O resultado disso é o de impotência política, o que faz da democracia 

liberal o inverso do que pretendia: ela se torna totalitária. Isso porque a vontade geral, um 

“prejulgado poderoso e grave”, é uma ficção e não pode ser a soma das vontades individuais 

coincidentes, porque a nação também não é a soma de seus indivíduos. Assim, a maioria não é 

um acordo de vontades, mas a vitória de um dos lados, chancelada pela prática dos sufrágios. 
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Em que pesem essas críticas, se é uma qualidade que a qualquer sistema político convenha 

durar, “a democracia parlamentar satisfaz facilmente esta condição. Sua primeira qualidade é 

ser elástica. Seu caráter inconsistente permite às forças reais da sociedade expandir-se 

livremente e imprimir seu cunho a toda sociedade política” (MANOÏLESCO, 1938, pp. 114-

115). 

Os partidos políticos, tais como concebidos pela democracia individualista, 

também pouco se prestam para articular a solidariedade nacional. Os partidos políticos não 

têm função, pelo menos doutrinariamente no Estado corporativista, e se tornam “órgãos 

estáveis com o objetivo de se servirem a si mesmos, consumindo a energia e a substância 

nacional” (MANOÏLESCO, 1938, 97). Aliás, os partidos políticos subvertem a lógica da 

divisão dos poderes, pois, segundo o autor, ao longo do século XIX, os partidos concentraram 

pelo menos dois desses poderes – o legislativo e o executivo –  nas mãos do partido detentor 

da maioria parlamentar e, conseqüentemente, do governo. Em todo caso, ter o Estado como 

objeto de disputa entre os partidos não parece ser o mais adequado para se organizar a vida 

nacional, tal como se exigia naquele momento. Assim, o pluralismo representado pelos 

partidos políticos assume um caráter ilegal e anárquico, que sobrepõe duas autoridades em 

luta para a realização da mesma função. 

Todas essas críticas denotam a inviabilidade da democracia individualista como 

agente da solidariedade nacional. A suposição de uma igualdade à luz do liberalismo é 

incapaz de gerar benefícios concretos. Para o autor, o Estado corporativo assume uma função 

que é a de arbitragem e de coordenação das atividades nacionais. Função essa desconhecida 

do Estado individualista por este se servir, como escreveu Manoïlesco, do “método do 

avestruz”: “Não veria os conflitos de interesses que não fossem os do seu dogma, 

voluntariamente ignorante de tudo que não fosse o indivíduo” (MANOÏLESCO, 1938, p. 91). 

Para que essa solidariedade ocorra é necessária uma “coordenação dos interesses 

dos indivíduos e dos grupos em uma ligação cada vez mais íntima” (MANOÏLESCO, 1938, p. 

13). Na organização corporativista, o indivíduo não tem um valor meramente quantitativo e 

que o iguale a todas às outras unidades humanas. Possui uma significação qualitativa, que lhe 

confere valor político proporcional à função que exerce na sociedade, como elemento social, 

cultural e econômico. “A essa função do indivíduo no sistema corporativista podemos 

denominar função nacional” (MANOÏLESCO, 1938, p. XVI). Por isso o corporativismo tem 

capacidade de representar todas as forças sociais com exatidão. E o indivíduo deve se 

submeter ao interesse nacional. 
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Além disso, não há que se confundir corporativismo com representação de 

profissões porque a segunda, de natureza homogênea, é eivada de interesses particularistas 

vinculados à profissão. O corporativismo é heterogêneo, e agrega distintos membros de uma 

comunidade com uma função nacional definida. Função essa que não é restrita apenas à esfera 

da produção, mas abrange a vida cultural, religiosa, etc. Assim, “Nada mais superficial que 

confundir o corporativismo com uma reforma eleitoral, tendo por base as profissões” 

(MANOÏLESCO, 1938, p. 51). Se assim fosse, em desacordo com a doutrina, a “justaposição 

dos egoísmos, no parlamento corporativo, leva[ria] a uma exasperação da luta pelos interesses 

e a uma degradação moral da vida pública” (MANOÏLESCO, 1938, p. 63). 

O corporativismo de Manoïlesco postula também o “princípio da pluralidade das 

fontes de poder” (MANOÏLESCO, 1938, p. 65). Essa pluralidade permite que haja uma 

distribuição lógica e racional das funções e atribuições públicas entre a grande corporação, 

que é o Estado, e as outras corporações. Isso não seria possível se a base do Estado fossem as 

classes porque estas se ordenam a partir de seus interesses, o que as torna socialmente 

homogêneas e funcionalmente heterogêneas, e isso contribui para a redução da solidariedade e 

desintegração da Nação (MANOÏLESCO, 1938, p. 72). “O pluralismo é também da essência 

do corporativismo, mas aí ele apresenta um aspecto legal e ordenado, consistindo na divisão 

das funções do Estado” (MANOÏLESCO, 1938, p. 40). 

Como um parlamento corporativo pode representar uma nação? Com uma 

representação direta, a corporação delega apenas a seus próprios membros as funções de 

representante; “as relações entre o mandato e o mandatário são estreitamente definidas e 

muito severas”(MANOÏLESCO, 1938, p. 246). “Portanto, em contraste com o parlamento 

democrático, em que os membros são originalmente livres e isolados, e a composição das 

assembléias essencialmente homogênea, o parlamento corporativo é uma assembléia 

heterogênea de mandatários.” (MANOÏLESCO, 1938, p. 247). 

“Não são os indivíduos que mandam seus delegados ao Parlamento, nem se 

fazem mandar como delegados: são as funções sociais que se fazem representar e os 

deputados são apenas a sua incorporação” (MANOÏLESCO, 1938, p. 257). O mandato é 

outorgado e revogável pela assembléia geral da corporação justamente para impedir a 

“profissionalização” parlamentar dos deputados, fenômeno que sucumbe os parlamentos 

democráticos. Dessa forma, os deputados corporativos não se desprenderiam dos interesses de 

suas corporações e nem se fantasiariam de deputados da Nação inteira.  
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Somente os representantes das corporações poderiam ser membros do 

parlamento, com a benevolente exceção dos funcionários públicos e dos profissionais do 

direito. Segundo a doutrina corporativista, as fontes de poder público são múltiplas. Assim, é 

concebível que membros do executivo e da magistratura também estejam presentes no 

parlamento, porque também eles são fontes de poder. Os próprios magistrados teriam os 

representantes de sua corporação no Parlamento. Assim, tanto os representantes da corporação 

dos fabricantes de sapato quanto os da administração pública teriam assento no parlamento 

corporativo. 

A doutrina corporativista também traz alguns comentários com relação à 

produção legislativa. Há dois tipos principais de leis. As leis ilimitadas, cujas conseqüências 

afetariam toda a Nação e por isso mesmo deveriam ser elaboradas pelo Parlamento; e as leis 

de interesse restrito, que afetariam somente algumas corporações, elaboradas, então,  apenas 

por seções do Parlamento. 

Nas democracias, assim como há a igualdade entre os homens, há a igualdade 

legislativa. Uma lei, qualquer que seja sua importância é debatida com as mesmas 

formalidades, votada com o mesmo quorum e sancionada pelo chefe do Estado com a mesma 

solenidade. “Tudo aí se prende à igualdade, à uniformidade e ao regime comum” 

(MANOÏLESCO, 1938, p. 259). No corporativismo de Manoïlesco há uma classificação para 

as leis. Elas podem ser gerais ou secundárias e essa classificação importa um processo 

legislativo distinto para cada tipo. As leis tidas como gerais devem ser submetidas à 

deliberação de todo o parlamento. As secundárias podem ser elaboradas pelas corporações, 

desde que em conformidade com as leis gerais emanadas do Parlamento. Ou seja, admite a 

elaboração da lei sem uma origem universal, como estipulado pelo parlamento de concepção 

liberal. 

Finalmente, o voto como técnica de assembléia deve ser a exceção ao princípio 

da cooperação e da colaboração, porque sujeita todos a uma maioria que tende à ditadura de 

interesses homogêneos. Para o corporativismo, o valor numérico não importa em opinião 

decisiva na condução dos negócios do Estado. 

A experiência empírica do corporativismo estudada por Schmitter contraria os 

prognósticos de Manoïlesco, pois ele se tornou uma organização do governo para a tomada de 

decisões e não uma organização estatal que compreendesse toda a sociedade. Além disso, 

desarticulou, segundo a crítica liberal, as classes, em especial no que diz respeito a questões 
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políticas, limitou a liberdade e ampliou o papel da tecnocracia, de modo a tornar o exercício 

do Executivo mais distante do controle da sociedade. 

Enfim, do projeto corporativista de Manoïlesco destacamos seus argumentos 

contra a democracia liberal, apesar de que a prática adotada pelo corporativismo seja a da 

submissão dos indivíduos e de sua liberdade ao interesse nacional. Assim, a experiência 

acerca do corporativismo nos informa que ele não introduziu modificações no sistema 

parlamentar, mas optou por uma representação paralela a ele por meio dos Conselhos 

Técnicos, sem vinculação formal com os representantes políticos eleitos por sufrágio 

universal. 

A avaliação de Sartori (1962, p. 28) sobre a representação política permite-nos 

identificar pontos falhos da construção representativa corporativista. Para ele, as assembléias 

representativas não apenas representam os interesses dos eleitores, como também deve 

governá-los. A representação corporativa, por sua vez, não se formou como uma assembléia 

universal com a pretensão de representar a nação, mas organizou, em conselhos, parcelas da 

sociedade sem o cunho universalista do individualismo, sob a coordenação do Estado, na 

verdade, do Poder Executivo. Assim, essa experiência corporativista apenas representa os 

interesses, sem introduzir um poder formal autônomo junto ao Estado e sem governar os seus 

representados, situação que subtrai em importância elementos fundamentais da representação 

política democrática como o controle, a responsabilidade, a legitimidade e o voto universal.  

Em síntese, a Seção I deste Capítulo percorreu três autores cujas obras foram 

elaboradas em momentos históricos distintos que revelam o respectivo entendimento do 

significado da representação política. Cada autor reflete os preceitos sobre os quais deve se 

fundamentar o poder e a organização política da sociedade e traduz a relação entre 

representação política em sua interação com o formato institucional do Estado nacional, como 

ilustram as epígrafes de cada Subseção. 

O primeiro momento abordado aqui refere-se a um Estado nacional pré-liberal. 

Assim, em Guizot, a soberania é tema central para se entender a representação política. Para 

ele, a soberania não tem depositário, portador ou senhor. Ela é um direito social e nesse 

sentido abre-se a possibilidade para o surgimento da razão, da verdade e da justiça para 

elaborar leis e executá-las. Ao não haver um detentor da soberania, é possível o governo 

representativo no qual as fontes de poder social estão presentes. Além disso, o governo 

representativo não deve se basear na vontade para tomar suas decisões. Diferentemente de 

Rousseau, Guizot não aceita a vontade como um instituto válido para a tomada de decisões. 
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Com Mill, observamos dois fenômenos: o liberalismo, e o Estado liberal; e a 

passagem da representação de um caráter local para o âmbito nacional para representar 

interesses e sentimentos dos indivíduos da nação. A sua preocupação é com relação à 

formação de um parlamento que legisle pelo interesse geral e não por interesses de classe. Por 

isso, os elogios ao método proporcional para a eleição de representantes, uma vez que, ele 

viabiliza, segundo Mill, a presença no parlamento das diferentes correntes de opinião da 

sociedade que, intermediadas pela razão, produzirão a lesgislação conforme o interesse geral. 

Nesse modelo, há a valorização do indivíduo como unidade política que, por suas 

implicações, foi questionado pelo terceiro autor estudado, o professor Manoïlesco. 

A representação corporativa é ao mesmo tempo uma crítica ao modelo liberal e a 

proposta de uma forma diferente de organização do poder das forças sociais. A crítica evoca o 

individualismo do modelo liberal como um dos pontos chaves para explicar a incapacidade de 

a democracia parlamentar gerar solidariedade social porque é impotente, do ponto de vista 

político, para viabilizar a vontade geral a partir das vontades individuais coincidentes. A 

proposta tem como idéia basilar a subordinação dos interesses de todos ao Estado e não 

colocar o Estado a serviço de todos os interesses. A representação corporativa é formada pelas 

corporações cuja organização se dá conforme a função desempenhada junto ao Estado. Isso 

implicaria uma deliberação política mais racional, uma vez que as forças sociais estariam 

organizadas e não dispersas nos indivíduos. A representação corporativa também assume a 

pluralidade das fontes de poder e postula sua presença como tal no parlamento. Além disso, os 

representantes estariam vinculados às suas corporações na qualidade de mandatário da função 

social por ela desempenhada. Também não seriam membros livres e isolados, formando, 

como no parlamento liberal, uma assembléia homogênea. 

 

Seção 2 Participação e Representação 

 
Esta Seção traz comentários à dualidade ou antagonismo entre representação e 

participação. Apesar de o conteúdo deste trabalho ser a representação política, em específico a 

representação política de representantes formalmente eleitos para o parlamento nacional no 

sistema federativo, é conveniente, antes, proceder a uma discussão sobre a participação, que é 

a contraparte da representação, para conhecermos melhor a representação a partir do que ela 

não é, não pode ou não deve ser. 

Podemos pensar em dois tipos principais de participação, a que se dá de maneira 

“pura” e a que ocorre por meio da representação, ao passo que a representação pode ser essa, 
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decorrente de maior participação, ou pode ser a representação formal, decorrente do resultado 

dos procedimentos eleitorais democrático. A opção por incluir um breve comentário acerca da 

participação se deu em razão dos apelos recorrentes em torno de uma “melhoria”, se é que 

assim podemos colocar, da democracia por meio da ampliação da participação. Cabe 

perguntar, todavia, que tipo de participação é postulada nesses apelos. Iniciamos com o que se 

pode denominar de participação pura, que entendemos ser aquela em que o indivíduo se 

“auto-representa”, ou seja, os seus interesses são pronunciados por ele mesmo, sem a presença 

de um intermediário. Essa maneira de participação política emite uma idéia de legitimidade 

democrática que a torna sedutora quando se procura meios de “democratizar” o regime 

democrático, especialmente por ela parecer se aproximar da democracia direta, ou seja, de um 

tipo de democracia idealizada. Todavia, a participação pura traz algumas implicações para o 

regime democrático que se mostram não tão salutares a ele como se gostaria ou como se 

supunha. Veja, por exemplo, que a manifestação direta de interesses não possui nenhum 

mecanismo agregador de preferências para subsidiar o processo de tomada de decisão. Ao 

mesmo tempo, a qualidade da “igualdade” democrática só se fará presente se houver a 

participação de todos, de outro modo, quem “participou” se colocou em situação privilegiada 

com relação ao ausente que, a propósito, não teve seu interesse representado por outrem, a 

não ser por uma questão de coincidência.  

Observamos, ainda, que maior participação engendra, na verdade, maior 

representação, o que traz uma contradição para aqueles que defendem maior participação, 

porque, na realidade, acabam por defender maior representação sem se ocupar de maneiras de 

aprimorá-la. Uma vez que a participação pura é o meio menos factível de se conduzir o 

processo democrático, o que se dá, na maior parte das vezes, é a participação por meio da 

representação. Neste caso, também há implicações a serem consideradas. Uma delas diz 

respeito ao fato de que, como no caso anterior, quem tem maiores chances de participar por 

meio de se fazer representar coloca quem tem menos em uma posição de desigualdade. Outra 

se refere à veracidade dessa representação. Se destituída dos mecanismos formais de escolha, 

responsabilidade e controle do representante, ainda que essas não sejam condições 

necessárias, mas convenientes, como garantir que quem se diz representante de alguém 

realmente o é ou foi por esse alguém autorizado a representá-lo. O risco de uma situação 

como essa não é outro senão aquele apontado por Mill, como vimos na Seção 1.2 deste 

Capítulo, de se elaborar legislação de classe visando a fins particulares, ou, como ele dizia, 

egoístas. Enfim, em nome da participação, muita desigualdade pode ser gerada; e a 
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desigualdade é contrária aos preceitos democráticos. Assim, a participação no sistema 

representativo, por propiciar a produção de legislação de interesses de grupos, pode trazer 

como resultado a desigualdade, fazendo da participação democrática um método 

contraproducente. É essa uma questão paradoxal que merece reflexão quando comparamos o 

que Rousseau pretendia por participação e o que nós podemos ter dela nos dias de hoje. 

Assim, constitui um erro de lógica questionar os resultados da representação a partir do que se 

poderia ser obtido com a participação. 

A democracia, como um sistema de governo, tem recebido muitas críticas. 

Uma delas é suscitada pela baixa conectividade entre a vontade da população e os resultados 

políticos, adversos a essa vontade. Conhecer da vontade da população, partindo do 

pressuposto de que ela exista, é, por si só, uma questão à parte não muito fácil, de maneira 

que a avaliação da democracia tendo em vista essa relação entre vontade e resultado, e a 

respectiva crítica que daí surge também não constitui tarefa simples, assunto que mercerá 

maiores comentários no Capítulo IV. Todavia, essas dificuldades não impedem que, como 

sugestão a esse problema, desponte a apologia a maior participação. Ver com bons olhos a 

participação e incitá-la tem um apelo forte em virtude da origem e da teminologia da palavra 

“democracia”. Ao significar ao pé da letra governo para, do ou pelo povo, dependendo da 

prioridade de enfoque que se queira dar, o povo, o demos é elemento inescapável. E, dessa 

forma, a tradução do vocábulo ganha contornos mais simplificados que a complexidade das 

relações socias contemporâneas pode conciliar e também permite que propostas de 

participação sejam apontadas como medidas saneadoras dos males da democracia.  

A partir dessa visão, se se critica a democracia, sugerindo maior participação, é 

porque a origem do problema tem raízes no sistema representativo da democracia. Então, por 

uma análise superficial, poderia-se dizer que a representação acarreta prejuízos à democracia 

que poderiam ser melhor sanados se em seu lugar se propusesse a participação.  

 

Seção 2.1 Participação segundo Carole Pateman 

 

Carole Pateman parte do maior apelo que a palavra “paticipação” passa a ter no 

cotidiano político das pessoas para identificar qual “o lugar da ‘participação” numa teoria da 

democracia moderna e viável” (1992, p. 9). Para tanto, a autora agrupa sob o rótulo “Teoria 

Contemporânea da Democracia” o pensamento democrático do século XX que guarda 

concepções e métodos semelhantes entre si como a opção por tratar a democracia como um 

estudo empírico, de natureza mais descritiva e ocupado com a operação do sistema político. A 
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Teoria Contemporânea também opta, segundo ela, por perceber a democracia como um 

método político de escolha de líderes, além de se preocupar com os arranjos institucionais a 

nível nacional. Mais algumas informações para ilustrar o conjunto de elementos que compõe a 

Teoria Contemporânea: eleições periódicas e livres, a igualdade política por meio do sufrágio 

universal e a participação como o ato de escolher quem toma as decisões. E essa participação 

tem como objetivo tanto a proteção do indivíduo contra decisões arbitrárias quanto a defesa 

de seus interesses privados. Os teóricos dessa linha de pensamento democrático4 entendem 

que em nome da estabilidade, a participação deve ser restrita.  

No entanto, continua Pateman, todo o desenvolvimento da Teoria 

Contemporânea teve, como ponto de apoio para o seu desenvolvimento, uma suposição 

equivocada, originada com Schumpeter, com relação às teorias que o antecederam, quando ele 

resume esse conjunto como sendo a “Teoria Clássica” e que, ainda segundo ele, tinha na 

participação o seu ponto frágil. Um ponto frágil porque, para Schumpeter, assumir a 

participação como ela estava desenhada nas teorias anteriores era algo irreal, empiricamente 

distante do que se constatava como comportamento político das pessoas. Se a teoria clássica 

se baseava na participação e se a participação era frágil, então deveria se repensar a 

democracia, deslocando a participação para um lugar diferente, onde ela realmente pudesse 

cumprir com o seu papel. 

Contudo, Pateman entende que a participação tinha qualidades importantes e a 

sua subtração ou a redução de seu papel não ocorreria sem causar distorção nas 

peculiariedades de cada autor que pensou sobre governo ou democracia antes de Schumpeter. 

E para reposicionar a participação na Teoria Democrática, Pateman indaga qual seria esse 

lugar. E a resposta é: na sociedade. Se levássemos esse raciocínio ao extremo, teríamos um 

Estado estanque da sociedade, sendo o primeiro o espaço da representação e o segundo o local 

da participação.  

Mesmo que o lugar da participação seja a sociedade, ela não é restringível a 

esse campo, como parece sugerir a leitura de Pateman. A participação também é defendida 

como salutar ao saneamento da democracia representativa. Nesse caso, contudo, a 

participação com vistas a influenciar a representação formal corre o risco de trazer 

                                                 
4 Nominalmente podemos mencionar, como fez Pateman, Schumpeter - o seu “fundador” -, Dahl, Berelson, 
Sartori e Eckstein.  
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desigualdade ao processo ou reduzir o papel da representação formal. Esse entendimento, 

contudo merece uma atenção mais pormenorizada5. 

Entendemos que a representação política formal exige uma série de 

procedimentos. A participação é menos exigente. Se a espontaneidade pode ser um 

componente da participação, no caso da auto-representação, ocasião em que a manifestação 

da vontade ocorre sem intermediários, isso pode ser percebido como o carimbo da 

legitimidade, diferentemente da representação formal em que o procedimento é uma das 

etapas para a autenticidade da representação. 

