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“It would be utopian to think that what happens
in politics is a function of the normative ideas
that circulate in and around the political world”
(Philip Pettit em Republicanism, 1997, p.1)
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INTRODUÇÃO1
O debate entre as tradições liberal e republicana nos
revela dois paradigmas que se regeneram e ganham
contornos novos com o tempo. O republicanismo nos
remonta à Antiguidade Clássica e teve momentos áureos
até a Modernidade. Quando em contrapartida, o liberalismo
emergiu com o propósito de apresentar um modelo de
política normativa mais atual e adaptado aos problemas da
época.
Jürgen Habermas, em seu ensaio Três Modelos
Normativos de Democracia (1995), compara essas duas
tradições analisando o que cada uma delas tem a dizer
sobre os conceitos de “cidadão do estado” e “direito”, bem
como a “natureza do processo político de formação da opinião e da
vontade”. Na verdade, são três conceitos que guardam uma
estreita relação entre si e a análise destes permite ao autor
forjar uma concepção de democracia: a democracia
deliberativa.
O resultado da análise que Habermas faz do
liberalismo é o de que se trata de uma tradição que vê a
democracia apenas como uma disputa de mercado onde os
vencedores têm a função de representar os que o elegeram.
A participação política se resume ao voto em eleições
periódicas, convenções e levantes populares. Uma vez
estabelecido, o poder administrativo tem a função
meramente instrumental de agregar e impor interesses, ou
seja, cabe ao poder político receber as demandas das
entidades privadas e apresentá-las ao poder administrativo.
A cidadania é vista, na perspectiva liberal, como mera
Este livro é resultado de uma dissertação de mestrado em filosofia
concluído em 2012 na UFPI intitulado “O novo republicanismo de Philip
Pettit: a recusa do projeto habermasiano de conciliação entre liberalismo e
republicanismo.”
1

14 | Debates sobre Política Normativa

intitulação de direitos e tais direitos são direitos privados,
ou seja, direitos subjetivos negativos que visam proteger o
indivíduo contra a interferência do Estado. É justamente
por este aspecto que se diz que a ênfase do Estado Liberal
está na autonomia privada do indivíduo, isto é, na
capacidade que esse tem de dirigir sua vida ao seu bel
prazer, dentro do previsto na lei e isso inclui a liberdade
para se escolher a melhor forma para se viver e a tolerância
à pluralidade de concepções de bem.
Habermas, todavia, apresenta críticas ao liberalismo
em vários pontos. Dentre os itens mais criticados está a
condução do processo político que, segundo o autor, não
deve assumir o caráter de uma mera disputa por posições
de poder na conjuntura política; os direitos a serem
garantidos não se resumem aos diretos negativos propostos
pelos liberais e a cidadania não deve ser entendida apenas
como intitulação de direitos. Contudo, é interessante ter em
mente que ao se referir ao liberalismo ou Estado liberal,
Habermas está se reportando a Locke. Em Direito e
democracia ele faz essa advertência: “Ao utilizar aqui [...] o
conceito de Estado ‘liberal’, tenho em mente o sentido de uma tradição
que remonta a Locke, na qual, porém, não podem ser encaixados
certos ‘liberais’, tais como Dworkin ou Rawls.” (HABERMAS,
2003a, p. 18, grifo nosso)
Para fazer a crítica ao liberalismo, Habermas usa o
republicanismo de Rousseau, para quem a política constitui
uma “forma de reflexão sobre um complexo de vida ético”
(HABERMAS, 1995, p. 40). Segundo a perspectiva
republicana, os indivíduos fazem parte de um corpo moral
coletivo e devem agir de forma unívoca rumo ao um bem
comum. Diferente do liberalismo, o republicanismo coloca
a participação direta e incisiva dos cidadãos como algo
imprescindível na vida política. E as eleições periódicas,
longe de constituírem a única forma de participação nos
espaços públicos, devem ser vistas apenas como uma forma
de se tomar consciência de que a república foi criada por
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um pacto e que há uma relação de dependência mútua
dentro desta. É neste aspecto que Habermas diz que, no
republicanismo, a solidariedade aparece como fonte de
integração.