Se adotamos como paradigma o formato político da democracia direta, então 

podemos pensar que a participação completa dos cidadãos nas decisões se traduziria num 

ponto ótimo da decisão política, que conciliaria a eficiência da decisão à vontade dos 

participantes, uma vez que os indivíduos representariam a si próprios. É o caso da 

participação pura. Quanto menor a participação pura, mais distante a decisão estaria do seu 

ponto ótimo. Ocorre que maior participação se dá mediante representação, o que gera maior 

representação, uma vez que a participação pura não é a forma viável. Ora, se continuamos a 

comparar o resultado da representação, ainda que com maior participação, que se dá por meio 

da própria representação, o ponto ótimo permanece distante do ponto possível. Todavia, 

entendemos que a participação pura não possui o mesmo efeito de agregação de preferências e 

de redução do custo decisório como a representação. O conflito parece estar em esperar da 

representação o resultado do comportamento individualista da participação pura. 

A representação é, então, tida como um meio tanto para satisfazer os 

imperativos de escala, quanto para prover às decisões uma elaboração e uma reflexão que a 

espontaneidade participativa não propiciaria. Mas, em termos objetivos, qual é a 

superioridade qualitativa de uma norma derivada da representação de outra proveniente da 

participação? Para Lessa, isso não é mais do que uma crença de que esse procedimento 

garante resultados melhores para o interesse público (2006, 10). 

Independentemente de uma ser ou não melhor que a outra, alguns pontos 

merecem destaque, especialmente com relação às implicações quanto à legitimidade e à 

igualdade. Um primeiro ponto que destacamos é o de se diagnosticar se quem se apresenta 

como representante de uma causa, de um grupo ou de uma região, de fato o é, uma vez que 
                                                 
5 “Como mostrado em argumentação minuciosa por Cunill (1997: 71-195), a participação não conta em si com 
quaisquer garantias quanto à realização das virtualidades positivas não raro a ela atribuídas na literatura; mais, 
corre-se o risco de reintroduzir e aprofundar aquilo que se procurava resolver: despolitização, desigualdade e 
déficit de legitimidade.” (LAVALLE, et alli, 80, nota 33). 
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não há o mecanismo formal de autorização por parte do representado. Outro ponto diz 

respeito à existência ou não de instrumentos de controle definidos e a possibilidade de 

responsabilizar esse ator. Um terceiro ponto refere-se às possibilidades de participação, se 

essas possibilidades estão igualmente distribuídas6 entre os que potencialmente teriam 

interesse em participar, o que vale tanto para a participação pura quanto para a participação 

mediante representação. Participação envolve custos e eles são altos. Nesse sentido, a 

representação é um meio de economia desses custos. Grupos melhor organizados, com 

interesses definidos, podem se beneficiar melhor dos espaços de participação de maneira 

desigual com relação aos indivíduos menos organizados e também com interesses menos 

definidos. Nesse aspecto, a participação favorece mais o privilégio que a igualdade ou 

universalismo. 

Cumpre esclarecer que as observações acima não pretendem desautorizar as 

iniciativas de participação. Mas busca, isto sim, desmistificar algumas supostas vantagens da 

participação em detrimento ao mecanismo representativo. Por exemplo, o caso de que maior 

participação não é igual a maior democracia, porque nem todos têm a mesma chance de 

participação. Se não há igualdade na participação, não há igualdade democrática. Essa é a 

falácia de que da maior participação, pura ou por meio da representação, mais se aproxima do 

ponto ótimo e “melhor” se torna a democracia. Dos apelos por uma maior participação, sem 

garantir a igualdade de acesso, pode surgir uma futura crise da democracia: a crise da 

participação.  

E essa crise não estaria adstrita à relação inversa entre participação e 

estabilidade, ou seja, quanto maior a participação, menor a estabilidade, como apregoavam os 

autores da Teoria Contemporânea. Estaria na relação entre maior participação e menor 

universalização das leis, maior fragmentação, isto é, maior legislação por categorias em 

conformidade com as diferenças sociais, que se reproduzem, se subdividem, se sobrepõem. 

Um exemplo pode ilustrar melhor. Vamos supor uma legislação que beneficie os interesses de 

uma comunidade x, por razões de justiça social, e outra para uma comunidade y. Ora, um 

membro que compartilhe tanto os requisitos de pertencimento de x quanto de y pode vir a se 

encontrar numa situação legal privilegiada com relação a um membro z de outra comunidade. 

Enfim, como uma legislação pode contemplar e coordenar a todos sem ser injusta, sem criar 

                                                 
6 “Przeworski já foi bastante explícito a esse respeito: há razões ‘pelas quais não deveríamos nos cegar com essa 
moda recente (das organizações não-governamentais)’, elas representam interesses particulares, não estão 
sujeitas a controle e tendem a reproduzir a desigualdade de acesso ao sistema político, pois é bem conhecido que 
se organizam as pessoas possuidoras de recursos”. (PRZEWORSKI, 2002, 81, citado por LAVALLE, 2006, 75). 
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preferências ou privilégios é um exercício e um desafio aos legisladores e aos aspectos de 

maior participação num momento em que a sociedade se desdobra em diferenciações. 

Maior participação num ambiente de maior diversidade identitária pode levar à 

proliferação de legislação fragmentária ainda que permeada de legitimidade, por preencher os 

requisitos democráticos de participação e realização da vontade, mas trará questões 

importantes quanto ao conceito de justiça. Assim, legislar num ambiente de maior 

participação e maior diversidade é um desafio, especialmente com relação à justiça, resultante 

dessas normas. 

Por outro lado, pleitear que a sociedade se organize para reivindicar seus 

interesses é economizar, para não dizer desperdiçar, a estrutura político-institucional que, por 

inércia ou desinteresse dos representados, se torna mais hermética ao fervilhar da dinâmica de 

necessidades e interesses sociais. Assim, a participação envolve uma duplicidade de custos: 

custeiam-se as instituições representativas e novamente custeia-se a organização para 

viabilizar a participação.  

Assim, a ânsia por maior participação, seja ela pura ou por meio da 

representação não-parlamentar, dispensa o aprimoramento das assembléias compostas pelo 

critério liberal da representação. O funcionamento das assembléias, por esse mesmo 

argumento, também não se responsabiliza pelo distanciamento entre representante e 

representado, uma vez que o ônus de vocalizar a vontade é transferido para formas 

alternativas por meio da criação de mecanismos de participação. 

Podemos sintetizar a representação e a participação em seus diferentes arranjos:  

-  a participação pura, a auto-representação, que prescinde da representação e 

que se pretende funcionar tal como uma “democracia direta”; 

-  a representação gerada pela participação que pode ocorrer tanto no âmbito da 

sociedade quanto diretamente junto ao governo, mas na ausência de mecanismos precisos que 

possam garantir igualdade, legitimidade e responsabilidade por parte dos atores; e 

- a representação política formal, de caráter procedimentalmente democrático, 

constituída por meio do sufrágio universal e igualitário para a escolha de representantes. 

 

Seção 2.2 Participação e representação: a experiência da Comuna de Paris 
 

A ausência de exemplos históricos de participação direta mais recentes que a 

república ateniense na história ocidental, à exceção de experiências contemporâneas que 
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propõem uma maior presença dos cidadãos na gestão pública, torna a experiência da Comuna 

de Paris singular. É, contudo, pouco relatada nos estudos sobre representação e participação 

política. A ela está dedicada esta última Seção como um exemplo empírico de participação 

direta da população na administração pública.  

Tão breve em sua duração quanto intensa em suas reformas, a Comuna foi o 

momento em que a população armada de Paris se manifestou contra o conteúdo da 

capitulação francesa à Alemanha. Episódio relatado por Karl Marx (1871-1872), ao que nos 

interessa, temos que a Comuna “foi formada por conselheiros municipais, eleitos por sufrágio 

universal nos vários bairros da cidade, responsáveis e revogáveis em qualquer momento. A 

maioria de seus membros eram naturalmente operários ou representantes reconhecidos da 

classe operária. A Comuna havia de ser não um corpo parlamentar mas operante, executivo e 

legislativo ao mesmo tempo”. 

Em linhas gerais, eram essas as principais características da Comuna de Paris, a 

partir das quais podemos fazer comparações com os parâmetros atuais de 

representação/participação políticas. Em primeiro lugar, cumpre frisar que o alcance 

institucional e administrativo da Comuna ocorreu numa escala incomparável com a escala de 

um governo representativo nacional. Ressalvadas as implicações ocasionadas pelas diferenças 

de escala, é possível comparar os pontos que dizem respeito à separação entre Executivo e 

Legislativo; à diferença entre representantes no exercício do governo e representantes perante 

o governo; à semelhança de interesses; e à revogação a qualquer tempo do mandato do 

representante. 

No curto período de existência da Comuna, não houve a distinção entre o Poder 

Executivo e o Poder Legislativo. Ao se confundirem, contrariam a divisão clássica de poderes 

na qual um poder se concentra na representação de indivíduos ou interesses e o outro se 

responsabiliza pela execução. Os conselheiros municipais eram ao mesmo tempo os 

representantes e os administradores da Comuna. Esse modelo de organização do poder 

dispensou a constituição de um parlamento destinado à representação e deliberação. Em 

linhas anteriores, havíamos descrito a representação política como a relação entre 

representante e governo, de um lado, e representante e representado, de outro. O modelo de 

representação e gestão do poder político da Comuna desfaz essas relações ao misturar 

representante, representado e governo um poder único.  

Como os representantes ou provinham da classe de operários ou eram por eles 

chancelados, podemos deduzir que a semelhança dos interesses entre um e outro era grande, o 

que caracteriza o princípio da representação pela semelhança. Sendo isso correto, a 
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identificação de interesses tornava os atos dos representantes mais facilmente controlados. 

Uma vez que eram responsáveis e revogáveis a qualquer momento, ou seja, não detinham um 

mandato de maneira que houvesse periodicidade em sua escolha, os representantes, ou 

melhor, os seus mandatos, estavam fortemente vinculados aos representados.  

Esse modelo também prescinde o debate em assembléia, intermediado pela 

razão, para discernir qual a melhor decisão. A semelhança entre um e outro cumpre esse 

papel. A autoridade que legisla é a que executa; não há o controle de uma sobre a outra, mas o 

controle imediato e tempestivo daqueles que elegem, o que sugere uma aproximação desse 

modelo ao do mandato imperativo, segundo o qual os representantes devem seguir as 

instruções de seus eleitores. O pressuposto da semelhança também é facilitado em razão de o 

universo dos representados e dos representantes ser praticamente uniforme: são operários que 

escolhem operários ou quem eles admitem, sugerindo um baixo nível de diferenciação de 

interesses, o que por conseqüência reduziria o nível do conflito social a ser disciplinado pela 

deliberação política. Não se pode perder de vista, todavia, que órgãos não representativos 

anteriores ao parlamento continuaram a existir como o exército, a magistratura e a burocracia.  

Enfim, a Comuna de Paris nos remete a uma experiência de participação política 

intensa por parte dos cidadãos e pode ser um exemplo real que melhor se aproximaria das 

pretensões idealistas contemporâneas do governo representativo. Ocorre, todavia, que, não 

sendo esse o modelo mais factível, os apelos vão no sentido de inserir a participação nos 

sistemas representativos como forma de aprimoramento desses, como um sistema auxiliar. 

No entanto, os pontos da participação política assumidos como positivos, como, 

por exemplo, uma maior democratização da representação, devem ser cotejados com os, não 

sempre expressos, aspectos negativos como a ausência de mecanismos formais e universais de 

escolha, de responsiveness, de controle, de universalização da legislação resultante, de 

igualdade e, por fim, de justiça. 

A proposta desta Seção é pensar a representação a partir do que ela não é, para 

os objetivos deste trabalho. Aqui, a representação não é tomada como um substituto inferior 

da participação ou como apenas um meio ou mecanismo da participação política, mas como 

um instituto autônomo da democracia representativa, com características e qualidades 

próprias. 

 

 

 

 



 48 

Capítulo III 

A representação discutida nas Assembléias Constituintes 

 

Este Capítulo objetiva identificar nas Assembléias Constituintes brasileiras e em 

suas respectivas instituições democráticas o pensamento do parlamentar com relação ao tema 

da representação política. A pesquisa se concentrou nos Anais e Diários dessas Assembléias, 

nos quais se encontram debates e emendas sobre o assunto, e, de forma acessória, na literatura 

correlata, que inclui comentários feitos à época da Constituinte, análise e descrição de juristas 

e historiadores. 

A Constituinte e a Constituição Federal de 1934 distinguem-se por propor a 

representação profissional, contemplando esse seguimento da sociedade com uma 

representação específica. O princípio da representação por semelhança foi usado com a 

justificativa de que os trabalhadores são os que melhor conhecem os seus problemas e os 

interesses da nação. Naquele momento estavam em voga as idéias de representação 

corporativa em oposição à representação liberal. Ao lado dessa preocupação estava também o 

problema de se instituir uma representação nacional, ou melhor, um parlamento nacional, 

contra as representações estaduais que faziam do parlamento, nas palavras de Burke, uma 

assembléia de embaixadores dos estados federados. 

Se a Constituição Federal de 1934 quis trazer em seu texto uma experiência nova 

de representação política, a Constituição Federal de 1946, ao contrário, preferiu restringir os 

interesses representáveis no parlamento, alocando-os ou no âmbito dos sindicatos, caso dos 

interesses do mundo do trabalho, ou proibindo a sua representação formal, por meio do artigo 

141, §13º, alcançando o Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Além disso, os debates da 

Constituinte de 1946 tinham como conteúdo a anulação das posições políticas contrárias. 

Assim, em 1946, a diferenciação social e política teve menor oportunidade de participar por 

meio da representação política formal parlamentar. 

A Constituição Federal de 1988 pautou-se por recuperar a cidadania e por definir 

um sistema político-partidário. Ambos seriam a expressão da redemocratização do país. Parte 

de seus debates concentrou-se na preocupação de democratizar internamente os partidos como 

um item necessário a um sistema em que a representação política formal se encontrava sob o 

monopólio dos partidos. O texto da Constituição Federal de 1988 também propiciou 
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mecanismos que viabilizaram a representação funcional, principalmente pelo intermédio do 

Ministério Público. 

 

Seção 1 Constituinte de 1933/34 

 
Apenas a falta de representação...”  

diz em aparte o Sr. Lemgruber Filho quando o Sr. Pereira de Souza questiona “das 
razões profundas que levaram o povo brasileiro a tomar parte ou aceitar a Revolução 

de 930. (Anais,1933-34, vol. VII, p. 316). 

 

Se não fosse o desrespeito à representação do meu Estado, não teríamos pegado em 
armas. (Bias Fortes, Anais, 1933-34, vol. VI, p. 13). 

 
 

Essas duas citações encabeçam a presente seção para ilustrar os dois tipos de 

representação que foram objeto de debates na Constituinte de 33/34. Um deles se refere à 

representação da população, constituída ou por indivíduos ou por grupos sociais, no 

parlamento nacional. O outro tipo diz respeito à representação das entidades federadas, os 

estados, junto ao Governo central. O primeiro é objeto constante na teoria política sobre 

representação política; o segundo, por sua vez, parece pouco presente em virtude, talvez, da 

predominância do discurso democrático que privilegia o lado da representação que relaciona o 

representante ao representado e não o representante ao governo. 

Assim, a respeito da discussão sobre a representação política na Constituição 

Federal de 1934, temos alguns núcleos em que o debate se concentra. O primeiro deles diz 

respeito, como denominado pelos próprios constituintes, na representação popular, que 

corresponde à tradição da representação liberal democrática, versus a representação 

profissional ou de classes, de caráter corporativista.  

Há outros dois núcleos importantes que ocuparam os trabalhos da constituinte. 

Um deles concentra-se na parte dos debates sobre representação política que diz respeito à 

representação associada à unidade nacional e ao federalismo. Outro, sobre o modelo 

unicameral ou bicameral de parlamento. Por serem temas imbricados, serão tratados sem 

exigência de maior distinção entre eles. 
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Em meio às exaltações e elogios ao Código Eleitoral e à Justiça Eleitoral7, por 

permitirem uma eleição sem fraudes, o que, por isso mesmo foi considerado como um avanço 

em termos de representatividade política, iniciam-se os trabalhos da Constituinte de 1933/34, 

com membros oriundos da eleição classista.  

Estávamos no auge da discussão da representação política, até hoje o nó górdio de 
qualquer teoria constitucional democrática, e era natural que a legislação, 
consideradas as circunstâncias tio (sic) [do] avanço dos trabalhadores e suas 
corporações, tratasse do tema. (POLETTI, [1987], p. 39). 

Observamos que parte do debate concentrou-se nesses dois modelos – 

representação popular e representação profissional –, o que nos remete à representação da 

vontade, associada ao individualismo, e à representação corporativa doutrinária, tratados no 

capítulo anterior. Há traços do que se poderia chamar de novas fontes sociais do poder 

político, se optarmos por uma interpretação sob a ótica de Guizot ao considerarmos a 

emergência da classe operária como uma nova fonte de poder social. 

O programa do Clube 3 de Outubro, por exemplo, organização que congregava 

elementos do movimento tenentista, tem a percepção de uma nova fonte de poder social a ser 

instituída na Carta Magna conforme pode ser observado nas propostas que trazia para a 

Constituição. Uma delas era o voto com valor diferente para cada cidadão, variando de acordo 

com o tipo e quantidade de associações com as quais se relaciona. Um exemplo do teor dos 

debates pode ser ilustrado pelo trecho abaixo, transcrito desse programa.O item 6, que trata da 

política, na alínea b e seguintes : 

O Poder Legislativo emanará da soberania popular mediante um sistema de 
representação, constituído em câmaras representativas das forças políticas nacionais 
e em câmaras representativas das associações profissionais organizadas e dos 
institutos e forças culturais do país. C) a vontade do cidadão será manifestada por 
um sistema de eleições, sob a forma do voto secreto, de modo que se apure 
verdadeiramente a significação e o valor da vontade. D) para tal, o voto do eleitor 
será exercido quantitativamente, como emanado de um membro da sociedade 
política formada pela Nação, e qualitativamente, como oriundo de um elemento 
trabalhador e útil à sociedade, de um membro de uma associação profissional 
organizada ou de um instituto ou força cultural com finalidades morais ou 
educativas, em harmonia com as tradições nacionais. E) assim sendo, o voto do 
cidadão, qualitativamente considerado, valerá uma ou mais vezes, conforme o grau 
de desenvolvimento associativo das classes, profissões ou instituições a que 
pertencer esse cidadão (Anais, 1933-34, vol III, 194). 

Em que pese a sugestão do programa do Clube 3 de Outubro, de incluir câmaras 

representativas das associações profissionais, o Anteprojeto da Constituição Federal de 1934, 

                                                 
7 “... Assembléia, legitimamente, puramente, eleita, de como não há exemplo em nossa história de 107 anos de 
regime representativo...” (Anais, 1933-34, Vol.I, p. 43, discurso de Raul Fernandes). 
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elaborado pela Comissão do Itamaraty8 – comissão definida pelo Governo Provisório para a 

redação desse projeto – não incluía a representação profissional, ou, como dizem alguns, 

classista, em seu texto, a não ser de forma tímida como membros do Conselho Supremo. 

O Anteprojeto da Constituição Federal de 1934 propunha, no capítulo referente 

ao Poder Legislativo, Atigo 22, que esse seria exercido pela Assembléia Nacional composta 

por deputados do povo brasileiro “eleitos por quatro anos, mediante sistema proporcional e 

sufrágio direto, igual e secreto”. As emendas apresentadas apontavam sugestões para a 

incorporação da representação profissional, classista, até mesmo sindicalista, no texto 

constitucional. Para os seus defensores, um parlamento representativo, legítimo, não poderia 

prescindir da inclusão política da realidade do mundo do trabalho, urbano e industrial. 

A Emenda n. 1.080, por exemplo, previa o número de seis representantes 

profissionais por Estado, por sufrágio direto e secreto, para que tomem “parte os legítimos 

representantes de todas as classes do Brasil por intermédio de pleitos livres” (Anais, 1933-34, 

vol. III, pp. 339, Martins e Silva, bancada dos empregados). 

Outro exemplo é a Emenda de n. 1.187, que estabelecia dois terços de 

representação popular e um terço de representação das associações profissionais, por sufrágio 

secreto, igual e indireto, em graus sucessivos. Segundo seus proponentes, a eleição direta 

caberia tão-somente aos pleitos municipais. Mais importante que isso é frisar a justificativa de 

que a classe trabalhadora e produtora “é”  a própria nação, por isso sendo justo que lhes seja 

dada representação. (Anais, 1933-34, vol. III, p. 342, Abelardo Marinho, bancada profissões 

liberais e outros). Por essa justificativa, a representatividade do parlamento deriva da sua 

capacidade de ser uma amostra, uma miniatura da sociedade, que é o tipo identificada por 

Pitkin de representação descritiva por semelhança. Em outra ocasião, defende-se a 

representação profissional por ela não ser politizada e por ser de caráter mais técnico. 

Ao lado do apelo, recorrente entre defensores da representação corporativa, ou 

melhor, profissional, para que a representação por semelhança fosse incluída na carta 

constitucional, a Emenda n. 1.186, que propõe o método de eleição das associações 

profissionais por meio de círculos profissionais, tem como justificativa o fato de que 

representantes dos grupos produtivos forneceriam informações sobre os desejos da maior 

parte da população. Fazendo um paralelo com o capítulo anterior, o representante não é 

                                                 
8.“Art. 1º É criada, sob a presidência do Ministro da Justiça e Negócios Interiores, uma comissão incumbida de 
elaborar o anteprojeto da Constituição” (ECRETO n. 21.402, de 14/5/1932) Também sobre o trabalho da 
comissão foi publicado o Decreto n. 040, de 01/11/1932, para acelerar a elaboração do anteprojeto. 
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apenas aquele que é igual, mas que, além de ser igual, é o que conhece os interesses dos seus 

iguais (Anais, 1933-34, vol. III, p. 350, Abelardo Marinho, bancada profissões liberais e 

outros). 

Havia o entendimento mais generalizado de que existia um problema importante 

sobre a representação política que a Constituição Federal de 1891 formatou e que as leis 

sucessivas não foram capazes de aprimorar. Para alguns, como justificativa dessa mesma 

Emenda, a de n. 1.168, o seu autor diz que o sufrágio universal não é capaz, no Brasil, de 

construir um sistema representativo. As leis com vistas ao aprimoramento do sufrágio 

universal no Brasil não tiveram sucesso, a não ser no que diz respeito às características 

exteriores, em melhorar a maneira com que o eleitor vota. O sufrágio universal não foi capaz 

de extirpar a mentalidade  costumeira do votante, que desconhece sua força e seus interesses. 

“É preciso dispor, sob feição acentuadamente nova, as unidades constitutivas do eleitorado” 

(Anais, 1933-34, vol. III, p. 346)9. 

Contra a representação profissional, uma das justificativas era a de que o objeto 

representado é sempre o povo, é sempre a nação. Independentemente do método de votação, o 

que deve ser representado é sempre o mesmo homem e “terá de deliberar e votar de acordo 

com a sua consciência e os imperativos do interesse nacional, que seja em sufrágio universal, 

que seja em círculos profissionais ... Se se quer transigir, ... que se crie uma assembléia 

nacional com funções determinadas” (Reis, 1934, p. 129-130). 

Quando do exame das emendas que propugnavam por maior representação a 

partir da idéia de representação profissional, Odilon Braga, relator da parte destinada ao poder 

legislativo, fez, em seu parecer, várias críticas e propôs uma maneira nova de acomodar a 

representação profissional.  

A defesa, pelo relator, do sistema proporcional se faz tanto por sua colaboração 

na formação de partidos políticos, importantes para a organização das correntes de opinião, 

quanto pela necessidade de se evitar o encastelamento do poder, pois sem dissidência de 

opinião, não haveria minoria a contrapô-lo. O sistema proporcional recuperaria o sentido da 

representação política uma vez que, até então, “Ninguém mais se considerava representante 

do povo porque ninguém mais se iludia quanto à força real de que depende e dependeria sua 

                                                 
9 Subscrevem como autores da emenda Abelardo  Marinho, Ewald Possolo, Eugenio Monteiro de Barros, Gilbert 
Gabeira, Mario Manhães, Alberto Surek, Edmar da Silva Carvalho, Antonio Rodrigues de Souza, Ferreira Neto, 
Lacerda Werneck, Guaracy Silveira, Zoroastro Gouveia, Sebastião de Oliveira, Luiz Tirelli, Moraes Paiva, Plínio 
Tourinho, Domingos Vellasco, Prado Kelly, Edgard Sanches, Amaral Peixoto, Osorio Borba, Waldemar Falcão, 
Agenor Monte, Cesar Tinoco, Waldemar Motta, Carlos Lindenberg. 
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conservação política. O sufrágio, em poder dos chefes dos Estados; o reconhecimento dos 

poderes, em mãos dos presidentes da República” (Anais, 1933-34, vol. X, p. 277, parecer do 

relator). 

Nesse sentido, para o relator, o indivíduo é o elemento unitário da vida política. 

O desprendimento de sua vinculação a grupos sociais orgânicos é tido como uma evolução e, 

assim, não conviria o retorno a formas grupais de representação política. Conferir a um 

indivíduo, porque pertence a uma classe, a uma família ou a uma profissão, um direito maior 

de representação seria dar a esse indivíduo um direito de tomar para si uma parte maior das 

decisões públicas que deve ser igual para todos. 

A Emenda de n. 1.186 foi objeto de duras críticas por parte do relator, que  

explica não poder acatá-la, em primeiro lugar, porque conferir a representação profissional a 

um terço da Assembléia nacional era o mesmo que garantir permanentemente o privilégio do 

desempate em todas as questões que entrem em conflito junto aos demais partidos. É o 

mesmo que “o domínio virtual do Estado brasileiro” (Anais, 1933-34, vol. X, p. 285). Além 

disso, o Brasil não contava com uma estrutura sindical sólida que propiciasse a respectiva 

representação política, o que ocasionaria o surgimento artificial de pseudo-sindicatos a 

serviço, como disse Oliveira Viana, de aproveitadores (Anais, 1933-34, Vol. X, p. 284).  

Ademais, de que valeria a representação profissional no parlamento nos mesmos 

moldes que a representação popular se a primeira não fosse capaz de contribuir para o 

funcionamento mais eficiente do parlamento e ao mesmo tempo se tornasse passível de se 

sujeitar à corrupção política? Então, como conciliar representação profissional com 

representação democrática ou com os próprios interesses profissionais contraditórios? 

Para o relator, a representação profissional é, na verdade, um exemplo dos 

Estados Gerais, dos estamentos profissionais que formavam o terceiro estado. Do fim desse 

sistema surge o cidadão, que “uniformiza a todos com qualidades comuns, de onde é viável o 

surgimento da vontade geral” (Anais, 1933-34, vol. X, p. 293). Se voltamos com as 

corporações profissionais, o indivíduo desaparece. A sedução que o regime fascista imprime 

àqueles que o admiram por ser esse regime capaz de representar as corporações, muito os 

engana, porque à representação corporativa não é dado deliberar de maneira soberana assim 

como ocorria com os Estados Gerais, nos quais os interesses eram apenas expressos pelo 

mandato imperativo e cabia ao monarca decidir. Enfim, não cabe deliberação à representação 

profissional; o que lhe cabe é representar seus interesses e municiar o parlamento com 

informações. 
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O relator opta por instituir a representação profissional dentro da Câmara 

popular, o que afasta a Emenda n. 63, que criaria uma câmara de corporações para legislar 

sobre contratos coletivos de trabalho e legislação social associada ao trabalho, e também as 

Emendas n. 656, que prevê a existência dos conselhos técnicos nacionais, e  n. 779, sobre a 

organização dos conselhos técnicos em quatro setores.  

Para o relator não seria conveniente a criação de Conselhos porque isso 

propiciaria um clima hostil entre a Câmara popular e o Conselho. Por essa mesma razão 

outras emendas (as de números 196, 107 e 108) também não foram aproveitadas.  

Quanto à representação profissional, o substitutivo propõe que ela não tenha 

poder deliberativo. Essa representação se organizaria em comissões e os seus membros 

também seriam deputados e participantes do Poder Legislativo. A diferença estaria na sua 

atuação, pois um projeto deve ser primeiramente submetido às comissões em que eles se 

organizam para poder ter andamento na Assembléia. De certa forma, reproduz a teoria da 

representação anterior à Revolução Francesa, na qual os representantes das ordens 

profissionais levavam seus cadernos com a matéria imperativamente definida para pleitear 

junto às assembléias plenárias, mas sem poder deliberativo, o qual ficava a cargo do monarca, 

ao conciliar os interesses divergentes. 

Segundo o relator,  

Pelo sistema do Substitutivo, à representação profissional tocaria apreciar a matéria 
submetida a deliberação do poder legislativo do ponto de vista analítico dos 
interesses representados; e ao plenário político, decidi-la depois de considerá-la  sob 
o ponto de vista sintético do interesse nacional” (Anais, 1933-34, X, p. 300). 

Não seria consultivo, pois merece o exame pormenorizado, uma vez que se 

supõe ter opinião mais esclarecida, da parte interessada de como a proposta pode atingi-la. É 

uma defesa clara e direta do interesse sem, contudo impô-lo como decisão, já que a 

assembléia teria o discernimento se o projeto implicaria prejuízo para o interesse nacional ou 

não. 

Essa sugestão chama a atenção pelo seu formato original. Não isola a 

representação profissional em conselhos técnicos, criticados por não terem poder político 

decisório, e ao mesmo tempo as inclui no processo legislativo, sem poder de deliberação que 

pudesse gerar conflitos entre representantes eleitos pelo modelo liberal-individualista. No 

início do processo de tramitação da matéria, a representação profissional poderia ponderar 

sobre o assunto, que segue ou não de acordo com o seu parecer. 
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Contudo, o projeto vitorioso dessa disputa foi a representação profissional com 

poder deliberativo. O Artigo 23 da Constituição Federal de 1934 reza que a Câmara dos 

Deputados – e não mais Assembléia Nacional, como constava no Anteprojeto – é composta 

tanto por representantes do povo quanto por representantes eleitos pelas organizações 

profissionais. Os últimos são eleitos por sufrágio indireto das associações profissionais. 

Convém atentar para o fato de que a expressão “representação das profissões” 

elege membros de setores definidos economicamente: “lavoura e pecuária; indústria; 

comércio e transporte; profissões liberais e funcionários públicos” (Constituição Federal, Art. 

23, §3º), o que lhe dá um viés orgânico da função por eles exercida nesse setor da economia 

do País. 

Há outros dois núcleos importantes que ocuparam os trabalhos da constituinte. 

Um núcleo que concentra parte dos debates sobre representação política diz respeito à 

representação associada à unidade nacional e ao federalismo. Outro, sobre o modelo 

unicameral ou bicameral de parlamento. Por serem temas imbricados, serão tratados sem 

exigência de maior distinção entre eles. 

A Constituição Federal de 1891 foi considerada uma constituição ultrafederalista 

que comprometia a formação de uma vontade nacional. Para os críticos mais radicais, o 

governo nacional era, em termos práticos, assumido por um estado da federação, o que já 

seria uma contradição, pois não se ocupava em representar a nação, mas para se beneficiar do 

poder a favor de seu próprio estado. Esse debate começa já a marcar posição em 

questionamentos a respeito da composição da Comissão Constitucional da Assembléia 

Constituinte. Para Zoroastro Gouveia, é a Constituição a ser elaborada que definirá se o país 

continuará a ser uma federação ou não. Assim, conferir como critério para a composição da 

Comissão Constitucional a representação das bancadas estaduais é induzir a perpetuação 

desse tipo de representação. Não deveríamos ter apenas a representação política dos Estados; 

deveria haver a de classes e também a representação das correntes de opinião na Comissão 

Constitucional (Anais, 1933-34, Vol. I, p. 261). A crítica de Leitão da Cunha vai no mesmo 

sentido. Para ele, o critério geotópico, tido como um critério parcelado, não é conveniente 

para exprimir as diversas correntes de opinião do país, é incorrer em grave erro do passado 

(Anais, 1933-34, Vol. I, p. 300). Por outro lado, esse raciocínio contraria a máxima de Borges 

de Medeiros, segundo a qual a representação é a “mais segura garantia de unidade nacional” 

(Anais, 1933-34, Vol. II, p. 90). 
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Inclusive, um dos motivos para justificar a representação profissional, proposta 

na Emenda n. 1.187, era a de que ela seria capaz de assegurar uma representação nacional que 

sobrepusesse os interesses gerais às aspirações regionais e, assim, serviria como um meio para 

moderar o regionalismo na política nacional. Isso porque a  

representação profissional assegurará a eleição de ‘deputados pelo Brasil inteiro’ e 
colocará, no parlamento, elementos em condições de sobrepor os interesses gerais do 
país às aspirações excessivas de caráter regional, por acaso alimentadas por 
bancadas ou grupos de bancadas... (Anais, 1933-34, vol. III, p. 350).  

A crítica de Mangabeira, vai nesse mesmo sentido: “O Congresso não era mais a 

representação nacional. Cada deputado representava somente o seu estado e a ele sobretudo, e 

antes de tudo, se julgava obrigado a servir” (MANGABEIRA, 1934, p. 18).  

César Tinoco é um dos constituintes que critica com veemência o regionalismo 

das grandes bancadas no Parlamento. Para ele, isso tem o efeito de fazer do parlamento uma 

ficção da representação. Para Barreto Campelo, o parlamento de então era composto pelos 

representantes das bancadas estaduais e não por representantes do povo brasileiro, aguçando o 

sentimento regionalista e, assim, não se tinha o sentido de nacional (Anais, 1933-34, vol. VII, 

p. 390). 

A discussão acerca do tipo de parlamento, se bicameral ou unicameral, também é 

motivo de acirramento de posições. O Anteprojeto da Constituição Federal de 1934 previa 

que o Poder Legislativo deveria ser exercido pela Assembléia Nacional, priorizando, portanto, 

o modelo unicameral. Advogado desse modelo, Mangabeira entende que a representação deve 

ser feita por apenas uma Câmara. Para ele, não faz sentido duas Casas Legislativas eleitas do 

mesmo modo. Além disso, para ele, o sistema federativo não implica obrigatoriamente a 

constituição de uma Câmara de Estados. A não ser no caso em que lá devam ser tratados 

assuntos propriamente vinculados aos interesses dos Estados. Que tipo de interesse pode ter a 

legislação sobre casamento, herança ou serviço militar para a Câmara de representantes dos 

estados? Esses assuntos são de interesse puramente nacional. Ainda segundo seu pensamento, 

a Nação é representada na Assembléia e, nesse sentido, a representação dos Estados não 

deveria compor o Poder Legislativo.  

No lugar de um Senado Federal, seria mais importante a instituição do Conselho 

Supremo, como um órgão técnico e consultivo. O Anteprojeto previa competências privativas 

para o Conselho e também  a propositura de projetos de lei para a Assembléia. Ele foi 

concebido para controlar o Executivo, representar os Estados e atuar como conselho técnico. 

Para alguns, um órgão para dar ocupação sem trabalho ou  para, quando consultado, dar 
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sugestões não compulsórias ou, ainda, para conferir uma chancela solene ao Executivo. 

Enfim, um mal desnecessário. 

Uma proposta com esse teor causou muita polêmica nos trabalhos da 

Constituinte. O Anteprojeto era interpretado como altamente centralizador, desrespeitando a 

autonomia dos estados. A Emenda n. 1.209 (Anais, 1933-34, vol. III, p. 372) propõe que haja, 

além da Assembléia Nacional, um Conselho Federal com representação política e 

profissional. Tanto para que os estados possam compor a vontade nacional quanto para que 

grupos de indivíduos e grupos profissionais, que comungam os mesmos interesses, possam 

também estar representados como grupo e não como indivíduos. 

Para o relator da parte do Poder Legislativo, uma federação é definida pela 

“autonomia constitucional dos Estados e participação deste na elaboração da vontade estatal” 

(Anais, 1933-34, vol. X, p. 255), por isso deve-se ter uma segunda câmara com a função de 

representar politicamente os estados. 

Um ponto importante que podemos aferir desse debate, contudo, e que é pouco 

refletido como uma questão que envolve representação e federação, diz respeito à 

representação das entidades federadas na composição da vontade nacional. Ou seja, como os 

representantes dos membros da federação podem articular institucionalmente diferentes níveis 

de governo e diferentes competências?  

A Constituinte de 1933-34 arranhou esse tema, mas optou por um enfoque que 

privilegia a relação de distribuição de poder. Assim, a discussão sobre federalismo versus 

centralização não desponta como uma questão formulada que se ocupa em organizar a 

federação. O problema central do debate entre bi- ou unicameralismo, entre federação e união, 

restringe-se em termos de medida de poder e autonomia. Talvez porque a articulação 

institucionalizada da representação política entre os vários níveis de governo em uma 

federação não seja objeto de maior dedicação pelos estudiosos da Ciência Política, 

principalmente se lembrarmos que parte da teoria da representação se coaduna antes com a 

questão da nação e subsidiariamente com as suas partes10.  

                                                 
10 Uma discussão adjacente a essa, não objeto deste trabalho, mas útil para ilustrar o tema é a que se refere ao 
método de escolha dos prefeitos municipais. As opções são várias, mas a relação político-institucional do 
Prefeito com o governo de seu estado se restringe à questão orçamentário-tributária, e não aparece como um 
problema. Na verdade, o problema é a maior ou menor autonomia do município, como se ele fosse uma 
autarquia política na letra da lei, contudo, na prática subjugada: “os municípios ... eram unânimes em apoiar os 
governos, não só para obterem melhoramentos em seus municípios, mas também para evitarem a interferência da 
força” (Anais, 1933-34, vol. IX, 315, Abelardo Marinho). Se essa citação resume o padrão de relação entre 
Município e Governo Estadual, como o prefeito pode ser considerado um representante? Mangabeira, quando 
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Em suma, o tema da representação foi muito discutido na Assembléia 

Constituinte de 1933/34. Havia o debate no qual duelavam duas posições opostas: a 

representação liberal-individual, alicerçada na vontade do eleitor como requisito para 

constituir a vontade da nação, e a representação profissional, que entendia ser vazia de 

significado uma representação que se fundasse no indivíduo quando este não é a única 

realidade social e, por isso, não aglutina os interesses que são próprios de grupos. 

Outro ponto de disputa refere-se à organização do Estado em suas partes. Mas 

não era um debate entre Estado unitário versus Estado federado, e sim com relação ao nível de 

federação em termos de distribuição de poder a ser estipulada na Carta Constitucional. Ora, o 

critério de escolha dos constituintes foi a base territorial, além dos grupos profissionais. Seria 

de se esperar que, em que pesem as tentativas do Anteprojeto de propiciar maior centralização 

do poder, como a ausência do Senado Federal, e na ausência de variáveis que pudessem 

alterar a inércia institucional, essa proposta encontraria resistências. Dentro desse debate está 

o problema do modelo de representação: se bicameral ou unicameral e, pelas mesmas razões, 

a proposta da Assembléia Nacional como órgão único do Legislativo Federal, também foi 

modificada a favor da instituição do Senado Federal. 

Seção 2 A Constituinte de 1946 

 

Que é a Nação senão o povo? Arthur Bernardes em defesa da proporcionalidade na 
eleição para a Câmara dos Deputados. (Diários da Assembléia Constituinte, 
24/06/1946, p. 11672). 

Diferentemente da Constituinte de 1933-34, a de 1946 esteve sob a influência 

das ressonâncias do pós-Guerra. O fascismo e o nazismo haviam sido derrotados pela 

democracia, de um lado, e, de outro, pela resistência socialista. Cada um, a seu modo, 

continha a promessa de liberdade. Esses dois pólos distintos – democracia e comunismo – 

fizeram-se presentes no debate político da Constituinte de 1946. Da mesma maneira que o 

mundo redefinia suas linhas políticas, o Brasil buscava definir-se por uma ou por outra via. O 

antagonismo de regime que circundava a redefinição das relações internacionais fazia-se 

sentir nas palavras, nos conceitos e nas idéias dos constituintes que deviam elaborar o nosso 

Estatuto Político. Uma vez que esses dois regimes foram construídos em moldes antagônicos 

                                                                                                                                                         
comenta sobre a autonomia municipal, sugere uma entidade administrativa intermediária entre o Município e o 
Estado – a região – que fosse capaz de coordenar ações para que, de um lado, os municípios não disputassem 
entre si, e de outro, ela propiciasse melhorias que individualmente os municípios não teriam condições de 
atender, além de atender a seus interesses comuns (1934, 282). Mas esse tipo de preocupação não ocorre na 
Constituinte. 
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e excludentes, diferente não foi nos debates da Constituição Federal de 1946, que refletiram 

na política doméstica esse mesmo antagonismo. 

Essas palavras iniciais a respeito da conjuntura internacional e seu reflexo no 

debate constituinte são mencionadas em razão das implicações que trazem ao tema da 

representação política. Nesse sentido, são abordados a representação em seus aspectos 

formais, como modelo de câmara representativa e do cálculo da proporcionalidade; a 

discussão sobre o discurso antagonizante, que preconiza a exclusão da outra parte, ou seja, do 

“outro”, do regime democrático; e uma comparação entre a representação na Carta de 1934 

com a de 1946 no que diz respeito à representação dos empregados. 

Contudo, antes de passar para a descrição dos pontos acima, convém uma 

explicação preliminar com relação ao tratamento menos elaborado que a questão da 

representação teve na Constituinte de 1946. A Constituinte de 1933-34 tratou diretamente da 

questão da representação política, o que permite dar um caráter mais descritivo na abordagem 

desse assunto por parte de quem o estuda. Assim, é mais facilmente apreensível como se 

desenvolveu o problema da representação política sob o aspecto de elaboração da 

Constituição naquele período. O debate entre duas possibilidades de representação – a liberal 

e a corporativa – é tratado de maneira expressa. Cada um desses dois modelos tem suas 

próprias características que conformam a natureza da relação entre representante e 

representado. Por se preocupar com essa natureza, podemos dizer que na Constituição Federal 

de 1934 foi enfatizado o lado da representação que se ocupa da relação entre representante e 

representado, motivado, de um lado, pela descrença no parlamento liberal tradicional, que 

demonstrou suas debilidades na Primeira Guerra Mundial, e, por outro, pelas transformações 

sociais, como a emergência do proletariado, a urbanização e a industrialização. 