Apesar de fazer elogios ao republicanismo,
Habermas (2003a, p. 136) diz, se referindo a Rousseau, que
este: “[...] exagerou ao máximo a sobrecarga ética do
cidadão, embutida no conceito republicano de sociedade.”
Ademais, o filósofo alemão também cita o fato de o
republicanismo de Rousseau pressupor uma república de
cidadãos carregados de virtudes cívicas e voltados para o
bem comum. Tais pressupostos ou exigências não
encontram, segundo Habermas, eco nas sociedades atuais
complexas, plurais e descentradas.
Destarte, o republicanismo teria errado ao propor
este “estreitamento ético dos discursos políticos” (HABERMAS,
1995, p. 44). É interessante notar que o liberalismo está no
sentido contrário de tudo isso, porque o cidadão no estado
liberal se sente até aliviado por não ter que se preocupar
com a moralidade dos seus atos devido ao reducionismo
legal, segundo o qual só é “conveniente” fazer aquilo que
estiver previsto em lei. Dessa forma, os reducionismos legal
e econômico2 desencorajam os indivíduos a se envolverem
solidariamente em causas sociais.
Em meio aos problemas do Estado liberal, que é
mais “realista” que o republicano, Habermas propõe um
modelo que, segundo ele próprio, une elementos de ambas
as tradições e o resultado é o que ele chama de política
procedimental deliberativa que, por seu turno, assume
“conotações normativas mais fortes do que o modelo
liberal, porém mais fracas do que o modelo republicano”
(1995, p. 47). A política procedimental tenta manter a
Entendemos por reducionismo econômico aqui a tendência de
colocar o aspecto econômico num patamar superior a outros valores
tais como os ideais de cooperação social e comprometimento ético.
2
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preocupação excessiva do republicanismo com o processo
político de formação da opinião e da vontade; e do
liberalismo é mantida a preocupação com direitos
fundamentais e com a defesa de um estado neutro que não
faz opção por nenhuma concepção particular de bem.
Estruturada a partir do conceito de “sociedade civil”, a
política procedimental de Habermas parte do pressuposto
que as questões de interesse geral devem ser discutidas no
mundo da vida e por meio de uma rede de comunicação que
ele chama de esfera pública, elas atinjam as organizações e
associações da sociedade civil que, depois de passá-las por
um “filtro”, faz com que as mesmas cheguem ao poder
político e se convertam em políticas públicas e leis de
interesse geral.
Nessa dinâmica, o mundo da vida é entendido
como a esfera das tradições, da cultura compartilhada
horizontalmente por um povo e, portanto, pertencente a
uma dimensão privada. É nesse espaço que brotam as
discussões sobre a vida política e, à medida que a discussão
se mostrar pertinente, ela chegará aos movimentos sociais e
às demais instituições da sociedade civil onde serão
aprofundadas e levadas ao poder público. Como se pode
ver, não se trata de um modelo sofisticado de democracia
onde só poderia estar envolvido especialistas na área; a ideia
é levar a discussão pública aos diversos setores da sociedade
promovendo um engajamento do cidadão comum nas
questões de interesse público. Trata-se, na verdade, de um
processo em que a participação nasce em meio à
informalidade (esfera privada do mundo da vida) no intuito
de que o mundo da vida consiga influenciar o mundo
sistêmico. Habermas vê nisso um avanço em relação à
perspectiva republicana que idealiza a participação direta de
todos os envolvidos no processo de tomada de decisão do
poder administrativo e legislativo, onde o indivíduo é
pensado como um ator coletivo que age voltado para o
bem comum dentro de um corpo moral coletivo.