Na Constituinte de 1946, a Segunda Guerra e a luta contra o nazi-fascismo, ao 

contrário de desmerecer o Parlamento como expressão do liberalismo, valorizou, na verdade, 

as instituições liberais e os direitos individuais. Essa valorização foi transcrita para o texto 

constitucional. Mas, ao não tratar diretamente da questão da representação, a não ser sob seus 

aspectos formais, como circunscrição eleitoral e cálculo da proporcionalidade da eleição, a 

Constituição Federal de 1946 obriga, diferentemente da Constituição Federal de 1934,  a um 

exercício maior de reflexão e interpretação para se aferir o que se passou em termos de 

representação política. 

Feita essa observação, constatamos que o teor do debate sobre a representação 

política se concentra nos aspectos formais e técnicos. Uma explicação para esse fato concerne 



 60 

ao preestabelecimento, pela legislação infraconstitucional pré- e pós- Constituinte, para 

disciplinar o assunto. O Decreto-Lei 7.58611, de 28/05/1945, por exemplo, tratou da 

composição e dos critérios de composição para escolha dos constituintes. Isso, por outro lado, 

permite questionar se a fórmula ou a maneira de se compor o Parlamento trouxe 

conseqüências para a legislação produzida, no caso, para a elaboração da constituição. Há 

elementos que indicam ser positiva a resposta, uma vez que esse Decreto regulou o 

alistamento eleitoral e as eleições e estabeleceu as regras para o registro dos partidos políticos, 

exigindo que fossem partidos de “âmbito nacional”. A Lei Constitucional nº 15, de 

26/11/1945, prevê “que só depois de promulgada a Constituição passarão a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal a funcionar em separado para o exercício de Legislatura 

ordinária”. Essas duas normas já conformavam os critérios de composição da Assembléia 

Constituinte de 1946, cuja Constituição confirmou a sua permanência. Sob esse mesmo 

aspecto, com relação à Constituição de 1934, o Decreto nº 22.621, de 05/04/1933, 

estabeleceu, em seu artigo 3º, o número de representantes por Estado e previu a eleição de 

quarenta e dois representantes “pelos sindicatos legalmente reconhecidos e pêlas associações 

de profissões liberais e as de funcionários públicos existentes nos termos da lei civil”. Da 

mesma forma, a Assembléia Constituinte de 1933-34 reproduziu a sua composição na 

Constituição por ela elaborada. Segundo essa perspectiva, a premissa de Mill, para quem a 

formação proporcional do parlamento em termos de opinião para daí resultar o que existe de 

comum é passível de reflexão crítica, uma vez que há uma indicação para a preservação e 

continuidade inercial das tendências lá presentes, como sugerem esses dois exemplos.  

Se assumimos como verdadeiro que a composição do parlamento na constituinte 

tende a se autopreservar, faz sentido a parca discussão sobre representação política na 

Constituinte de 1946. As duas normas mencionadas funcionaram como uma pré-definição do 

nosso “sistema” representativo. Ora, os que foram eleitos por esse sistema, que incentivo 

teriam para mudá-lo? E os que não foram e não seriam eleitos por esse sistema não tiveram 

oportunidade de existir politicamente para questionar ou propor alterações. Para ilustrar, 

vejamos, por exemplo, um trecho da mensagem à Assembléia Constituinte de 1946 do Centro 

Operário de Cuiabá, que requer que pelo menos um terço das “representações federais de cada 

                                                 

11 Art. 109. Toda associação de, pelo menos, dez mil eleitores, de cinco ou mais circunscrições eleitorais, que 
tiver adquirido personalidade jurídica nos têrmos do Código Civil, será considerada partido político nacional. § 
1º Só podem ser admitidos a registro os partidos políticos de âmbito nacional.  
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Estado ... saiam da classe operária” e devam integrar as chapas apresentadas pelos partidos, 

cujo registro não ocorrerá sem cumprimento dessa exigência, afinal, são os trabalhadores que 

sabem melhor de suas necessidades e as classes burguesas estão mais que representadas 

(Anais, 1946, vol II, 08). Esse apelo, contudo, não sensibilizou os constituintes e não integrou 

a agenda dos debates. 

Esse é outro motivo que permite seja explicada a razão pela qual a discussão em 

torno da representação política assume um caráter mais formal ou apenas de aperfeiçoamento 

marginal, restringindo o debate da representação a seus aspectos formais e técnicos. 

Associada a esse motivo, a legislação que convocou as eleições também introduziu os 

partidos políticos como os canais formais de intermediação da representação, sendo, portanto, 

assunto de legislação ordinária a questão da representação política por meio dos partidos, o 

que também reduz o nível do debate.  

A discussão sobre os aspectos de cunho formal da representação política, uma 

vez que se assume que a representação política se dá por meio de um parlamento eleito, levou 

em consideração tanto a necessidade de um Senado para representar os Estados da federação 

quanto as diferenças entre os estados para o cálculo da proporcionalidade na representação da 

população. Os primeiros debates sobre o Poder Legislativo ocorreram no âmbito da 

“Comissão dos 37”, que recebeu o projeto referente a essa seção da Constituição, elaborado 

pela Subcomissão do Poder Legislativo12. Nereu Ramos, Presidente da Comissão dos 37, com 

o intuito de ordenar o desenvolvimento dos trabalhos da Constituição, conduziu a apreciação, 

de forma “preliminar”, como foi colocado, sobre o sistema de Câmaras, se unicameral ou 

bicameral. A votação da “preliminar” aprovou o sistema bicameral. (Diário, 12/04/46, p. 

1033), mas nesse momento não houve discussão do tema. 

A discussão sobre esse sistema, contudo, veio a ocorrer quando da apreciação do 

projeto apresentado por Costa Neto, relator da Subcomissão. A esse respeito, Eduardo 

Duvivier se manifestou dizendo que não parece haver dúvidas acerca do nosso modelo de 

câmaras representantivas, que evidentemente só pode ser bicameral “até porque a Lei 

Constitucional nº 15 já previu a eleição de Deputados e Senadores” (Diário, 16/04/46, p. 

1098). Ainda durante a discussão sobre o substitutivo ao projeto apresentado por Soares Filho, 

defensor do sistema unicameral por entender, usando as palavras de João Mangabeira, que o 

bicameralismo enfraquece a Câmara popular, causa morosidade ao Legislativo, por isso a 

                                                 
12 Membros da Subcomissão III – Poder Legislativo: Gustavo Capanema – PSD (Presidente), Costa Neto- PSD 
(Relator), e Soares Filho – UDN. 
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aprovação de uma Câmara única é o que “melhor consulta os interesses da República e do 

Brasil” (Diário, 16/04/46, p. 1100).  

O seu substitutivo, entretanto, encontra consistente oposição. Ferreira de Souza, 

por exemplo, é a favor do bicameralismo em nome da Federação, porque esse sistema 

restabelece o “equilíbrio entre as entidades federadas” frente aos Estados mais fortes e 

populosos (Diário, 16/04/46, p. 1101). Por isso, ao Senado não lhe cabe apenas a função de 

Casa revisora. Ele deve assumir funções legislativas não limitadas para viabilizar a igualdade 

federativa. “... é somente pelo Senado que se manifestam os Estados, como entidades 

federadas, como força autônoma, capazes de se manifestar de igual para igual” (Diário, 

16/04/46, p. 1101).  

Como já havia a decisão “preliminar” de que a constituição adotaria o sistema 

bicameral, numa tentativa, inclusive, de se recuperar o modelo de Câmaras representativas da 

Primeira República e de preservar essa “tradição”, esse não foi um tema que suscitou maiores 

confrontos. Quando de sua apreciação em Plenário, foi apresentada, entre outras, a Emenda n. 

336 (Anais, 1946, vol. XIII; DUARTE, 1947, p. 17), que suprimia o Senado, tendo como 

justificativa o argumento de que a divisão em Estados tem caráter mais administrativo que 

político. Também foi apresentada a emenda nº 3.577, de Prado Kelly, que colocava o Senado 

na função de colaboração. Mas o texto vitorioso é o que estipula que o Poder Legislativo é 

exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 

Federal. 

Mais exasperador de ânimos foi o debate acerca do cálculo da proporcionalidade 

da representação dos Estados. Na Comissão dos 37, Mário Masagão defende que a Câmara 

dos Deputados é a representação da população, portanto não pode ter distorções na 

proporcionalidade, porque isso estabelece, na verdade, uma desigualdade entre brasileiros. 

Além disso, os deputados representam o povo, não os Estados, por isso não faz sentido um 

cálculo de proporcionalidade que desvirtue uma correspondência  direta e equânime entre a 

população e o número de representantes em nome do fortalecimento de Estados mais frágeis 

(Diário, 24/04/46, p. 1163).  

Acompanhando Mário Masagão, Soares Filho repete a citação de Prudente de 

Morais sobre o Artigo 28 da Constituição Federal de 1891, para dizer que a deputação 

desproporcional levaria à prevalência dos interesses locais sobres os interesses nacionais. 

Adroaldo Mesquita também segue esse raciocínio para afirmar que se a representação é 

desproporcional, isso faz com que a Câmara dos Deputados seja uma “representação política 
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de regiões do território nacional” (Diário, 24/04/46, p. 1166). E, para dar um último exemplo, 

Arthur Bernardes argumenta que  

Em toda a parte, em todos os tempos, na democracia, o princípio geral que sempre 
prevaleceu para estipular o número de Representantes dos Parlamentos, não deixou 
de ser o coeficiente da população. E por uma razão muito simples: porque nas 
democracias prevalece a opinião da maioria. 
Como alterarmos esse princípio fundamental, tradicional, consagrado no Direito 
Público, para atendermos a interesses particulares dos nossos Estados? (Diário, 
24/06/46, p. 1167) 

De forma mais original, Caires de Brito, por sua vez, propõe uma emenda para 

que a proporcionalidade seja em relação ao número de eleitores e não em relação ao número 

da população, porque, uma vez que para ser eleitor é necessário ser alfabetizado, isso 

impulsionaria uma preocupação maior com a educação.  

Manifestando opinião contrária, Agamenon Magalhães pondera que só o critério 

demográfico não basta para representar a população. Junto a esse é preciso também o critério 

político. Eduardo Duvivier, por sua vez, opina contra a ortodoxia da representação da 

população, emanada dos postulados de Direito Público, enquanto Silvestre Péricles advoga a 

favor do aumento do número dos representantes dos Estados menos povoados. 

O texto final da Constituição conferiu uma proporcionalidade “desproporcional” 

ao estabelecer a proporção de um representante a cada cento e cinquenta mil habitantes até o 

número de vinte. Atingido esse número, o cálculo passa a ser de um representante para cada 

duzentos e cinquenta mil habitantes, sendo sete o número mínimo de deputados. 

A composição da Câmara, em razão do critério adotado de proporcionalidade, 

produziu um discurso cujas posições eram antagonizantes. A representação do Senado, por 

adotar o critério majoritário, não teve a mesma intensidade. Cumpre fazer menção, todavia, à 

proposta de emenda de Raul Pilla acerca da composição do Senado Federal ao estipular que 

os três representantes de cada estado no Senado Federal seriam eleitos pelas Assembléias 

Legislativas e Câmara Municipal do Distrito Federal. “Cada representante votará unicamente 

num candidato à senatoria e num suplente, de modo que fique assegurada, quanto possível, a 

representação das várias corrente (sic) partidárias”, justificando que “... não é o Senado uma 

Câmara popular, bem lhe quadra o modo de eleição acima proposto”. (Diário, 24/06/46, p. 

1171). A diferença maior que a emenda apresenta está na valorização do partido na 

composição do Senado e também na eleição feita por meio de representantes eleitos. À 

primeira vista, pode-se inferir que o resultado, pelo menos teórico da emenda, caso fosse 

aplicada, importaria na eleição dos candidatos cujos partidos tivessem maior número na 
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Assembléia, o que se traduziria no fortalecimento da representação partidária, juntamente com 

a representação do estado.   

Assim como a bicameralidade foi tacitamente prevista e, de certa forma, 

induzida pela Lei Constitucional nº 15, o Decreto-Lei nº 7.586, que dispõe sobre as eleições, 

conferiu aos Partidos Políticos13 o status oficial de intermediário da representação política. “O 

Código de 1932 trouxe ao Brasil os primeiros postulados de uma democracia de partidos 

políticos, embora não tivesse chegado a vedar a candidatura avulsa ...” (BALEEIRO, 1946, p. 

38). Se para o autor da Emenda n. 2.316, “a criação de partidos nacionais é um grande ideal, 

[e] a sua conservação no regime federativo, em nosso país, ainda é uma esperança” 

(DUARTE, 1947, p. 29), para Caires Brito a idéia de partidos na vida política é mais presente: 

“Não considero o Brasil dividido em Estados, mas tenho em vista uma política fundamentada 

nos partidos” (Diário, 24/06/1946, p. 1163). 

Assim, a partir desse Decreto-Lei, inicia-se a institucionalização no Brasil da 

vigência dos partidos nacionais, ou seja, da vigência de uma democracia de partidos. Durante 

a Constituinte, a questão dos partidos não foi elevada a ser tratada como matéria 

constitucional. A Emenda n. 92 levanta exatamente a ausência de referências aos partidos 

políticos no texto constitucional ao se preocupar com a sua criação e dissolução (Diário, 

05/06/46, p. 2317).  

Ora, se a representação política, no que tange à relação com do representante 

com o representado, fica a cargo do partido político e se não há grandes discussões sobre os 

partidos na Constituinte, não surpreende que esse tema não seja diretamente apreciado nos 

trabalhos. O assunto passa a ser objeto de legislação infraconstitucional. Exceção feita ao Art. 

134, no capítulo que trata da nacionalidade e da cidadania, onde é “assegurada a 

representação proporcional dos partidos políticos nacionais na forma que a lei estabelecer”. 

Vemos que a Constituição Federal de 1946 consagra a proporcionalidade tanto para a 

representação dos Estados, ainda que favoreça a sobre-representação, quanto para os partidos. 

Para preservar o princípio da proporcionalidade, a Emenda n. 2.316 pleiteia que o princípio 

também esteja presente na composição das comissões do Congresso Nacional (DUARTE, 

1947, p. 29). 

Saber que tipo de implicação a instauração de um regime de democracia de 

partidos nacionais traria para a representação política no Brasil extrapola os limites desse 

                                                 
13 Art. 109. Tôda associação de, pelo menos, dez mil eleitores, de cinco ou mais circunscrições eleitorais, que 
tiver adquirido personalidade jurídica nos têrmos do Código Civil, será considerada partido político nacional.  
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trabalho. Ainda assim é importante frisar o fenômeno em razão das adequações ou alterações 

que os partidos nacionais passam a imprimir na vida política nacional. Para Barbosa Lima 

Sobrinho, os partidos nacionais criados a partir de 1945 tinham o defeito de dominar as seções 

regionais dos partidos. Em cada estado, uma oligarquia decidia de forma ilimitada sobre as 

Seções Municipais, influenciando tanto as representações no Diretório Nacional, quanto nas 

Convenções Nacionais. Na verdade, segundo ele, “a vontade das centenas de Seções 

Municipais de cada Estado” não tinham oportunidade de serem manifestadas, nem no 

Diretório Estadual, nem no Nacional (BALEEIRO, 1946, p. 21).  

Podemos destacar dois pontos dessa discussão. O primeiro ponto refere-se a 

assunto já comentado – a representação institucional dos entes federativos junto ao governo 

nacional. Essa é uma situação distinta daquela prevista por Burke. Para este, como vimos, o 

parlamento nacional é constituído para representar os interesses da nação e não para reunir os 

embaixadores dos estados. Ocorre que o sistema federativo é um fato e os seus entes devem se 

articular politicamente. Todavia, esse tipo de representação nunca foi objeto de preocupação 

mais detida entre os elaboradores do texto constitucional. Na prática, o parlamento é tanto a 

Casa da representação popular democrática, quanto a instituição de representação das 

bancadas regionais. Nos debates de 1946, a reiterada justificativa em torno do equilíbrio da 

federação por meio do número de deputados sobre-representados encaminhados para o 

parlamento nacional privilegiava mais a conservação dos poderes locais que a congregação 

dos representantes da nação, ao favorecer a formação de bancadas regionais. O segundo ponto 

é a opção do constituinte por defender o equilíbrio entre os estados por meio da desigualdade, 

ou melhor, de uma proporcionalidade desproporcional, da representação. O modelo 

parlamentar teórico de Mill e a regra da proporcionalidade das correntes de opinião, 

simplifica-se, na prática, na discussão das regras e dos critérios técnicos da proporcionalidade 

da representação dos Estados federados. Ou seja, o modelo teórico de parlamento ensaiado 

por Mill assume uma variação com relação à representação de um Estado nacional federado. 

Nota-se, então, que da mesma maneira que se pretende poder viabilizar a 

representação dos indivíduos, aglutinados como o povo, por meio do voto, sem outros 

mecanismos formais além da eleição, o legislador constituinte parece entender ser suficiente 

trazer ao parlamento representantes dos Estados para estes estarem representados, sem, 

tampouco, conceber outros mecanismos formais de relacionamento entre as partes 

componentes da federação. 
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Outro elemento que permeou os debates da Constituinte de 46 e que reorientou o 

teor da discussão para rumos diferentes dos da Constituinte de 33-34 e deixou-o debate da de 

1946 mais rasa foi a instauração do antagonismo dos regimes de governo democrático e 

socialista. Essa dicotomia foi absorvida pelos partidos brasileiros de então, que passaram a 

direcionar a questão da representação entre o que podia e o que não podia ser representado. 

Assim, temos mais um motivo responsável pelo debate mais raso sobre representação política, 

qual seja, a reprodução, no âmbito nacional, da contenda que vai se instalando no cenário 

internacional entre dois regimes excludentes.  

Em linhas gerais, os quatro maiores partidos – Partido Social Democrático 

(PSD), União Democrática Nacional (UDN), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) – eram a favor da democracia, mas cada um concebia um meio 

próprio para alcançá-la. Segundo Almino, a UDN reúnia as características liberais e era contra 

a ditadura e contra o corporativismo. O discurso em nome da justiça social era formulado para 

combater as mensagens comunistas. Paradoxalmente, defendia a restrição da liberdade em 

nome dela própria. As liberdades individuais eram valorizadas como meio para manter a 

ordem pública e permitir a expansão econômica. Com as liberdades individuais garantidas, as 

pessoas podem se organizar em sindicatos, podem pedir aumento de salários e não precisam 

recorrer a outro tipo de regime. 

Assim, a discussão sobre a representação política muda o seu foco, na 

Constituinte de 1946, e evidencia o antagonismo que se esboçava a nível internacional entre 

dois regimes políticos. A esse respeito, por exemplo, Agamenon Magalhães declara que o 

mundo se choca entre a cultura liberal e a socialista, entre a democracia e o totalitarismo 

(Diário, 12/04/46, p. 1028). Transportado para o discurso dos constituintes, esse antagonismo 

está refletido na utilização de diferentes argumentos para os mesmos propósitos. Por exemplo, 

tanto a UDN quanto o PCB eram a favor da democracia, porque, tanto para um quanto para o 

outro partido, a democracia garante a liberdade. Mas para a UDN a liberdade a ser preservada 

era a do indivíduos, sob os cânones liberais, e para o PC, era a do trabalhador. Essa retórica 

não criava nenhum tipo de constrangimento lógico, porque tudo se dizia em nome do futuro: 

futuro da democracia, futuro da nação. É no tempo futuro que se conheceria o resultado da 

ação. 

O PSD representava o interesse da Nação e esse interesse era o da defesa dos 

interesses econômicos nacionais e da industrialização. Na maior parte das vezes era contrário 
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à greve dos trabalhadores ou de sua organização sindical de forma autônoma. Também 

estavam ligados ao fortalecimento das oligarquias criadas por Vargas.  

O PCB defendia a classe operária organizada fora dos controles governamentais. 

A organização sindical deveria se aproximar do modelo adotado em países democráticos. E o 

PTB, assim como o PCB, representava os trabalhadores, mas com propostas diferentes. O 

PTB preferia um Estado que conferisse mais proteção que liberdade aos trabalhadores e que a 

organização sindical dessa classe fosse feita sob o “patrocínio” estatal. Além disso, o PTB era 

favorável às limitações ao direito de greve porque os interesses dos trabalhadores não podem 

estar acima dos interesses da nação. 

Em 1946, o debate ideológico pró-democracia é mais denso. O inimigo é 

resultado de sua posição ideológica. Dentro dessa disputa, o discurso liberal, mais 

pronunciado pela UDN, tendia a tornar rarefeito o conflito social e a se opor a qualquer 

representação política que endurecesse o conflito. Ao retomar a defesa das liberdades 

individuais, o inimigo é aquele contrário à liberdade e à democracia. Com esse mesmo 

discurso é possível tanto se opor ao regime anterior quanto se proteger daqueles que viessem a 

divergir dos postulados liberais. 

“A regra a que se chega, a nova ordem, é excludente: pensa um outro do povo, 

da nação ou da sociedade cujo poder político precisa ser contido ou eliminado” (ALMINO, 

1980, p. 316). O discurso pró-liberdades individuais não tem um inimigo, porque não o 

admite politicamente. Combate-se o inimigo ideológico, aquele que é contrário à liberdade e à 

democracia e o combate visa a sua exclusão.  

No Brasil, o “outro” partido sempre estava em choque com a democracia. O 

antagonismo de posições na defesa da mesma democracia obriga à exclusão de um ou de 

outro do processo. Ou, sob a perspectiva deste trabalho, o antagonismo implica a ausência de 

representação daquele que merece ser excluído por não atender ou respeitar os requisitos 

democráticos. Assim, quem não é a favor das greves, do aumento do salário ou da defesa do 

trabalhador atrapalha a democracia de quem assim agia. Por outro lado, os agitadores, os 

baderneiros, os que pertubavam a ordem social deveriam ser legalmente enquadrados e não 

politicamente recepcionados, pois também prejudicavam a democracia. Enfim, os que não são 

merecedores de representação devem ser alijados politicamente. Se levarmos o raciocínio ao 

extremo, são os representantes quem define quem é o “povo” passível de representação. 

Como disse Octávio Mangabeira, “é necessário discernir entre o povo e os pertubadores da 

ordem” (ANAIS, 1946 vol. III, p. 13, apud ALMINO, 1980, p. 310). Há, assim, uma inversão 
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da lógica representativa democrática não só porque o partido escolhe quem ou o que ele 

representa antes mesmo de ser escolhido, mas também e principalmente ele não admite a 

representação do “outro”, privando-o da igualdade política. 

Ainda segundo Almino, o discurso elaborado em torno da noção do indivíduo 

assume um caráter totalizante cujo efeito é de, ao mesmo tempo em que formula uma maior 

participação de cada um nas decisões, limita, por outro lado, o seu comportamento. “É assim 

que se pode entender que, na defesa das liberdades do indivíduo se possa reprimir a liberdade 

de grande número de indivíduos” (ALMINO, 1980, p. 203). 

A primeira repercussão do discurso que incorpora e dissemina a noção 

totalizante de indivíduo é a exclusão de uma parcela a qual não cabe representação política. A 

segunda é, em comparação com a Constituição Federal de 1934, o deslocamento da influência 

da classe operária do âmbito parlamentar, onde se fazia representar como categoria 

profissional, para o âmbito sindical. 

Na Constituição Federal de 1934, a representação profissional incorporou os 

trabalhadores à representação política parlamentar, quando então passaram a ter expressão 

política formal junto a outros grupos também do setor produtivo. Se em 1934 a questão era a 

de dar representação política formal a categorais sociais, em 1946 a temática se volta para 

recuperar a nossa tradição democrática, para resgatar o individualismo, tão criticado pelos 

constituintes em 1933-34, e para conferir a liberdade de organização para os trabalhadores, 

ainda que não tão livre assim. Comparando a representação política de 34 com a de 46, 

passamos da representação política de categorias sociais, no caso, dos trabalhadores, 

formalmente instaladas dentro do Estado como membros do parlamento, para a liberdade de 

organização dessa categoria frente ao Estado. E, como tal, tem nos partidos políticos a defesa 

de seus interesses perante o Estado. Exigir do Estado o respeito às liberdades individuais é um 

papel que os partidos se atribuem. A questão da representação se altera substantivamente. Em 

1946, o partido tem o dever de defender o indivíduo perante o Estado, porque é no indivíduo 

que reside a qualidade maior da liberdade. O mundo político é, então, organizado em 

sociedade versus Estado. Percepção diferente tinham os autores do texto do Anteprojeto da 

Constituição Federal de 1934 que, em seu artigo 34, letra e, fizeram a previsão de iniciativa 

legislativa não só para os parlamentares e Assembléais Estaduais, mas também para as 

associações culturais e profissionais devidamente reconhecidas. 

A representação política formal dos trabalhadores não cabe mais como uma 

categoria, mas deve ser como a de qualquer indivíduo: intermediada pelos partidos. Promove-
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se a liberdade geral para todos os indivíduos e se restringe a liberdade dos trabalhadores como 

categoria para manter a ordem social. O papel do Estado é respeitar essa liberdade. Talvez 

fosse essa a fórmula que Getúlio Moura buscava quando disse que “ ‘Precisamos ... encontrar 

[uma] fórmula que harmonize as classes em dissídio’ ” (ANAIS, 1946, Vol. I, p. 114, apud 

ALMINO, 1980, p. 211). 

Em 1934 havia o debate de quem representa quem ou o quê; havia uma 

preocupação com o lado da relação entre representante e representado. Em 1946 esse debate 

se reduz e o que passa a ser enfatizado é a preocupação com o regime e com a ordem social, 

ou seja, dá-se mais atenção para o lado que relaciona o representante ao governo, com o 

exercício do poder, quando então faz sentido a exclusão do “outro” Representa-se  a 

“democracia”, a “ordem”,  a “liberdade”.  

Para Almino,  

os interesses de classe que os partidos dizem defender nem sempre correspondem 
aos interesses que as classes “representadas” manifestam na prática. É que a idéia de 
uma soberania do povo que se transforma na ausência completa de soberania e no 
elitismo estatista ... predominava também nos partidos políticos: o partido não 
representa o interesse que ele diz representar; ele conhece esse interesse em seus 
aspectos mais gerais e mais profundos, em todo o caso não necessariamente 
associado ao interesse manifestado. Ou seja, o partido precisa que o interesse que 
defende traga a etiqueta de uma classe, da nação ou do povo, mesmo que não haja, 
por parte dos representados, uma identificação com o interesse expresso pelo 
partido. O representante tem, portanto, plena autonomia de ação em relação ao 
representado. (1980, pp. 330-331). 

Nos autores revisitados no Capítulo II, o fenômeno da representação ocorria 

sempre associando um representante a um representado. Na Constituição Federal de 1946, 

essa relação permanece, mas é intermediada pelos partidos políticos. O tema dos partidos 

políticos como intermediários da representação não é o ponto de partida daqueles autores e, 

por isso, a representação não foi concebida com as interveniências que os partidos políticos 

promovem no sistema representativo. A introdução dos partidos políticos na relação entre 

representante e representado sucita  algumas indagações. Qual é a natureza de uma 

representação mediada por partidos políticos; o que de diferente ela tem Os partidos podem se 

tornar autônomos em relação à vontade do eleitor? Se a vontade do eleitor é imprescindível 

para a democracia, então um regime de partidos pode não ser democrático? As respostas para 

essas perguntas não cabem nos propósitos desse trabalho, mas são importantes para o tema da 

representação política, uma vez que são os partidos as entidades formalmente designadas para 

exercer a representação. É justamente o tema dos partidos políticos que emerge como 

prioridade nos debates da Constituinte de 1987-1988. 
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Seção 3 Constituinte de 1987-88 

A lei maior brasileira registrou a mudança da sociedade brasileira. Seu escopo 
primeiro e mais importante: o homem. Chamei-a a Constituição Cidadã, porque 
no cidadão instituiu seu fim e sua esperança... Dispomos agora de mais uma 
ferramenta de grande utilidade para orientar-nos no aprendizado diário da 
convivência democrática e para consolidar finalmente, como realidade 
insofismável entre nós, o conceito de cidadania. (BRASIL, 1993. Deputado 
Ulysses Guimarães, Presidente da Assembléia Nacional Constituinte de 
1987/88). 

 

Essas palavras do Deputado Ulysses Guimarães, como Presidente da Assembléia 

Nacional Constituinte, consagram o princípio da democracia como expressão da cidadania e 

do indivíduo, que se formaliza com a instituição do voto direto, secreto e universal. 

A partir de 1º de fevereiro de 1987, como previa a Emenda Constitucional n. 26, 

de 27 de novembro de 1985, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se reuniram como 

Assembléia Nacional Constituinte, como parte do processo de redemocratização do país. Não 

havia nenhum texto básico ou anteprojeto a partir do qual se iniciariam os trabalhos. A 

proposta de anteprojeto de constituição da Comissão Afonso Arinos não foi aproveitada. Os 

trabalhos da Constituinte foram, então, organizados por temas. Foram formadas oito 

comissões temáticas, divididas em três subcomissões, conforme dispunha o Regimento 

Interno da Constituinte. Cada uma das subcomissões elaborou um anteprojeto de seu subtema, 

que foi encaminhado para a Comissão a qual pertencia. A Comissão temática, por sua vez, 

deliberou sobre o assunto e apresentou o seu anteprojeto à Comissão de Sistematização para 

ser, em seguida, finalmente, encaminhado ao Plenário. 

A elaboração da Carta de 1988 contempla, tanto na sua elaboração quanto no seu 

texto, dispositivos para a participação direta e mecanismos da representação política. O apelo 

por maior participação, conforme mencionado no Capítulo II, Seção 2, produziu seus reflexos 

na concepção da Carta de 88. O esgotamento da legitimidade do regime ditatorial e a ânsia 

por eleições diretas por meio do movimento “Diretas Já” sinalizaram a necessidade de maior 

participação do “povo” no direcionamento político do país. Esse desejo por maior 

participação inspirou uma iniciativa original para a confecção da Constituição: a distribuição 

de formulários nas agências dos Correios de todo o país por meio dos quais qualquer pessoa 

ou associação pôde enviar suas sugestões aos constituintes. Essas sugestões estão reunidas no 

banco de dados "Sugestões da população para a Assembléia Nacional Constituinte de 1988 - 

SAIC", disponível no sítio eletrônico do Senado Federal. 
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Outra etapa de elaboração do texto constitucional, a de apreciação em plenário, 

também contou com a participação popular. Foram as emendas populares (PE) (OLIVEIRA, 

1993), reunidas nos Anais da Constituinte. No entender do Presidente da Comissão de 

Sistematização, constituinte Afonso Arinos, a “Assembléia Nacional Constituinte, ao garantir, 

no próprio Regimento Interno, a grupos de Cidadãos, o exercício do direito de apresentar 

emendas ao seu Projeto de Constituição, ao mesmo tempo em que demonstra reconhecer, 

nesta participação popular, uma reiteração da legitimidade de seu poder constituinte, abre 

caminho para que a futura Constituição consagre práticas dessa natureza, há muito 

consideradas necessárias à correção de certas distorções da democracia representativa” 

(ASSEMBLÉIA, vol. 230, p. 7). Esse mesmo espírito que o Presidente da Comissão de 

Sistematização relatou esteve presente em algumas propostas que sugeriram o referendo 

popular para aprovar a Constituição de 1988 e de plebiscito para a escolha do sistema de 

governo, previsto para 1993. E, como ele ansiava, o texto da Constituição de fato consagrou 

práticas de participação política como a iniciativa popular, a previsão de plebiscito e 

referendo, tidos como mecanismos de participação direta e exercício da soberania popular. 

Todavia, o anseio por maior participação não se restringiu a esses exemplos. Os 

estudiosos da corrente da judicialização da política verificaram que a presença, no texto 

constituicional, de outros instrumentos processuais à disposição da sociedade também 

promoveram espaços para a maior participação social na política. Assim, as ações populares e 

as ações civis públicas passaram a ser instrumentos que propiciaram aos cidadãos e 

organizações da sociedade civil a possibilidade de participar dos negócios públicos, 

reforçando a democracia participativa e a cidadania ativa e dando uma versão nova à 

representação funcional, antes vinculada à modernização autoritária do país por meio dos 

conselhos corporativos e do sindicalismo atrelado ao Estado. 

Ao lado desses novos instrumentos processuais figura também entre as 

precupações do constituinte estabelecer as regras para a representação política, estipulando as 

normas para o sistema eleitoral e para os partidos políticos. Temos, então, na Constituição 

Federal de 1988 dois desenvolvimentos pararelos: maior desenvolvimento da 

institucionalização dos sistemas responsáveis pela representação política, como o sistema 

eleitoral e o sistema partidário, e um maior apelo à participação dos cidadãos que não pela via 

partidária. 

Com relação ao primeiro conjunto de preocupações, o do sistema de regras do 

sistema representativo, no âmbito dos procedimentos formais de representação política a 
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partir da perspectiva de quem pode ser eleitor, as questões giram em torno de quem é alistável 

e de como é o voto. Apesar de divergências como idade mínima, alistamento dos militares, ou 

voto dos analfabetos, não houve uma discussão que contrariasse o princípio fundamental do 

voto secreto, direto e universal. O debate acerca da obrigatoriedade ou não do voto também 

gerou posições diferentes. Por exemplo, o autor da emenda 4A0014-0 defende o voto 

obrigatório, tendo como justificativa, quase tradicional a esse respeito,  a incipiência política 

da população brasileira ao dizer que “nosso estágio cultural ainda não permite isso [voto 

facultativo]” (ASSEMBLÉIA, vol. 129, emendas). Já o autor da emenda 4A0144-8 previa 

alistamento e voto obrigatórios com a justificativa de que o voto obrigatório “elimina o risco 

de se eleger um representante popular por um número de sufrágios que não traduza o universo 

de eleitores aptos a votar” (ASSEMBLÉIA, vol. 129, emendas). Mas, por sua vez o relator da 

Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos – Subcomissão IV-A – é favorável ao 

voto facultativo porque entende que “o voto facultativo traduz melhor uma manifestação 

consciente. O eleitor que vota compelido, muitas vezes, deturpa e achincalha o instituto do 

voto” (ASSEMBLÉIA, vol. 128, p. 7). Justifica também dizendo que o “ voto facultativo 

estimula a ação partidária junto às bases ... e isso ... levará ao fortalecimento dos Partidos 

Políticos” (ASSEMBLÉIA, vol. 131, p. 19). 

A definição com relação a quem pode votar avançou no sentido de tornar o voto 

facultativo aos analfabetos (NICOLAU, 2003) e consagrou a fórmula do voto direto, secreto, 

universal e obrigatório. Por outro lado, a questão que envolve quem pode ser representante, ou 

melhor, como os partidos políticos escolheriam os seus candidatos, foi objeto de pontos de 

vista bastante diferentes. 

Assim, ainda com relação ao primeiro conjunto de preocupações, mas sob o 

aspecto da definição de quem pode ser eleito a partir da definição do sistema partidário 

brasileiro, é inaugurada uma discussão até então ausente nas constituições democráticas. É no 

contexto de redemocratização que os partidos políticos emergem como os principais 

articuladores da representação política. A Emenda Constitucional n. 25, de 1985, viabilizou a 

reorganização partidária no país e propiciou um ambiente pluripartidário para as eleições de 

1986. 

Dessa forma, no que diz respeito à participação indireta, a Carta inaugura em seu 

texto uma seção dedicada aos partidos políticos, fruto do trabalho da Comissão da 

Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições – Comissão IV –, constituída 

com o fim específico de disciplinar o sistema eleitoral e as entidades partidárias. A 
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importância que o tema das eleições e dos partidos políticos alcança permite que lhe seja 

dedicada uma subcomissão para tratar desse assunto, conferindo, pois, não só as normas 

gerais para definição do eleitorado e do processo eleitoral, como é praxe, mas também 

valorizando, com status constitucional, as agremiações partidárias. Ao inseri-las no texto 

constitucional, avança-se na institucionalização constitucional dos Partidos Políticos sob o 

regime democrático. Foi essa uma oportunidade na qual esteve presente uma discussão mais 

acabada, mais ampla sobre os partidos políticos como entidades importantes para o 

funcionamento da democracia representativa, merecendo, pois, uma apreciação maior por 

parte dos constituintes. 

Em razão dessa atenção especial, foi instituída a Subcomissão IV-A, destinada a 

estudar a matéria de forma mais meticulosa. O relator dessa Subcomissão, no relatório de seu 

anteprojeto, justifica a importância de seus trabalhos ao dizer que “É através do voto e do 

partido político que ele [o Homem] cristaliza o seu anseio de livre expressão de pensamento e 

de consecução de seus projetos de vida” (ASSEMBLÉIA, vol. 127, p. 2). Este estudo 

privilegiou, portanto, os trabalhos desenvolvidos no âmbito dessa Subcomissão e da 

Comissão à qual é vinculada. 

De uma discussão inexistente na Constituinte de 1933-34 para uma discussão 

incipiente na de 1946, passamos para uma abordagem mais completa, que envolveu vários 

aspectos da organização partidária, na Constituinte de 1987-88. O relator da matéria, 

inclusive, sugeriu no Anteprojeto da Subcomissão um capítulo na Constituição destinado ao 

sistema eleitoral e outro para tratar dos partidos políticos. Ao defender essa posição diz o 

relator: “Nós resolvemos que deveríamos inovar, eis que as Constituições brasileiras não 

haviam contemplado um capítulo destinado ao sistema eleitoral. Então, é uma inovação que 

estamos propondo” (ASSEMBLÉIA, Ata, Subcomissão, p. 11). 

Neste ponto, podemos fazer uma comparação com as Constituições anteriores. A 

Constituição Federal de 1934, que destacava a problemática de se definir a qualidade ou o 

tipo de representante, selecionado tanto por meio do voto popular quanto das representações 

profissionais, com a de 46, que enfatizava a destituição do caráter representativo do outro 

partido, ou seja, da outra parte, uma vez que o “outro” era uma ameaça à democracia. O art 

141, §13, inclusive, proibia o registro ou o funcionamento de partido ou associação cujo 

programa viesse a comprometer a ordem democrática. 

Além disso, se em 1946 o discurso era pró-democracia e menos ocupado com a 

questão partidária, em 1987-88, o discurso mais homogêno é pelo fortalecimento dos partidos. 
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Assim, temas como autonomia partidária, sistema eleitoral, caráter nacional dos partidos eram 

formulados tendo como uma de suas justificativas o fortalecimento dos partidos. 

Na Constituinte de 1987-88, o problema de quem pode ser representante 

continua sob um novo formato, relacionado ao grau de autonomia dos partidos. Um dos 

pontos de controvérsia com relação aos partidos políticos é sobre o grau de autonomia que o 

texto constitucional deveria conferir a essas organizações. Havia, de um lado, propostas que 

se preocuparam em definir regras básicas, com status constitucional, para o funcionamento 

dos partidos, incluindo normas para a escolha de representates. De outro, a preferência era por 

deixar esse tipo de decisão, quanto à estrutura e funcionamento, a critério dos próprios 

partidos políticos. 

O resultado dessa disputa é o texto final da Constituição Federal de 1988 que 

estabelece, no capítulo dedicado aos partidos políticos, Artigo 17, antes da redação dada pela 

Emenda Constitucional, n. 52, de 2006, “autonomia para definir sua estrutura interna, 

organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e 

disciplina partidárias”. Esse dispositivo associa-se ao art. 14, §3, V, no capítulo destinado aos 

direitos políticos, determinando como condição de elegibilidade a filiação a Partidos Políticos. 

Ou seja, não há normas constitucionais para regular quem pode ser representante, a não ser a 

exigência da filiação partidária e critérios etários, uma vez que fica sob o âmbito de 

autonomia dos partidos políticos as regras de seu funcionamento. 

Observa-se, como nota Celso Bastos (1988, p. 601), que a Constituição optou 

por não estabelecer em seu texto requisitos de cotas mínimas de eleitores distribuídas entre os 

estados. Além disso, em lugar de serem disciplinados em lei ordinária, a Constituição preferiu 

que a estrutura e o funcionamento dos partidos políticos ficassem a cargo do próprio partido, 

que poderão dispor sobre esses assuntos em seu estatuto.  

Nas várias etapas de discussão da matéria, várias emendas acerca da autonomia 

dos partidos políticos foram apresentadas, tendo como referência o artigo 23 do anteprojeto 

do relator da Subcomissão IV-A. Este artigo previa a autonomia dos partidos políticos com 

relação a sua estrutura interna, ao seu funcionamento e também com relação aos “critérios e 

processo de indicação de delegados e escolha de candidatos” (ASSEMBLÉIA, vol. 128, p. 

15). Artigo esse que permaneceu com a mesma redação quando da apresentação do 

anteprojeto da subcomissão, após a apresentação de emendas, discussão e votação da matéria. 

Foi, contudo, modificado no substitutivo da Comissão IV, mas continuava a preservar a 

autonomia para dispor a respeito da “consulta prévia aos filiados sobre decisões partidárias” 
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(ASSEMBLÉIA, vol. 122, p. 3), e permaneceu com esse mesmo texto no anteprojeto da 

Comissão IV (ASSEMBLÉIA, vol. 126, p. 4). 

Essa redação, que resguarda a autonomia partidária, permaneceu a despeito de 

inúmeras proposições que versavam sobre a sua modificação. A Emenda 4A0018-2 

concordava com a autonomia dos partidos para decidir sobre sua estrutura interna, porque 

assim os partidos se desvencilhariam do chamado sistema maximalista, o qual previa um 

conjunto de normas constitucionais e legais para a atuação dos partidos. Entretanto, propunha 

que “as candidaturas partidárias a cargos eletivos pelo princípio majoritário ou proporcional 

seriam formadas por eleição direta dos filiados aos Partidos com mais de ano de inscrição”, 

porque entendia que era indispensável que os “Partidos tenham estrutura democrática, 

especialmente no tocante à formação de candidaturas que hoje decorrem mais de orientação 

da cúpula do que da vontade e participação dos filiados” (ASSEMBLÉIA, vol. 130, p. 7). 