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O problema que se coloca é sobre o alcance dessa
crítica, dado que a tradição republicana parece ser muito
mais completa do que a descrição apresentada por
Habermas. Nos últimos anos temos assistido ao que se
chama de “retorno ao republicanismo” ou “revival
republicano” que coloca em cheque, justamente, as
interpretações simplistas da tradição republicana, como a
que foi feita por Habermas.
Por isto, iremos mostrar que uma releitura da
tradição republicana à luz do pensamento de Philip Pettit,
filósofo irlandês radicado nos Estados Unidos e professor
da Universidade de Princeton, mostrar-nos-á outra
linhagem do republicanismo que difere da descrição
habermasiana. Trata-se de uma linhagem republicana cuja
fonte inspiradora é Roma, que é diferente do
republicanismo neoateniense, cujo principal representante é
Rousseau.
Dentre as principais inovações que o
republicanismo que Pettit traz, uma vez comparado a um
republicanismo neoateniense, está a defesa de um ideal de
liberdade que não é uma liberdade positiva, entendida
como autogoverno, tampouco é uma liberdade negativa,
vista como não interferência. Trata-se de uma terceira
perspectiva: a liberdade como não dominação. Esse ideal de
liberdade como não dominação fundamentará um ideal de
democracia que nos parece muito distante dos problemas
inerentes à concepção de democracia de Rousseau;
primeiro, por não se tratar de um modelo de democracia
que pressupõe certa homogeneidade da comunidade de
cidadãos deliberantes, como pressupôs Rousseau. Por
conseguinte, não é uma democracia direta que requer uma
participação intensa dos indivíduos que agem orientados
para o bem comum. A democracia proposta pelo
republicanismo de Pettit é uma democracia que tem duas
dimensões, Eleitoral e Contestatória. Neste sentido, difere da
democracia liberal que é meramente eleitoral, assim como
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de uma democracia direta nos moldes rousseaunianos. A
democracia na perspectiva de Pettit assume, assim, um
caráter editorial, isto é, não se exige dos cidadãos uma
participação direta no poder administrativo e legislativo,
mas apenas o poder de contestação das decisões tomadas
no âmbito de poder público3.
Dessa forma, nossa dissertação está dividida em
três capítulos. No primeiro, iremos resgatar o debate
liberal-republicano a partir de dois teóricos modernos,
Rousseau e Locke. No segundo, iremos apresentar a
proposta procedimental deliberativa habermasiana, que tem
a pretensão de ser uma alternativa ao debate liberalrepublicano. Como a descrição habermasiana do
republicanismo nos parece muito parcial4, iremos
apresentar, no terceiro e último capítulo, a nova leitura do
republicanismo a partir da obra de Philip Pettit (1997b).
Isto nos permitirá entrar em contato com uma vertente do
republicanismo que nos parece isenta de alguns problemas
que são imputados a um republicanismo clássico, cujo
principal representante é Rousseau. A proposta de Pettit
deve ser entendida como uma releitura de uma longa
tradição de pesquisa que ressurge com forte poder de
convencimento, recusando o projeto conciliatório de
Habermas entre liberalismo e republicanismo.
Editorial aqui não se resume à ideia de que um meio de comunicação
pode expressar sua opinião sobre determinados assuntos, isso seria
pouco para uma democracia efetiva. Fala-se em editorial aqui, em
analogia à periódicos e revistas que têm pareceristas que buscam
agregar melhoria na qualidade da redação e da ilustração, bem como
melhoria do valor científico dos artigos a serem publicados. Na busca
desses objetivos, reservam-se aos membros do Conselho Editorial e do
corpo de pareceristas desafios e tarefas de grande responsabilidade.
Dessa mesma forma, cabe ao povo o maiúsculo e intransferível papel
de interferir diretamente na qualidade intrínseca de cada medida e leis
de interesse público e geral.
3

Essa hipótese de que a leitura habermasiana do republicanismo é no
mínimo parcial já foi apontada por SILVA (2007).