Ainda para o autor da emenda, a prática utilizada pelos partidos para escolha de seus 

candidatos contribui para oligarquizar os partidos e por isso acredita seja necessário avançar 

no sentido de que a escolha das candidaturas seja feita pelos próprios filiados, e, dessa forma, 

seja mais democrática. 

No mesmo sentido, o autor da Emenda 4A0030-1 sugere a inclusão de artigo que 

disponha a favor da votação direta e secreta dos filiados na escolha dos cargos eletivos dos 

Municípios, Estados e Territórios Federais, contando ainda com a assistência da justiça 

eleitoral (ASSEMBLÉIA, vol. 130, p. 10). A Emenda 4A0120-1 define que a escolha de 

candidatos deve ser feita mediante eleição entre todos os filiados para democratizar as listas 

partidárias. Segundo o seu autor, a escolha, livre, pela sociedade de seus representantes fica 

comprometida pela “dominação partidária interna na organização das listas de candidatos” e 

deve-se cuidar para que o processo não seja viciado.  

Como outros exemplos temos a justificativa da Emenda 4A0133-2, segundo a 

qual “Não há e não continuará havendo legitimidade na representação política, se continuarem 

os candidatos partidários sendo escolhidos pelas cúpulas” (ASSEMBLÉIA, vol. 130, p. 25). 

No mesmo sentido a Emenda 4A0190-1 prevê a participação de todos os filidados nos órgãos 

de direção, na escolha dos candidatos e na elaboração das lista partidárias, com o intuito de se 

evitar a tendência de oligarquização no sistema partidário (ASSEMBLÉIA, vol. 130, p. 35). 

Ou, ainda a Emenda 4A0215-1, que propõe que o “critério para indicação dos delegados e 

candidatos será através de eleição direta dos membros inscritos no partido” (ASSEMBLÉIA, 

vol. 130, p. 39), com vistas a se evitar a figura de “donos de partido”. 



 76 

Para todas essas emendas, o entendimento do relator da Subcomissão IV-A era o 

de que cabia aos partidos definir como escolheriam seus candidatos e esse foi o entendimento 

que prevaleceu no texto final da Constituição de 1988. Uma das preocupações que motivaram 

essa opção por uma maior liberdade dos partidos, incluindo a definição de seus candidatos, 

era a de evitar o controle que foi exercido sobre os partidos em decorrência da Lei Orgânica 

dos Partidos (Lei nº 5.682/85). Para o relator, o texto por ele proposto praticamente revoga 

essa Lei e também cria impedimento constitucional àqueles que tenham a pretensão de 

produzir qualquer lei com o intuito de cercear a liberdade dos partidos políticos. Nas palavras 

do relator, “A Lei Orgânica dos Partidos estabelece até a forma, o modelo, da ata. Isso é um 

absurdo, uma ingerência indevida na vida partidária, criando toda sorte de dificuldade e a todo 

momento a Justiça Eleitoral é chamada, requisitada a decidir sobre questões que a rigor 

deveriam ser resolvidas no âmbito dos próprios Partidos” (ASSEMBLÉIA, Ata, Comissão, p. 

15).  

Pelas emendas propostas, observa-se que, se de um lado almejava-se maior 

autonomia para a organização e funcionamento dos partidos políticos, por outro temia-se que 

essa mesma autonomia significasse prevalência de uma conduta oligarquizante e maior 

influência da cúpula do partido nas escolhas dos candidatos, o que comprometeria a natureza 

democrática que se supõe deve imperar  para que o regime democrático não seja deturpado 

por um “vício de origem”. Em que pesem todas as alegações para disciplinar, no texto 

constitucional, a escolha dos candidatos, a redação final da Constituição não dispõe sobre 

normas para escolha de candidatos. 

Todavia, a questão sobre representação política não se esgota nem na discussão 

sobre o sistema eleitoral, nem sobre o sistema partidário. O tema da representação continua 

sob o modelo da representação funcional, que reclama maior participação dos cidadãos e da 

sociedade nos negócios públicos sem a intermediação dos partidos políticos. Esse aspecto diz 

respeito ao segundo conjunto de preocupações do constituinte. 

A representação funcional serve como um veículo de contínua participação do 

cidadão e da sociedade. O meio, vamos dizer, “tradicional” de representação, por meio de 

eleição, agora intermediado por um partido político, soma-se a um método mais difuso de 

participação da sociedade e de maior capilaridade, disponibilizado por meio de novos 

instrumentos processuais,  como a ação popular e a ação civil pública, e das prerrogativas do 

Ministério Público.  
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A representação funcional retoma um aspecto da democracia, qual seja, a 

expressão da vontade popular, sem associar essa expressão à necessidade de eleição. Ou seja, 

trata-se de uma representação de caráter democrático que dispensa uma das exigências 

tradicionais da democracia representativa: o voto. E se utiliza de outra via institucional: a 

jurídica. 

Assim, no entendimento de estudiosos da representação funcional, como 

Werneck, o constituinte de 87-88 não se restringe aos mecanismos formais de representação 

“para a formação da vontade coletiva” (VIANNA, 2008, p. 98). Uma vez instituídos os 

princípios e direitos fundamentais na Carta Constitucional, implementa-se novos mecanismos 

que mobilizam “a cidadania para a participação em defesa dos seus direitos [o que implica] 

uma velada descrença quanto às instituições da democracia representativa no sentido de virem 

a animar a vida republicana” (VIANNA, 2008, p. 93). Forja-se, assim, um modelo de 

participação que se traduz na representação de temas de interesse da sociedade. 

De um lado, a Constituição de 1988 deixa a critério dos partidos o método de 

escolha de candidatos, uma vez que a representação política eleitoral é monopólio dos 

partidos. De outro, configuram-se no texto constitucional os mecanismos para uma 

representação que prescinde da escolha de uma pessoa para veicular uma vontade, uma vez 

garantidos os princípios e direitos fundamentais. 

A representação funcional tem vez no enfraquecimento de instituições e de 

políticas que legitimavam o Estado. Os partidos e os sindicatos se esvaziam de sua capacidade 

representativa. As políticas do Estado de Bem-Estar Social também sofrem perdas em face da 

adoção de políticas neoliberais. Se a democracia e o seu pressuposto de igualdade objetivam a 

realização da justiça na sociedade e se a justiça é entendida como a “concretização dos 

princípios e direitos fundamentais previstos na Constituição (VIANNA, 2008, p. 100), então, 

a representação funcional promove a justiça por meio da democracia participativa, 

intermediada pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público e não pelo Parlamento. 

Convém notar que o legislador constituinte optou por instrumentalizar 

procedimentos que dão vida à representação funcional ao mesmo tempo em que conferiu 

maior institucionalização dos partidos políticos. Todavia, essa maior institucionalização 

parece não ter promovido uma maior conexão do Legislativo com a sociedade, e, por isso 

mesmo, nem da sociedade com o Estado. Esse papel de conexão passa a ser desempenhado, 

talvez timidamente, pela Justiça e pelas vias do direito. 
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A importância que assume os partidos na vida política brasileira faz necessário 

nos determos em mais alguns comentários. No governo representantivo, entre o governo e o 

povo, há a intermediação do representante. Com a introdução dos partidos, estes passaram a 

ser mais um intermediário nessa relação. Todavia, a maior institucionalização dos partidos na 

CF/88 não necessariamente corresponde a um aprimoramento das relações entre representante 

e representado ou entre representado e governo. Na verdade, a conexão entre o governo e o 

demos passa também a ser intermediada por um novo componente: o Ministério Público, 

dotado que está de novos instrumentos processuais para receber as demandas da sociedade, 

numa espécie de democracia direta assistida por um órgão governamental.  

Nesse formato, a aproximação junto ao governo é realizada sem o intermédio do 

partido, sendo que este próprio se serve desse instrumento para que ele também possa se 

aproximar e exercer controle sobre o Executivo. Os partidos, por sua vez, tem enfraquecida a 

sua função de aproximar o representado do governo. Configura-se assim a experiência de uma 

situação na qual a atividade político-partidária concentra-se no elo entre governo e 

representante, “delegando” ou “terceirizando”, numa visão mais crítica, a conexão entre 

representado e governo à representação funcional, ou numa visão mais otimista, permitindo 

maior participação do sociedade por meio de novos instrumentos processuais. 

Para o relator da Subcomissão IV-A,  

o partido político agrega interesses, recruta e forma lideranças, exerce o suporte e o 
controle do Governo. Por seu intermédio se interligam as demandas sociais com os 
centros de decisão e o Poder. É o elo fundamental na relação opinião pública-
governo. (ASSEMBLÉIA, Vol. 121, p. 9).  

O que ocasiona fragilidade às palavras do relator? O que restringe uma maior 

desenvoltura do Legislativo junto ao demos? A Justiça atua no espaço deixado vago 

deliberadamente ou por força das circunstâncias? Esse é o assunto do próximo capítulo. 
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Capítulo IV 

Crise da representação 

 

Na primeira parte, este trabalho faz a revisão de conceitos basilares da 

representação política. Foram revistas as principais idéias que habitam esse universo da 

Teoria Política, sistematizadas por Pitkin, desde a representação do tipo autorizativa, 

passando pelo tipo descritiva - tanto pela semelhança quanto pelo aspecto simbólico - até a 

representação segundo a atividade desenvolvida pelo representante. Também foi feita menção 

à representação do tipo corporativista que, no início do século XX, após a Primeira Guerra 

Mundial, propagou-se em algumas tentativas de se substituir ou aprimorar a democracia, tal 

como era exercida, por mecanismos mais eficazes de representação como as corporações 

funcionais. Todavia, a associação do corporativismo com regimes autoritários tornam esses 

exemplos históricos desinteressantes em termos de fórmulas de representação para os estudos 

que procuram maneiras de se aprimorar o regime democrático. 

Em seguida, recorremos a três autores para exemplificar algumas idéias 

importantes para pensar a representação política. O primeiro, Guizot, é importante por ajudar 

a distinguir, segundo o ponto de vista adotado aqui, a diferença entre o governo da verdade e 

o governo da vontade. O primeiro constitui o governo representativo. O segundo, a 

democracia. Para este autor, o principal objetivo que o sistema representativo deve cumprir é 

o de evitar a prevalência de um único poder no governo, pois a sua tendência seria a de se 

tornar absoluto, sufocando as demais fontes de poder presentes na sociedade. Além disso, esse 

autor, ao confrontar as idéias democráticas de Rousseau, segundo as quais o governo deveria 

corresponder à vontade dos cidadãos para que estes fossem verdadeiramente livres, nos ajuda 

a entender as características que se incorporaram na representação política de maneira a 

agregar um componente, a vontade, que faz com que o sistema representativo adquira uma 

versão democrática.  

Stuart Mill foi o segundo autor escolhido pela forte influência de seu trabalho a 

favor da composição proporcional dos parlamentos e pela valorização dos debates em 

assembléia como meio de se atingir a decisão mais adequada e, ao mesmo tempo, evitar que o 

parlamento produza uma legislação de classe, contrária ao interesse geral. 
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O terceiro, Manoïlesco, ajuda a ilustrar o corporativismo como uma sugestão 

normativa de organização do Estado. Era uma proposta que visava a substituir o liberalismo, 

uma vez que esse, lastreado no individualismo, funcionava como um desagregador do Estado 

ou fazia dele uma agência de serviços particulares. A submissão dos interesses dispersos na 

sociedade à racionalidade do Estado e a solidariedade que dele deveria frutificar seriam os 

melhores substitutos ao liberalismo.  

Após a exposição sobre a representação política, foi feita uma comparação com a 

participação, que surge nos debates como um meio de se compensar as falhas ou ausências da 

democracia representativa. A valorização de maior participação popular na política assume 

uma posição de destaque tanto no período que antecedeu a Constituinte Brasileira de 1987-88, 

quanto durante os seus trabalhos, como assinalado na Seção 3 do Capítulo III.  

A segunda parte do trabalho se ocupa das constituições democráticas brasileiras do 

século XX, elaboradas por uma assembléia eleita. A constituinte de 33-34 foi a experiência 

mais aberta a novas configurações institucionais com vistas a uma renovação do formato da 

representação política, até então, marcadamente liberal e individualista. Ela foi a oportunidade 

de se instituir na Carta Maior a representação profissional, contemplando, assim, um 

segmento social em emergência naquele período. Todavia, a inspiração corporativista que 

influenciou a Carta de 34 foi absorvida pelo regime autoritário que se seguiu e significou a 

restrição da liberdade dos indivíduos. 

A Constituição de 1946 foi marcada pela cisão que ia se construindo no mundo 

pós-Segunda Guerra. Essa cisão produziu repercussões na política internacional e seus efeitos 

se fizeram sentir nos trabalhos da constituinte, cujos debates foram travados em nome da 

defesa da democracia. O tema da representação política não escapou a essa influência e, antes 

de se estabelecer um desenvolvimento no tema, ela se tornou ainda mais refratária à qualquer 

iniciativa que pudesse significar uma ameaça ao regime democrático. O resultado foi, 

portanto, o de uma representação política democrática hermética às divergências. Além disso, 

a assembléia constituinte, mesmo tendo como base de sua composição partidos nacionais, a 

questão partidária não ocupou muito os debates, a não ser em acusações mútuas de 

alinhamento de um partido ou outro a interesses que não favoreceriam a democracia 

brasileira. 

Na Constituição de 1988 destaca-se a maior discussão sobre os partidos políticos, 

quando, então, passam a estar solidamente institucionalizados na Lei Maior. Merecem atenção 

também as iniciativas a favor de maior participação da sociedade civil  nos assuntos ligados 
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ao Estado como reflexo do pensamento que considerava a representação democrática incapaz 

de vocalizar os anseios da população. Nesse momento, maior participação, mais cidadania e 

partidos consolidados significavam melhor democracia. 

Porém, todo o esforço para redemocratizar o país, aplicar as eleições diretas e 

institucionalizar os partidos não impediu que o Brasil, a exemplo de outras democracias, 

também experimentasse uma crise no sistema representativo. Este capítulo ocupa-se de alguns 

elementos que fazem parte da chamada crise de representação. 

Em primeiro lugar, é feita uma descrição das relações entre soberania e cidadania, 

incluindo as modificações por que passa a política depois de sua inserção na lógica de 

operação dos meios de comunicação. Em seguida, são feitos alguns comentários sobre os 

partidos políticos, incluindo o seu papel como intermediário entre o eleitor, o candidato e o 

governo. Depois, passa-se para uma avaliação da eficácia das eleições como mecanismo 

democrático da representação política. Por fim, atenção é dada a iniciativas da sociedade que 

podem ser classificadas como uma representação não-eleitoral de interesses, que surgem num 

momento de fragmentação das identidades sociais.  

 

Seção 1 Cidadania, Estado e política do showbiz 

 

Nem a consagração da cidadania na Carta de 1988, como enunciado na abertura da 

Seção 3, Capítulo 3, e nem a institucionalização dos partidos políticos em seu texto foram 

capazes de evitar que o Brasil também viesse a experimentar uma crise de representação que 

envolve não só as instituições representativas e seus processos, como o Parlamento e as 

eleições, mas também os seus atores, como os representantes, os partidos políticos e o próprio 

eleitorado. 

Quando, em 1988, nossa Lei Maior, batizada também sob o cognome de Carta 

Cidadã para simbolizar a conquista da cidadania, estabeleceu eleições diretas e periódicas, 

sufrágio universal e atribuiu ao indivíduo qualidades políticas para conferir a ele status de 

cidadão, ela antes compensou a ausência de direitos políticos do período anterior, trazendo as 

promessas de que o regime democrático satisfizesse nossas necessidades políticas, do que 

preparou o ambiente político para a década seguinte, marcada pelo neoliberalismo e pela 

retração do Estado, que exigiu da sociedade outras formas de organização e representação. 
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Ora, a cidadania é um atributo político que o Estado confere ao cidadão para que 

este tenha, entre outros direitos, valor político na constituição do Estado, sendo o regime 

democrático o meio estrutural no qual ao cidadão é dado desempenhar suas funções políticas. 

Mas, quando esse Estado tem a sua soberania restringida em razão de processos internacionais 

como globalização, integração regional e reestruturação do capitalismo, se ocasiona também 

um prejuízo à cidadania. Assim, a conquista da cidadania nos moldes da Carta de 1988 é uma 

conquista, ainda que nobre, tardia se pensarmos que cidadania é possibilidade de participar do 

poder do Estado, por meio do exercício dos direitos políticos, no momento em que esse poder 

passa por modificações que levam à sua diminuição. O regime democrático não permanece 

alheio a esse fenômeno. Por mais refinados que sejam os processos formais da democracia, 

isso não impede que o sistema representativo democrático seja suscetível às críticas e 

questionamentos em relação a sua capacidade de traduzir a vontade do demos. 

É nesse sentido que Castells entende que a transformação do Estado-nação gera 

uma crise para a democracia tal como a conhecíamos desde o século XIX (CASTELLS, 2000, 

pp.401-402). A transformação do Estado-nação não corresponde apenas à redução de sua 

soberania, mas também à incapacidade de o Governo cumprir o Estado de Bem-Estar Social. 

E eram exatamente as políticas sociais de Bem-Estar que alimentavam a legitimidade do 

Estado, deixando menos evidentes ou importantes as questões atinentes à representação e à 

democracia. 

Além disso, a representação política, tal como a conhecemos hoje é, conforme 

comenta Avritzer (AVRITZER, 2007, p. 448), resultado de sua associação ao Estado moderno 

que passa a deter o monopólio das decisões políticas sobre um território determinado, 

homogeneizando as comunidades políticas ali presentes. A associação entre Estado nacional e 

representação política foi mencionada de forma recorrente em várias passagens. Ao longo 

deste trabalho, as referências feitas a essa associação denotam a importância que a 

representação tem na conformidade do poder político do Estado nacional. Por exemplo, para 

citar alguns trechos, reproduzimos as palavras de Pitikin para dizer, na abertura da Seção 1, 

Capítulo I, que o parlamento representa vários eleitorados e deve governar a nação. Ou ainda 

pelas palavras de Guizot, na Seção 1, Capítulo II, quando explica que as assembléias foram 

gradativamente convertidas em uma instituição nacional. Esses exemplos permitem dizer que 

as alterações no poder político do Estado, tal como se experimenta agora, implicam 

modificações no modelo de representação adotado. 
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Se, de um lado, há uma subtração das prerrogativas da cidadania, ocasionada pela 

redução de soberania do Estado-nação e de sua legitimidade, de outro, o próprio sistema 

político tem diminuída a sua credibilidade. Um dos fatores que contribui para isso é sua 

inserção política no universo da mídia, pois essa inserção altera a “natureza da relação entre 

Estado e sociedade” (CASTELLS, 200, p. 368). Os sistemas políticos existentes hoje foram 

formados em bases organizacionais e de estratégias políticas da era industrial. Por isso são 

politicamente obsoletos e incapazes de se manterem autônomos num ambiente de fluxos de 

informação como os que os meios de comunicação proporcionam nos dias de hoje. 

A inserção da política na mídia faz das campanhas eleitorais uma espécie de 

showbiz. Como o custo dessas campanhas é alto, o seu financiamento, não raro, ultrapassa os 

limites permitidos em lei, o que deixa sempre em aberto a possibilidade de acusações mútuas 

entre os partidos sobre os custos eleitorais, comprometendo mais uma vez a credibilidade do 

sistema político (CASTELLS, 2000, p. 396). 

O acirramento da disputa política, agora sob os holofotes dos meios de 

comunicação, assumem um ar de entretenimento em busca de audiência (Castells, 2000, p. 

381). É nesse sentido que há a simplificação das mensagens políticas, no qual o emissor - o 

candidato - passa a ser a própria mensagem, o que propicia uma política fundamentada na 

pessoa do político, uma espécie de personificação da política. A produção de escândalos, 

envolvendo políticos, segue essa mesma linha de disputa no ambiente da mídia. A inserção da 

política no mundo midiático, fazendo da política um showbiz, tem como efeito o declínio dos 

partidos e a redução de seu papel na escolha dos candidatos, a valorização do marketing 

político e a necessidade de os partidos e candidatos adotarem uma boa performance com os 

veículos de comunicação (CASTELLS, 2000, pp. 374-375). 

A interpretação desse mesmo fenômeno por Manin leva-o a definir esse tipo de 

democracia como democracia de público, porque entende que se trata de um eleitorado que 

reage às sugestões dos partidos em disputa e não um eleitorado com preferências definidas 

que os partidos deveriam procurar atender. Entende também que não é exatamente a 

representação que está em crise, mas sim o seu modelo atual, o de democracia de partidos, já 

em transição para para o modelo de democracia de público e por isso há a avaliação de que se 

vivencia uma crise de representação. 

Castells ressalta a inserção da política na mídia e a utilização desse novo espaço 

torna-se, ele também, um campo de batalha política. Uma vez que é próprio do sistema 

democrático-representativo a competição pela vitória nas eleições, qualquer instrumento de 
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disseminação da informação pode ser usado para isso, desde os panfletos até a internet. Então, 

a questão importante é o que isso introduz de novo, de diferente, para o sistema político. Para 

o autor, esses novos moldes da disputa política trazem uma acirrada concorrência pelo voto do 

eleitorado que compõe a extensão central do eixo de preferências políticas, o que resulta na 

quase anulação da carga ideológica dos partidos e nas tentativas de tomar para si as posições 

políticas dos concorrentes (CASTELLS, 2000, p. 396).  

 

Seção 2 O sistema partidário 

 

Como mencionado na Seção 3, Capítulo III, o sistema partidário foi enfatizado 

pelos constituintes em sua importância para a democracia. Porém, a institucionalização do 

sistema partidário não impediu que o país experimentasse dificuldades com o sistema de 

representação por eles intermediado.  

Para Castells, “o sistema partidário vem perdendo o seu apelo e confiabilidade e, 

para todos os efeitos, é considerado um resquício burocrático destituído de fé pública” (2000, 

p. 402). Ainda para esse autor, a política do tipo showbiz tem como efeito o desprendimento 

do candidato do partido e, no lugar dos partidos, a mídia passa a ser mais um intermediário 

entre o candidato e o público (CASTELLS, 2000, p. 375). Não há, por parte do eleitorado, 

uma lealdade para com o seu partido. Como as instituições tendem à permanência, à tradição, 

os eleitores, para se esquivar desse peso, recorrem a um partido, depois a outro, acelerando o 

ritmo de alternância dos partidos no poder (CASTELLS, 2000, p. 407). 

A representação política, como elo da sociedade com o representante e desse com 

o governo, está comprometida tanto na relação do Estado com o demos, quanto na relação do 

seu principal intermediário - os partidos políticos - com o Estado, de um lado, e com os 

cidadãos, de outro. A avaliação de Manin (MANIN, 1995, p. 5) é a de que a crise se dá no 

aumento da distância entre o representante e o representado e, em última análise, entre 

governo e sociedade. Mas ele não entende isso como uma crise do sistema representativo em 

si e sim como uma crise do modelo de representação por ele denominado de democracia de 

partidos. 

Manin segue explicando que quando a democracia de partidos substituiu o modelo 

anterior de representação política, chamado de governo representativo parlamentar, no final 

do século XIX, a impressão que se tinha era a de que se instalara uma crise no sistema de 
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representação política. Mas, na verdade, era o modelo parlamentarista de representação que 

estava se transformando no modelo de democracia de partidos. 

O governo representativo do tipo parlamentarista não era constituído a partir da 

competição eleitoral. “As relações de proximidade local ou de pertencimento a uma dessas 

áreas de interesse [interesses fundiários, mercantis, etc] são conseqüências espontâneas dos 

laços sociais e da interação” entre representante e representado (MANIN, 1995, p. 17). Há 

uma relação de confiança na pessoa do representado, uma pessoa que é escolhida por sua 

proeminência na comunidade e por sua relação direta com os eleitores e não por uma máquina 

político-partidária que o sustenta, até porque essa máquina não existia. Esse tipo de governo 

parlamentar é também chamado de governo dos notáveis, pois era um parlamento composto 

por uma elite. 

No final do século XIX e início do século XX, a ampliação do sufrágio 

impossibilitou a relação de proximidade entre o eleitor e o eleitorado. Nesse momento, os 

partidos de massa eram os atores capazes de mobilizar esse novo e amplo conjunto de 

eleitores, deslocando, aos poucos, os notáveis e o elitismo do parlamento. A ausência da 

relação de proximidade entre eleitor e representante, ocasionada pela intermediação impessoal 

dos partidos, era entendida como uma crise da representação. 

Mas a democracia de partidos instaura uma nova forma de aproximação entre 

eleitor e eleito: a identidade social e o destino. A formação dos partidos de massa 

acompanhava as divisões sociais que se traduziam em clivagens eleitorais, uma vez que “na 

democracia de partidos, a representação se torna, fundamentalmente, um reflexo da estrutura 

social” (MANIN, 1995, p. 20). Era esse o caso dos eleitores socialistas ou social-democratas 

(MANIN, 1995, p. 20).  

Esse modelo expressa menos a diversidade social e mais o conflito que se 

estabelece entre setores sociais. O conflito passa a constituir o elemento principal da 

democracia de partido. A confiança deixa de ser em uma pessoa e passa a ser depositada em 

um partido. Como existe uma associação entre as clivagens sociais e os partidos de massa, a 

democracia de partidos potencializa uma interação conflitiva ao mesmo tempo em que precisa 

formar coalizões para governar. Nesse contexto, o comportamento político do parlamentar 

está atrelado ao partido político: ele deve, por exemplo, votar conforme as diretrizes do 

partido. Assim, ele mantém os laços de identidade entre eleitor, candidato e partido. 
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É ainda característica da democracia de partido o exercício do governo pelo 

partido majoritário e não pelo parlamento em si. Os debates em assembléia não produzem 

decisões ou constroem consenso, como gostaria Mill. Na verdade, “A posição da maioria já 

está fixada antes de começarem os debates” (MANIN, 1995, p. 4). 

Esse modelo passa a ser substituído pela democracia do público, na qual o que se 

escolhe é uma pessoa e não um partido. O partido é importante, mas passa a ser importante a 

figura do líder do partido. Aquele tipo de identidade que antes existia entre eleitor e partido 

hoje não é mais capaz de informar as preferências políticas dos eleitores, como ocorria no 

modelo anterior. Faltam a esse modelo as preferências políticas dos eleitores que informavam 

aos partidos de massa as fronteiras que desenhavam as clivagens sociais e distribuía as 

preferências. No modelo de democracia do público, as preferências políticas dos eleitores são 

formadas de maneira reativa às propostas dos partidos. E essas propostas são pensadas de 

forma a encontrar “as questões que melhor dividem o eleitorado para explorá-las 

politicamente” (MANIN, 1995, p. 28). 

Foi considerado, neste trabalho, que o elemento da vontade é o que distingue o 

sistema representativo que se pretende democrático. Manin, entretanto, segue a linha de 

Guizot, para quem o governo representativo não é o governo da vontade, e se apóia nas idéias 

desenvolvidas por Madison e Siéyès para corroborar esse pensamento. Todavia, os partidos de 

massa construíram suas plataformas eleitorais a partir das preferências de um grupo social e 

isso estabelecia uma relação de identidade entre eles. Mas construir uma plataforma política 

com base nas preferências dos eleitores é levar em conta a sua vontade para o exercício da 

política. Por isso mesmo, quando um governo precisa formar uma coalizão sob o modelo da 

democracia de partido, os partidos envolvidos perdem em legitimidade, uma vez que a 

execução das preferências políticas deverão ser negociadas no exercício do mandato. 

Contudo, é exatamente o elemento da vontade que aparece como complicador da 

democracia representativa, como aponta Schumpeter nos comentários que sobre ele tece 

Manin. Para Schumpeter, não é certo, no sentido de que não está determinado, que os eleitores 

tenham “volições claramente definidas e independentes das propostas dos políticos” 

(MANIN, 1995, p. 29). Manin reproduz as palavras de Schumpeter para dizer que “A vontade 

que observamos ao analisar os processos políticos ... é em grande parte, fabricada ... e não 

espontânea” (SCHUMPETER, 1975, p. 263, apud MANIN, 1995, p. 29). 

Na democracia de partido, o elemento da vontade não era uma dificuldade para os 

partidos. Era, na verdade, uma solução. Mas na democracia do público, o problema é 
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exatamente conhecer essa vontade. Assim, se a vontade é antes construída pelos políticos que 

dada pelos eleitores, a crise na democracia representativa passa a ter mais um elemento de 

distanciamento entre representante e representado: a dificuldade de se definir ou conhecer a 

vontade do eleitorado. A solução encontrada parece, então, definir o que vem a ser a 

democracia do público: a que constrói opções de preferências para serem oferecidas ao 

eleitorado. É, então, quando nos deparamos com um novo problema: “manifestações eleitorais 

e não-eleitorais do povo podem não ser coincidentes” (MANIN, 1995, p. 32); remediado por 

uma nova solução: mediante as reivindicações da sociedade civil, manifestadas sob outras 

formas que não pelo processo político eleitoral. 

Essas outras formas, cujos maiores detalhes estão na última seção deste Capítulo, 

são também apontadas por Castells. Para ele, há o desenvolvimento de causas não-políticas e 

não-partidárias, de causas humanitárias e de mobilizações sociais que evitam os meios da 

política formal ou os pressionam. A defesa de temas específicos e a emergência de novas 

questões políticas alimentam o interesse da sociedade pelos problemas públicos, resgatando a 

sua legitimidade, ao mesmo tempo em que expõem mais as insuficiências da democracia 

liberal clássica; o que, em parte, configura o que ele denomina de democracia informacional 

(CASTELLS, 2002, p. 412). 

Trazendo a discussão sobre partidos políticos para o contexto da América Latina, 

Baquero traça uma perspectiva de seu declínio como intermediários políticos junto à 

população. Foram mencionadas na Seção 3, Capítulo III, várias emendas que  manifestavam 

preocupação com relação à organização e funcionamento dos partidos porque os constituintes 

temiam pela falta de democracia interna dessas organizações políticas e receavam uma 

possível oligarquização, senão sua própria permanência, no âmbito dos partidos. 

Conforme indica Baquero (BAQUERO, 2000, p. 11), em sociedades pouco 

escolarizadas, a oligarquização dos partidos compromete uma conexão maior entre 

representante e representado, razão pela qual a oligarquização pode ser entendida como mais 

uma contribuição para a crise da representação. Além disso, Baquero menciona pesquisas 

segundo as quais se observa que os partidos não funcionam como canais de transmissão de 

demandas (BAQUERO, 2000, p. 153), ao mesmo tempo em que não estão sujeitos ao controle 

por parte dos cidadãos (BAQUERO, 2000, p. 154). 

Também como comentado no final do Capítulo III, os partidos passam a se 

concentrar mais na sua relação com o governo, em como se manter no poder, em ganhar as 

eleições que propriamente em se preocupar ou com o fortalecimento dos laços entre 
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representante e representado ou com as demandas da sociedade civil, numa espécie de 

especialização de sua sobrevivência política. Nas palavras de Baquero: “Numa ponta está o 

Estado e suas instituições e, no outro, está a sociedade na sua totalidade” (BAQUERO, 2000, 

p. 150). 

Da mesma forma que hoje a representação política permanece com a instituição da 

assembléia parlamentar que não produz consenso, os partidos continuam com a lógica da 

competição eleitoral e do conflito político, como explicado por Manin, mas sem corresponder, 

como antes, a clivagens sociais definidas. 

Se essa descrição da democracia representativa pode parecer pouco democrática, 

por outro lado, por razões e meios diferentes, ela não é menos representativa se retomarmos o 

objetivo de Guizot para o governo representativo: evitar que um poder se torne absoluto. 

Assim, arranjos e rearranjos políticos, coalizões, disputas pelo poder, denúncias, controle 

sobre o Executivo e comissões de inquérito cumprem o papel de um sistema representativo. A 

representação política formal continua como monopólio dos partidos, todavia, a dimensão 

democrática da política, ou seja, a interação do cidadão com o poder do Estado, ganha novos 

formatos, como descrito por Castells, ou como demonstrado pelos estudiosos da representação 

funcional, quando, então, a participação passa a ter um papel importante. Assim, os partidos 

continuam disputando as eleições e, no parlamento, continuam se agrupando em oposição 

versus governo. A defesa das minorias que o método proporcional ensaiava resume-se à 

oposição. A disputa político-partidária parece, então, prescindir de um sentido próprio que 

não se limite apenas a alcançar o poder. Acompanhando essa idéia, Baquero cita o dilema que 

enfrentam os partidos de esquerda entre a lógica da competição eleitoral, ou seja, em como 

alcançar o poder, e a lógica da representação constituinte, ou seja, em como representar o seu 

eleitorado (BAQUERO, 2000, p. 163). 

De um lado, com o monopólio da representação política formal, os partidos se 

especializam em vencer eleições, em governar, confirmando as afirmações de Weber e 

Duverger de que o objetivo dos partidos é a conquista do poder (BAQUERO, 2000, pp. 159-

160). De outro, decresce sua importância como intermediários dos interesses da sociedade 

civil. Baquero aponta como razões para esse declínio os novos movimentos sociais, os grupos 

de interesse, o desinteresse por parte dos cidadãos em tê-los como organizações importantes, 

outras formas de representação política que não as formalmente desempenhadas pelos 

partidos e “mais especificamente, no caso da América Latina, o monopólio do processo 

legislativo nas mãos do Executivo” (BAQUERO, 2000, pp. 157-158). 
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Seção 3 Eleições e representação 

 

Durante os debates sobre a reforma política, um parlamentar afirmou que os 

representantes eleitos para a Câmara dos Deputados não foram eleitos com dez, quinze ou 

vinte por cento dos votos, mas com 0,7; 0,8 ou 0,9%. Segundo ele, “A maior parte dos votos 

são desperdiçados, são perdidos. Então, quando se anuncia a composição dos 513, a maior 

parte do povo fica contra de cara, porque o seu candidato perdeu a eleição, porque foi o voto 

dado naquele que ficou em 7º, em 8º, numa bancada que elegeu 2 ou 3” (COMISSÃO 

GERAL). O problema apontado pelo parlamentar decorre das características do sistema 

eleitoral brasileiro, segundo o qual a maioria dos eleitores não elege seus candidatos, ou, de 

outra maneira, a maioria dos deputados é eleita pela minoria dos votos. 

Nesse sentido, explorando para além das características que particularizam um ou 

outro sistema eleitoral, Manin, Przeworski e Stokes realizaram uma análise sobre a eficácia do 

voto como mecanismo da democracia representativa (2006). Até agora, a discussão 

concentrou-se nos partidos. Com Castells, vimos que a disputa eleitoral é inserida na mídia e 

como isso afeta a natureza da disputa. Com Manin, observamos como a disputa assume uma 

conotação de conflito. 

E essa disputa é resolvida, se não amplificada, com as eleições. Porém, se as 

eleições tornam a disputa pacífica, evitando o recurso à violência, isso não imediatamente 

significa que sejam o melhor meio de se realizar a vontade coletiva. Concluem esses autores 

que as “eleições não são mecanismos suficientes para assegurar que os governantes farão tudo 

o que puderem para maximizar o bem-estar dos cidadãos” (MANIN et alli, 2006, 132-133) e 

que o controle dos cidadãos sobre os políticos é imperfeito na maioria das democracias. 

Esses autores procuram avaliar a eficácia do voto como meio de se reforçar a 

representação ao se escolher políticos e políticas públicas ou aprovar o governo (MANIN et 

alli , 2006, p. 106). Os eleitores têm o voto como único instrumento para ser usado e num 

único momento com dois propósitos: escolher melhores candidatos e políticas públicas e 

induzir o comportamento dos representantes durante o mandato. 

Assim, as eleições serviriam tanto para os eleitores escolherem representantes e 

políticas públicas, autorizando seus mandatos, como também para avaliarem o 

comportamento dos políticos, numa espécie de prestação de contas do mandato anterior. Mas 

há dificuldades para se realizar esses objetivos. Em primeiro lugar, “os eleitores não sabem 
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tudo o que precisavam saber, tanto para decidir prospectivamente o que os políticos deveriam 

fazer, quanto para julgar retrospectivamente se eles fizeram o que deveriam ter feito” 

(MANIN et alli, 2006, p. 106).  

Além disso, não há, durante o mandato, mecanismos que obriguem o parlamentar a 

seguir sua plataforma de campanha ou que o obrigue a representar a população. Ele pode se 

dedicar a outros objetivos ou a outros interesses públicos que não aqueles que os cidadãos 

presumiam que ele se dedicaria (MANIN et alli, 2006, p. 106). Assim, a plataforma que 

elegeu o candidato pode não ser executada. Ou, ainda, se for, pode ser que ela não seja a 

melhor para a população.  

Um ponto que importa ressaltar é o de que a eleição não é capaz de maximizar o 

bem-estar dos eleitores.  

Devido ao fato de os eleitores não se importarem com propostas políticas que têm 
apenas um impacto pequeno em seu bem-estar, os políticos podem vender aos 
grupos de interesse políticas que infligem um custo pequeno para cada eleitor – mas 
com benefícios concentrados nesses grupos de interesse ... Assim, o bem-estar dos 
eleitores não é maximizado (MANIN et alli, 2006, pp. 112-113).  

A citação do início desta seção, de forma indireta, coloca esse mesmo problema. 

Se um parlamentar precisa de 0,9% dos votos “aproveitados” para se eleger, por que ele se 

empenharia em maximizar o bem-estar de 20% desses votos ou mesmo de todo o seu 

potencial eleitorado? 

Podemos entender então que o mecanismo eleitoral tem o seu propósito invertido. 

Em vez de propugnar pelo aumento do bem-estar de cada indivíduo sob a coletividade do 

povo, ele maximiza o bem-estar de grupos organizados, sendo residual o bem-estar do 

eleitorado. 

 

Seção 4 Representação não-eleitoral 

 

Uma vez que a representação por meios eleitorais apresenta falhas na consecução 

de seus propósitos ao não maximizar o bem-estar para um conjunto maior do eleitorado, 

alguns autores apontam iniciativas que podem preencher esse vácuo da representação formal. 

Avritzer, por exemplo, comenta a respeito do que ele denominou de representação por 

afinidade ou representação relacional, que atua como uma representação não-eleitoral. Para 

esse autor, ao lado da crise de soberania, como comentado no início do Capítulo, está a crise 
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da representação, cujo desafio é conciliar o “elemento eleitoral com as diversas formas de 

advocacia e participação que têm origem extra-eleitoral” (AVRITZER, 2007, p. 455). 

A representação por afinidade é um tipo de representação que prescinde, para seu 

exercício, do elemento autorizativo, conforme comentado no Capítulo I. Trata-se de uma 

representação que não é adstrita ao desenho das fronteiras territoriais e, neste ponto,  difere-se 

do modelo de representação instaurado com o Estado moderno, baseado no monopólio 

territorial da representação. Assim, a representação por afinidade aproxima-se de um traço da 

representação do período medieval que é a superposição de formas de representação umas às 

outras, desconsiderando limites territoriais. 

O tipo não-eleitoral de representação engloba tanto a experiência da advocacia de 

causas coletivas quanto as iniciativas de representação da sociedade civil. Ao prescindir da 

autorização, os atores dessas experiências podem atuar sem os limites dos processos 

autorizativos. Assim, a sua ação não corresponde a uma ação delegada por quem o autorizou, 

o que não os impede de que, “por sua própria conta  fal[em] em nome de outros atores” 

(AVRITZER, 2007, p. 447), configurando um modelo de representação baseada na 

identificação.  

No caso da advocacia de causas públicas, como as promovidas por Organizações 

Não-Governamentais, “não é a autorização, e sim, a afinidade ou identificação de um 

conjunto de indivíduos com a situação vivida por outros indivíduos que legitima a advocacia” 

(AVRITZER, 2007, p. 457). A representação por parte de membros da sociedade civil ocorre 

pela atuação dos atores em um tema específico das políticas públicas, mobilizando a 

solidariedade social, ainda que parcialmente, em torno desses temas. A legitimidade advém da 

própria atuação, ou seja, do processo, e pela escolha do tema.  

Até aqui foram mencionadas modificações que têm ocorrido no Estado nacional, 

no sistema político e no sistema partidário. Também comentou-se a validade das eleições 

como método de composição da representação política. Assim, foram identificados alguns 

pontos nos quais se concentra o problema da crise da representação. E, também, as iniciativas 

de representação não-eleitoral. Mas existe ainda o outro lado, o da sociedade civil, a ser 

observado no conjunto de elementos que envolve a questão da representatividade. 

Nos parágrafos acima foi abordada a questão da representação não-eleitoral 

oriunda da sociedade civil. Contudo, esse debate ainda não contempla de maneira direta as 

transformações que ocorrem no âmbito das relações sociais, ou seja, o distanciamento que 
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ocorre entre representante e representado não só pelo aspecto, já citado, de afastamento dos 

partidos da sociedade, quando se especializam na competição eleitoral e em alcançar o poder, 

mas também pelo distanciamento que se dá em razão das modificações por que passa a 

própria sociedade.  

Como vimos nos parágrafos anteriores, essa modificações se traduzem em ações 

oriundas de seus próprios membros sob o formato da representação relacional. Todavia, a 

questão que envolve a sociedade civil não se esgota nesse ponto. A questão identitária é ponto 

importante para compreender essas modificações. As identidades coletivas multiplicam-se e 

ficam fora do alcance do mundo partidário (SANTOS, 1985, p. 6, apud BAQUERO, 2000, p. 

163). 

O universo social do qual se formaram os partidos do século XX e no qual havia 

uma correspondência entre partido e sociedade também passa por transformações que tornam 

frágil essa identificação. O distanciamento entre partido e sociedade não se dá apenas pela 

“especialização” do partido nas eleições e no governo, mas também pela “crescente 

particularização e individualização que fragmenta as identidades e lealdades  coletivas...” 

(DOMINGUES, 2006, p. 163). 

Como salienta Domingues, as formas de sociabilidade têm sofrido transformações 

no que tange aos aspectos da identidade, da solidariedade e de movimentos sociais. As 

instituições políticas engendradas para viabilizar o regime democrático foram concebidas em 

um outro formato de sociedade. 

No Brasil, o fim da modernização conservadora, a qual submetia os indivíduos a 

uma cidadania restrita, propiciou, a um tempo, o desencaixe dos sujeitos em relação às 

instituições que até então vigiam sob o modelo autoritário-corporativo, ao lado de alterações 

no plano das identidades. 