4

CAPÍTULO I
O DEBATE LIBERALISMO VERSUS
REPUBLICANISMO: LOCKE E
ROUSSEAU
O intento deste capítulo é mostrar, sem pretensão
de exaustão, o debate entre as tradições liberal e
republicana e apontar alguns pontos de divergência entre
estas duas perspectivas políticas. Utilizaremos para este fim
Jean-Jacques Rousseau como arquétipo republicano e John
Locke como figura representativa do liberalismo. Interessanos aqui, basicamente, o conteúdo político presente na
obra desses autores; isso nos remeterá à temática da
participação política, da cidadania, do processo político
que, juntos, nos permitirão forjar uma concepção de
democracia subjacente ao pensamento de cada um desses
autores.
Historicamente, o republicanismo nos remonta à
Antiguidade clássica, vigorando até a modernidade quando
o liberalismo emergiu com o propósito de apresentar um
modelo de política mais atual e adaptado aos problemas
daquele momento. É difícil estabelecer um critério de
demarcação entre liberais e republicanos pelo fato de cada
uma dessas tradições de pesquisa serem longas e terem
ramificações e autores de características que variam a cada
época5.
Costuma-se falar em duas linhagens do
republicanismo. De um lado, temos o republicanismo de
matriz ateniense, no qual associamos autores antigos como
Usaremos como critério geral para distinguir liberais e republicanos a
ênfase nos direitos naturais pré-políticos característica fundamental do
liberalismo e a defesa da participação cívica como ponto fundamental
do republicanismo.
5
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Platão e Aristóteles e modernos como Rousseau. Essa
vertente do republicanismo se caracteriza pelos ideais de
liberdade como autogoverno do cidadão, a chamada
liberdade positiva, bem como pela defesa de uma
participação direta e incisiva do cidadão nos rumos do
Estado, o que corresponde a uma ideia de cidadania ativa e
também pela defesa das virtudes cívicas. Hoje essa vertente
do republicanismo é representada pelo Comunitarismo que,
dentre as características herdadas dos gregos, está a defesa
de um Estado que faz opção por uma concepção particular
de bem e pensa a liberdade como autogoverno. Alasdair
MacIntyre e Michael Walzer são exemplos dessa vertente6.
A outra linhagem republicana é de inspiração
romana e nos remonta a Cícero que, em Da República
(1985), estabeleceu uma distinção entre o público e o
privado. A distinção desta vertente da primeira foi feita nos
anos 70 graças aos trabalhos de historiadores como J.
Pocock (1975), Q. Skinner (1978), J. Maynor (2003), Viroli
(2002) e outros. Nessa linhagem do republicanismo, o
neorromano, o principal representante passa a ser
Maquiavel reinterpretado. Outros nomes importantes são J.
Harrington, Montesquieu e Os Federalistas. Uma das
características reivindicadas por esta vertente do
republicanismo é uma terceira forma de interpretar a ideia
de liberdade: nem autogoverno, como foi defendido pelos
antigos e por Rousseau, nem não interferência, como
defendem os liberais, mas não dominação. Outro ponto
importante aqui é a defesa de um Estado neutro. Os
principais teóricos contemporâneos empenhados no que se
tem chamado de revival republicano, além dos historiadores já
mencionados, são Philip Pettit (1997), Sunstein (1988),
Em que pesem suas profundas diferenças, inclusive no que diz respeito
à valorização das filosofias antigas. MacIntyre está muito mais
interessado em retomar aos ideais gregos de virtude e comunidade
política que Walzer.
6
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Rodgers (1992) e Castiglioni (2006).
Apesar de Rousseau representar apenas uma
vertente do republicanismo, que é uma tradição complexa e
com vários períodos, o escolhemos por ser bastante citado
por todos os interessados no debate liberal-republicano.
Locke, por seu turno, também é muito citado no referido
debate. Ambos influenciaram teóricos de renome como
Immanuel Kant e continuam sendo amplamente citados
por autores contemporâneos, como Jürgen Habermas.