O sentimento de se pertencer a classe operária e a adoção dessa identidade, que 

propiciou sua expressão nos debates da Constituinte de 33-34 e na própria Constituição 

Federal de 1934, a organização sindical como parte da organização da vida social e o modelo 

de corporativismo brasileiro não informam mais as relações entre os indivíduos entre si ou 

entre os indivíduos e os partidos ou entre os indivíduos e o Estado. Na ausência de identidades 

estáveis, o problema passa a ser como as instituições devem ser desenhadas para operar nesse 

novo ambiente e como deve ser organizada institucionalmente a representação de interesses. 
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O liberalismo e as instituições construídas sob a sua inspiração têm a pretensão 

serem universais e, para poder operacionalizar esse intuito, homogeinizam a sociedade em 

indivíduos sob o pressuposto da igualdade, inscrito nas regras jurídicas. O corporativismo 

atuou nas falhas desse liberalismo ao trabalhar não com a igualdade que universaliza os 

indivíduos, mas nas diferenças que os tornam desiguais e ao custo de uma menor liberdade 

dos sujeitos. E, ao assim fazer, dava vazão aos interesses coletivos, propiciando uma 

cidadania restrita por vias outras que não as do liberalismo. 

Sem o corporativismo para contrabalançar a individualização universalizante e 

simplificadora do liberalismo e com a dificuldade de se organizar a sociedade pluralizada em 

identidades fragmentadas, falta um complemento capaz de organizar os interesses coletivos, 

ainda que não de forma hierárquica como fez o corporativismo, e que, ao mesmo tempo, 

compense as falhas do liberalismo.  

Ensaios de novas formas de articulação entre sociedade e Estado que vão atuar na 

falta do corporativismo e ao lado do liberalismo passam a ser viabilizados pelos “mecanismos 

de rede, baseados na colaboração voluntária, que têm proporcionado novas formas de 

coordenação da ação social e a articulação, em planos mais concretos, da solidariedade social” 

(DOMINGUES, 2006, p. 17). Contudo, o seu alcance é restrito e sua atenção é dirigida para 

problemas específicos. Daí a necessidade e importância das instituições liberais, de caráter 

universal, coexistirem ao lado das novas iniciativas da sociedade, configurando o que 

Domingues denomina de “solidariedade complexa”. 

Essas novas experiências de mobilização política da sociedade, não intermediada 

por representantes eleitos ou não intermediada por partidos políticos, ocupam-se de um tema 

não presente na teoria política sobre representação política, uma vez que, como vimos na 

literatura aqui tratada, o principal tema que os pensadores políticos articulam diz respeito à 

associação entre representação, nação e Estado. A presença de uma assembléia como 

instituição da representação política, seja ela de notáveis, seja ela de partidos de massa, seja 

ela de uma democracia de público, parece ser o órgão do Estado moderno que resolve o 

problema da representação e da organização política desse Estado. Mas parece também que 

essas novas experiências de representação, focadas numa relação entre cidadãos e governo, 

prescindem dessa clássica instituição da representação política. Temos, então, um rascunho de 

uma diferente experiência democrática de representação política: uma forma que não 

contempla eleições e que prescinde de uma assembléia eleita para aproximar o cidadão do 
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governo, ao lado do modelo formal de representação política, baseado em eleições periódicas, 

para selecionar os membros que devem cuidar das questões de Estado. 
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Conclusão 

 

A conclusão retoma as principais idéias abordadas e as relaciona, de maneira 

sintética, a partir dos nexos e implicações que apresentam umas com as outras. A 

representação política é uma das facetas ou um dos ângulos do formato institucional com o 

qual a sociedade se organiza políticamente. A forma com que ela está disposta ou configurada 

denota e demonstra a distribuição de forças ou de poderes presentes na sociedade e a qual 

objetivo a representação atende, variando conforme o regime político no qual está inserida.  

A representação política é um instituto que se associou, ou melhor, que esteve 

presente em diferentes regimes políticos. Dessa forma, ela esteve associada à aristocracia ou, 

como no caso deste trabalho, à democracia representativa. Todavia, o poder e a finalidade da 

representação política do regime democrático é distinto de outros regimes, uma vez que preza 

pela igualdade política de todos e adota como fim o bem-estar do próprio povo. 

Nesse sentido, o problema proposto trouxe como objetivo a identificação de como 

se manifesta a representação política sob a perspectiva constitucional. Situar essa questão em 

uma experiência recente de um país democrático ensejou essa pesquisa e completou os 

elementos do problema. Temos, pois, um estudo sobre a representação política de regimes 

democráticos, sob a forma instrumentalizada pelas experiências resultantes das Assembléias 

Constituintes Brasileiras de 1933-34, 1946 e 1988. 

Alguns pressupostos orientaram o raciocínio dessa pesquisa. O primeiro deles diz 

respeito à presença do sistema representativo em diferentes formas políticas e o segundo, 

consequência desse, diz respeito ao formato da representação política no Estado nacional. 

Assim, dado que, em um momento, ela passou a ser inserida na constituição 

política do Estado nacional a partir de sua base territorial e da sua população, vários foram os 

autores que se debruçaram para descrevê-la em suas diversas manifestações ou para ensaiar 

modelos normativos de representação. É nesse  contexto que se inicia o trabalho. 

A primeira parte, Capítulos I e II, cuidou das referências teóricas para dar suporte 

ao desenvolvimento empírico da pesquisa, objeto do Capítulo III. Os questionamentos e 

desafios por que passa a representação política nos moldes atuais sob o regime democrático 

estão condensados no Capítulo IV. 
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A revisão da literatura indicou as diferentes percepções, com nuances próprias que 

as distinguem entre si, sobre o que já se pensou em termos de representação. Do ponto de 

vista metodológico, o tema não oferece ao pesquisador uma definição universal e consagrada 

pela Ciência Política de maneira a se ter em mãos um conceito teoricamente operacional para 

aplicação em contextos empíricos, tal como proposto aqui, ou seja, para avaliar a realidade 

empírica. 

Diante disso, a opção para suplantar essa deficiência foi a de recorrer a obras de 

duas naturezas. A primeira, sintetizada no Capítulo I, direcionou-se por estudos de caráter 

predominantemente descritivos sobre a representação e nele foram abordados Pitkin e 

Schmitter. A segunda, que resultou no Capítulo II, se ateve a autores ocupados em criar 

modelos de representação. 

O fenômeno da representação política assume vários significados. Conhecer deles 

e sistematizá-los foi o objetivo de Pitkin. Se, por um lado, ajuda a pensar acerca desse tema, 

por outro, ao não se ater de maneira mais profunda à relação da representação política com a 

democracia representativa, oferece poucos subsídios para a análise da representação em 

regimes democráticos e para as relações entre representante, representado e governo. 

A experiência da representação de interesses por grupos organizados junto ao 

Estado sem a intermediação do representante eleito pelo critério universal foi retratada por 

Schmitter e configura a representação corporativa. Segundo ele, ela teve o papel de manter a 

paz social se valendo do monopólio da representação de certo segmento e refreando a 

articulação autônoma das classes subalternas. À representação corporativa também se 

creditava maior racionalidade no processo decisório.  

O segundo conjunto de obras resultou no Capítulo II e tem como característica a 

intenção de criar um modelo. São, portanto, obras que atuam na esfera do dever ser. Nesse 

sentido, os autores estudados – Guizot, Mill e Manoïlesco – propuseram um entendimento do 

que deveria ser e de como deveria ser operacionalizada a representação, cada qual se 

experimentando um momento peculiar de organização das forças políticas. 

Assim, sob a perspectiva normativa, Guizot pensou a representação política como 

um sistema de governo em si, segundo o qual cada uma das fontes de poder presentes na 

sociedade haveriam de ter seu espaço no poder político. O seu objetivo era a prevalência da 

verdade nas deliberações legislativas e no poder público. E também o impedimento de que 
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apenas um grupo se assenhoreasse do poder, o que desqualificaria o regime por ser isso 

injusto. 

Mill foi autor do modelo de representação política que privilegiou a construção de 

um parlamento a partir da distrbuição de opiniões dispersas na sociedade. Seu objetivo, sob 

uma perspectiva ampla, é o progresso humano e, sob um perspectiva direta, impedir que uma 

única classe governe todo o Estado, porque isso contrariaria os fundamentos de uma 

democracia. 

Manoïlesco propôs um modelo segundo o qual se pretendia oferecer uma 

alternativa ao anterior, marcado pelo individualismo liberal. Segundo ele, o indivíduo liberal 

como premissa para se definir o representante é ineficaz, pois não confere racionalidade à 

produção legislativa e obstaculiza a construção da solidariedade nacional entre os cidadãos. O 

corporativismo era a proposta que objetivava uma organização racional da sociedade segundo 

as funções de cada setor junto ao Estado e propiciava a solidariedade entre todos. 

A comparação desses três diferentes modelos revela aspectos distintivos entre eles 

e características que os singularizam. Mas mais importante para a interpretação é observar que 

se situam ou no pólo da representação baseada no indivíduo ou no pólo da representação 

fundada no grupo. Guizot e Manoïlesco adotam a concepção de que a representação se 

viabiliza a partir dos grupos e não dos indivíduos. Mill, por sua vez, opta pela representação a 

partir do indivíduo como unidade operante. 

Este trabalho também dedicou uma sessão para tratar da participação política. O 

objetivo é o de cotejar as características intrínsecas da participação política com as 

características próprias da representação e, nesse sentido, demonstrar que se trata de institutos 

distintos e não substituíveis um pelo outro. 

O discurso da participação, muitas das vezes, a retrata como algo desejado no afã 

de providenciar uma correção nos desvios da democracia, ocasionados pela representação 

política. Todavia, a participação pura, ou seja, aquela em que o indivíduo se auto-representa, é 

antes uma concepção teórica vislumbrada a partir da concepção de um ideal de democracia, 

inspirada pela experiência grega, que um dado empírico. Dispensa intermediários e admite em 

seu processo decisório a espontaneidade. Sendo inviável em larga escala, os regimes 

democráticos contemporâneos não são instrumentalizados pelo sistema de participação pura, 

ainda que ele continue a inspirar o dever ser desses regimes e dos parlamentos formados a 

partir deles. 
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A prática da representação política tem na participação um elemento auxiliar, 

coadjuvante, do processo deliberativo. Essa participação, por sua vez, se dá por meio de 

representação e não da participação pura e direta dos interessados ou envolvidos. 

Nesse sentido, essa participação, viabilizada por uma representação, nem sempre 

traz consigo os mesmos requisitos que a representação formal apresenta tais como o voto livre 

e universal. Nela podem estar ausentes garantias que proporcionem uma escolha legítima do 

representante, responsiveness, autorização e controle por parte daqueles tidos como 

representados. 

Além desses aspectos, a participação, seja ela pura ou por representação não 

universal, carece de mecanismos capazes de agregar preferências. Ademais, não sendo 

factível a participação de todos os interessados ou envolvidos, há espaço para a geração de 

desigualdade no processo, uma vez que aquele que participa está em vantagem com relação ao 

ausente. Dessa forma, há que se considerar o risco da elaboração de uma legislação de classe, 

distante da orientação de uma legislação norteada pela igualdade universal, tal qual exigido 

pelos princípios democráticos.  

Assim, a participação por si só não é garantidora de um aprimoramento da 

representação política. A representação política, dados os seus mecanismos e sua matriz 

liberal, guia-se pelo universalismo e pela igualdade. Fica a cargo do parlamento 

representativo a agregação de interesses e o cuidado em evitar a geração de desigualdade. 

Em razão das características próprias da participação e da representação políticas, 

não se pode esperar os mesmos resultados entre esses dois métodos distintos. Avaliar a 

representação política a partir do que se poderia obter como resultado caso fosse participação 

é um equívoco lógico. Esse raciocínio falacioso supõe que maior participação leva a maior 

democracia. O que não é incontestável uma vez que maior participação pode gerar maior 

desigualdade e afetar a legitimidade do regime democrático, uma vez que a igualdade é um 

requisito da democracia. Além do que, obscurece a reflexão de pensar em como aprimorar o 

sistema representativo por outras vias que não por meio da participação. 

O Capítulo III é o resultado do trabalho empírico e o material nele apresentado nos 

informa acerca do conteúdo do modelo representativo que se buscava para o país naquele 

dado momento. O entendimento pode ser apreendido em três aspectos, conforme a 

profundidade do nível interpretativo: o da preocupação dos constituintes com questões 
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próprias da política brasileira nos debates sobre representação; a dualidade entre dois modelos 

de representação; e a relação da representação com o Estado nacional. 

Sobre o primeiro aspecto, o das questões atinentes às características próprias da 

política brasileira, a discussão sobre a representação vê-se envolvida com problemas 

pertinentes à disputa e à distribuição de poder. Há, por exemplo, a preocupação com o 

unicameralismo ou bicameralismo, variando conforme a composição de poderes no 

parlamento: se de tendência mais centralizadora, no primeiro caso; ou menos, no segundo 

caso. Desponta ainda o acirramento quanto ao cálculo da proporcionalidade da representação 

dos estados federados mais e menos populosos, cujo receio era o de se passar a ter uma menor 

influência política dos estados menos povoados. Além disso, polêmico também foi o debate 

quanto ao nível de independência que deveria ser conferida aos partidos políticos: se com 

grau maior, correria-se o risco de os partidos ficarem submetidos à persistência de 

oligarquias; se não, o risco era o de o Estado limitar a liberdade de sua atuação. 

Quanto ao segundo aspecto - o da dualidade entre os modelos de representação -, 

vemos que a experiência brasileira alcançou, em sua história constituite com assembléia 

eleita, a concepção dos dois modelos distintos de representação tratados pelos teóricos: a que 

considera o grupo como entidade a ser representada e a que valoriza o indivíduo como 

unidade política de referência. A representação corporativa da Constituinte de 1933-34 é 

exemplo do primeiro tipo e as liberais de 1946 e 1988, do segundo. Em todas, a discussão não 

superou a dicotomia desses dois pólos distintos de origem do poder político a ser representado 

- se com origem no grupo ou no indivíduo -, ou seja, não superou, e, tampouco, foi além do 

que a teoria da representação ensaiou. 

O terceiro aspecto, por sua vez, agrupa três pontos distintos, a saber: a 

representação sub-nacional, a discussão sobre as relações de representação entre os entes 

federados e a representação sob o modelo do Estado nacional. Todas elas atreladas ao nível de 

desenvolvimento da teoria da representação até então alcançado. 

O primeiro deles, a representação sub-nacional, se não fosse por arremedos de 

emendas ao texto da Constituição de 1934, seria logicamente inferido por sua ausência no 

debate. A representação sub-nacional é um fato e um dado da realidade. Todavia, as principais 

correntes teóricas da representação política não tratam dela. Não há nos debates, exceção ao 

de 1933-34, uma preocupação em definir os moldes da representação política dos níveis sub-

nacionais com as particularidades que os distinguem da representação nacional. 
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A discussão a respeito da relação dos entes federados entre si, o que equivale a 

dizer, da representação de maneira institucionalizada dos níveis inferiores com os níveis 

acima, também ocorre de maneira semelhante ao do ponto anterior, ou seja, foi um assunto 

que obteve pouca atenção ou quase nenhuma na produção teórica. Em 1933-34, algumas 

iniciativas apontavam a importância de se estipular uma composição representativa que 

conectasse os níveis da federação entre si, mas não produziram efeito.  

O terceiro ponto refere-se à representação de caráter nacional. As discussões 

descritas ao longo do Capítulo III ilustram como a representação política atual esteve adstrita 

à concepção do Estado nacional, sob os moldes do regime democrático. A esse respeito, 

temos que, em primeiro lugar, a discussão é encetada em um ambiente previamente definido e 

não se ocuparia com questões fora desse universo, ou seja, estava predefinido que se tratava 

de uma representação do Estado e de suas partes. Essa aparente tautologia, de que a 

representação atual foi forjada a partir dos moldes do Estado nacional e por isso é uma 

representação nacional, se torna um ponto importante ao se posicionar os desafios 

contemporâneos da representação ao lado das mudanças por que passa a concepção original 

do Estado. Sendo a representação política democrática elaborada e pensada a partir de uma 

plataforma nacional, elementos que alteram essa base trazem consequências para as 

instituições políticas erguidas sobre ela. 

Observa-se, portanto, a ausência, tanto no pensamento teórico quanto nas 

discussões práticas, dessa percepção para a possibilidade de implementação de sistemas 

representativos fundamentalmente distintos dos de base territorial nacional. Explorar essa 

dimensão é o objeto do Capítulo IV, que trata da crise da representação. 

Nesse Capítulo, identificamos o descompasso entre o formato do Estado nacional e 

a representação política, considerada, inclusive, a partir do que ela compreende como o seu 

modus operandi, o seu conteúdo e a sua fundamentação teórica. Ainda que um e outro estejam 

histórica e institucionalmente imbricados na conformação política democrática 

contemporânea, as alterações pelas quais passa o Estado nacional sugerem um anacronismo 

entre eles.  

A representação, principalmente em seus aspectos institucionais, se moldou às 

características do Estado nacional, haja vista que a representação é predominantemente 

nacional, com base territorial, e que a teoria, na maior parte, explorou e justificou esse 

aspecto. Quando o Estado passa por alterações, essas não são acompanhadas de uma 

adaptação imediata da representação. Há, portanto, o entendimento da existência de uma crise 
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da representação política e novas tentativas são ensaiadas na busca de outros meios de 

estabelecer e preencher a relação entre representante, representado e governo.  

Nesse contexto de busca tanto de um meio, quanto de um conteúdo para atualizar 

as relações entre representante, eleitor e governo, há a interveniência de elementos antes 

ausentes. Um deles é o uso nos novos meios de comunicação. 

A atividade política, e de propaganda política, se serve dos meios de comunicação 

disponíveis. A diferença atual está nas novas tecnologias da informação, que acarretam novos 

métodos de aproximação entre o eleitor e o candidato ou eleito, enfim, entre o cidadão e o 

Estado. Isso implica alterações na maneira de se escolher os candidatos, de se conhecer a 

preferência do eleitorado e de se definir políticas públicas. 

Além da influência da mídia, as partes integrantes e operacionais da representação 

política também passam por uma revisão crítica. A primeira delas são os partidos políticos 

como instâncias intermediadoras da representação entre o governo e a sociedade. A segunda 

diz respeito ao processo eleitoral e ao voto e a última é a representação não-eleitoral, junto de 

uma dinâmica diferente de mobilizar a sociedade e de levantar temas para assumirem 

importância política. 

As alterações nas relações entre eleitor e partido trazem um elemento de descrença 

por parte dos primeiros em conceber os segundos como entidades nas quais se pode depositar 

confiança. Originalmente adstritos a reproduzirem as clivagens sociais no mundo político, os 

partidos políticos passam a ser questionados como intermediários aptos a vocalizar as 

preferências dos eleitores. Além do mais, o monopólio que detêm da representação política 

passa a ser desafiado por novas questões do mundo contemporâneo, diferentes daquelas que 

fundamentaram a sua criação, e por outros atores políticos e formas de mobilização social. 

Que tipo de implicações isso traz para a democracia representativa é uma questão em aberto. 

O processo eleitoral, como mecanismo de escolha democrática dos representantes, 

por sua vez, reúne algumas críticas. Se, por um lado, confere aos eleitores uma parcela de 

poder político, por outro, não garante que esse método se traduza em melhoria do bem-estar 

individual e coletivo da população. Tampouco é eficaz na capacidade de controlar a atuação 

dos eleitos durante o mandato. Por fim, há a possibilidade de que seu intuito seja desvirtuado, 

obtendo resultados que são o inverso do pretendido, ou seja, no lugar de ampliar o bem-estar 

de todos, pode favorecer grupos organizados em detrimento da maioria.  
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Essas insuficiências levam a experiências de representação não-eleitoral. 

Diferentemente do modelo convencional, esse tipo não é definido por uma base territorial e 

nem por autorização formal por parte dos interessados ou dos envolvidos e sim por temas 

definidos em sua relação com as políticas públicas.  

A leitura com um nível de interpretação mais profundo e detido indica que a 

representação, nas acepções moldadas no formato do Estado nacional, apresenta limites 

quando confrontada com os questionamentos acima. Indica também insuficiências tanto por 

parte do liberalismo quanto do corporativismo para organizar a representação junto ao Estado. 

A sociedade pós-industrial traz feições que as distingue daquela de quando os modelos de 

representação foram pensados e praticados. É uma sociedade cuja identidade vai além do 

universalismo, do individualismo e do grupo. Essas transformações pedem novas reflexões 

para se pensar como as instituições políticas podem estar preparadas para recepcionar e atuar 

uma sociedade diferente daquela quando essas instituições foram concebidas e erguidas.  

Destacamos, enfim, que a representação política contemporânea é atrelada à forma 

de Estado nacional e que esse arranjo institucional passa por mudanças que favorecem falhas 

na conexão entre o representado e o representante e, em última análise, entre o representado e 

o poder. Inferimos, ainda, que a ausência de modelos teóricos para analisar e prover 

alternativas conceituais, tanto do ponto de vista descritivo quanto  normativo, reduz a margem 

de possibilidade de construção de modelos e prejudica a ação dos atores políticos e das 

relações de poder presente entre Estado, representantes e governados. 
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