Acreditamos que expor alguns traços do pensamento
político desses autores seja de grande utilidade para os
propósitos deste capítulo, que é apresentar duas fortes
tradições com divergências.
As ideias políticas de Locke e Rousseau não
influenciaram apenas a construção de teorias políticas, mas
também de movimentos políticos e de vários textos
constitucionais. No livro Rousseau: da teoria à prática, Fortes
enfatiza a importância da obra de Rousseau para a
Revolução Francesa nos seguintes termos:
Compreende-se que o Contrato tenha se tornado
uma arma nas mãos de alguns jacobinos em sua
investida revolucionária contra as estruturas
político-ideológicas do antigo regime: alguma coisa
do velho mundo já começara a morrer nas páginas
inflamadas deste pequeno tratado. A passagem dos
ideais nele contidos para aqueles acontecimentos
que chama de horríveis e cruéis aparece, por
exemplo, a Hegel, como perfeitamente legítima.
(FORTES, 1976, p.29).

Locke, por seu turno, teve influência na primeira
Revolução Burguesa ocorrida na Europa, a Revolução
Inglesa (1642-1689), que por sua vez, viabilizou a “Revolução
Gloriosa” (1688), na qual a burguesia assumiu o poder
instituindo uma monarquia parlamentar. Para se constatar a
importância das ideias de Locke nesse processo basta ver a
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Declaração de Direitos de 1689 (Bill of Rights) onde se
encontram as principais reivindicações liberais, tais como a
submissão do Rei ao parlamento7.
Contudo, o texto onde as ideias de Locke e
Rousseau estão mais evidentes é a Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão de 1789. Na referida declaração
encontramos, nos dois primeiros artigos, uma defesa bem
lockeana dos direitos à igualdade jurídica, à liberdade, à
propriedade, à segurança e a resistência à opressão, bem
como a explicitação de que o objetivo de toda sociedade
política é a conservação desses direitos tidos como naturais
e imprescritíveis do homem. No artigo 5º dessa declaração
encontramos a consumação dos ideais liberais de liberdade:
“tudo o que não está vedado pela lei não pode ser
impedido, e ninguém pode ser forçado a realizar o que a lei
não ordena.” (CATTONI DE OLIVEIRA, 2003, p. 02).
Os ideais de participação política de Rousseau
aparecem no 6º artigo “A lei é a expressão da vontade
geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer para a
sua formação pessoalmente ou por seus representantes.”
(Idem, p. 03) Trata-se de uma nova fonte de legitimidade
baseada não no respeito aos direitos naturais (que são os
direitos fundamentais), mas na autonomia pública dos
cidadãos, isto é, na soberania popular tão característica do
republicanismo de Rousseau. O artigo 5º, contudo, afirma
que a lei que desrespeitasse os direitos naturais seria nula, o
que nos remete a um grande problema, qual seja, conjugar
direitos fundamentais e soberania popular.
Nas próximas páginas, apresentaremos de forma
mais detalhada algumas posições típicas do liberalismo de
Locke e do republicanismo de Rousseau.

7

Para saber mais sobre a Revolução Inglesa ver: JOBSON (1985).
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1.1 As bases do liberalismo lockeano: o jusnaturalismo
Um dos legados mais marcantes do liberalismo para
a atualidade foi, sem sobra de dúvida, a defesa dos direitos
fundamentais que, por sua vez, serviu de base para a
consolidação dos Direitos Humanos. É interessante notar que
os direitos fundamentais em John Locke aparecem como
direitos naturais, daí usarmos o termo jusnaturalismo para
designar um conjunto de direitos que são naturais no
sentido de que diz respeito a direitos pré-políticos. Ou seja,
segundo Locke, os direitos fundamentais antecedem o
ordenamento jurídico, tais como os conhecemos nos textos
constitucionais. Para entender melhor como isso é
justificado, é necessário descrevermos ainda que
brevemente a ideia de Estado de Natureza de Locke. Essa
descrição nos ajudará também a discutir a função do
direito, o papel do cidadão, bem como delinear as bases
normativas do processo político de formação da opinião e
da vontade no liberalismo.
1.1.1 Estado de natureza
Thomas Hobbes foi o primeiro filósofo clássico a
recorrer à ideia de um Estado de Natureza para justificar a
necessidade de um Estado forte. Sua concepção de estado
natural foi sem dúvida a mais dramática. Segundo o autor
de Leviatã (1979), a vida sem o Estado é sórdida, cruel,
brutal e curta. Trata-se de um Estado de beligerância,
Estado de guerra de todos contra todos, onde ninguém tem
senso de direitos e deveres. Por trás disso está uma
compreensão da natureza humana como essencialmente
egoísta, fria e calculista. O Estado surge, então, para pôr
fim a essa luta desenfreada do homem que está, a todo
momento, buscando a satisfação de seus interesses
particulares, a qualquer custo.
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John Locke pensou o estado natural de forma
diferente de Hobbes. Segundo Locke, a vida no estado
natural não é tão desesperadora como pensara seu
compatriota. Na compreensão de Locke, existe uma lei
natural que é anterior à vida política. Essa lei natural
consiste basicamente no respeito a certos direitos que,
apesar de não estarem escritos, são obedecidos por todos
os seres que fizerem uso da razão. No estado natural,
então, “os homens vivem juntos segundo a razão e sem
nenhum superior sobre a Terra com autoridade para julgar
entre eles” (LOCKE, 1994, p.19). Todos os problemas são
resolvidos pelos próprios indivíduos.
No estado natural os direitos fundamentais são
amplamente respeitados, os indivíduos vivem em “estado de
perfeita liberdade para ordenar suas ações e para dispor de
suas posses e pessoas como julguem adequado, dentro dos
limites da lei de natureza, sem pedir autorização ou
depender da vontade de qualquer outro homem” (LOCKE,
1973, p. 41) Há uma igualdade natural pelo fato de não
haver relações de mando e subordinação por parte de
autoridades, pode-se falar, portanto, de uma jurisdição
recíproca e uma indiferenciação do poder. Esse ponto deve
ser bem frisado porque uma das marcas do pensamento
lockeano é, justamente, a negação de que haja uma
hierarquia natural entre os homens. Nas palavras do autor:
Um estado também de igualdade, em que é
recíproco todo o poder e jurisdição, não tendo
ninguém mais que outro qualquer – sendo
absolutamente evidente que criaturas da mesma
espécie e posição, promiscuamente nascidas para
todas as mesmas vantagens da natureza e para o
uso das mesmas faculdades, devam ser também
iguais umas às outras, sem subordinação ou
sujeição, a menos que o Senhor e dono de todas
elas, mediante qualquer declaração manifesta de sua
vontade, colocasse uma acima da outra e lhe
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conferisse, por evidente e clara indicação, um
direito indubitável ao domínio e à soberania.
(LOCKE, 1973, p. 41, grifo nosso).

Como “o Senhor” nunca instituiu nenhuma
autoridade soberana, todos são iguais, a menos que por um
processo histórico se crie essa autoridade. Ainda sobre essa
discussão, Locke faz uma crítica no Segundo Tratado às
doutrinas de Filmer, para quem existia uma hierarquia
natural entre os homens. Uma vez não existindo um
legislador e uma autoridade, não significa dizer, é claro, que
tudo seja permitido e, muito menos, que não haja punições.
Locke fala da existência de uma lei natural que é tão eficaz
quanto a lei positiva.
1.1.2 Lei natural
A lei natural, à qual Locke se refere, diz respeito
basicamente às aspirações mais fortes do homem: em
primeiro lugar, o desejo de autopreservação, pois ninguém
deseja sua própria ruína, a este segue o desejo de evitar
dano a outros, pois a vida, a liberdade e os bens são
propriedades de todo indivíduo e se tratam de direitos
irrenunciáveis. Segundo o filósofo inglês, no estado de
natureza, apesar de não haver uma lei positiva, todos
obedeciam a essa lei natural. E aqueles que não
obedecessem tais leis seriam punidos por representarem
uma ameaça à vida de outros indivíduos e à espécie
humana. Assim, para a “preservação de toda a humanidade, a
execução da lei de natureza é, naquele estado, posto nas mãos
de cada homem.” (LOCKE, 1994, p. 111) Essa lei de
Natureza tem um fundamento divino, isso fica claro no
Ensaio sobre a Lei Natural:
[...] esta lei de natureza pode ser descrita como um
decreto da vontade divina, discernível pela luz da
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natureza e indicativa do que é e do que não é
conforme à natureza racional e, por esta razão,
mandatória (commanding) ou proibitiva. A mim
parece menos corretamente denominada, por
algumas pessoas, ditame da razão, pois a razão não
tanto estabelece e pronuncia essa lei de natureza
quanto a procura e a descobre como lei estabelecida
por um poder superior e implantada em nossos
corações. (LOCKE, 1994, p. 111).

Um dos pontos críticos dessa discussão lockeana
diz respeito justamente à origem de tal lei natural. Para o
autor do Segundo Tratado sobre o Governo, trata-se de uma lei
que está “no coração dos homens” (LOCKE, 1994, p.11) e
foi implantada “pelo próprio Deus” (LOCKE, 1994, p. 86).
Isso soa estranho por duas razões, primeiro, pelo fato do
liberalismo propor um estado não confessional, portanto,
laico, e, segundo, pelo fato de Locke ser amplamente
conhecido por sua defesa do empirismo. Em seu Ensaio
acerca o entendimento Humano (1973), parecia ter ficado claro
que a mente humana era uma folha em branco e não trazia
qualquer conteúdo inato. Ora, como justificar a existência
de uma lei natural inata? Essa incoerência deve ser deixada
de lado por não ser o alvo de nosso trabalho. Centremonos, então, nos desdobramentos dessa lei natural.
A questão que poderíamos fazer sobre o estado
natural é a seguinte: se a vida no estado de natureza é
pacífica e harmoniosamente regulada pela lei natural, o
estado não seria desnecessário? Qual a necessidade da lei
positiva e todos os dispositivos legais se a lei natural está na
mente e no coração do homem? Como explicar o conflito
tão presente nas sociedades atuais?
Locke tenta resolver essas questões explicando que
com o surgimento do dinheiro, e, sobretudo, do ouro e
outros metais de valor, apareceu a disparidade econômica
por conta do acúmulo de riqueza. Se antes, no estado
natural, o homem produzia apenas para o seu sustento,
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agora ele busca também o excedente. Aparece também,
nessas circunstâncias, os grandes latifúndios e, com isso, o
conflito. Como não havia uma terceira pessoa para resolver
tais conflitos acabava vencendo o mais forte e não o mais
justo. Além disso, Locke afirma que existem certos homens
que, infelizmente, preferem não seguir os ditames da razão
e acabam transgredindo a lei natural. O Estado surge,
então, para oferecer proteção ao indivíduo contra terceiros
que tentem se apossar de sua propriedade. A lei positiva
aparece para proteger o indivíduo particular dos perigos
que os outros representam à sua propriedade.
1.1.3 Liberdade, igualdade e propriedade
Na discussão sobre lei natural e direito natural,
Locke inova ao unir o direito à vida, à liberdade e aos bens
no conceito de propriedade. Apesar de estar constantemente
se referindo aos direitos básicos como o direito à vida,
liberdade e propriedade e, nesse caso, o termo propriedade
designa apenas bens conquistados pelo trabalho ou por
herança, em outros momentos Locke unifica esses três
direitos
inalienáveis
em
um
termo
apenas:
PROPRIEDADE.
O conceito de propriedade, enquanto bem
conquistado pelo trabalho, tem uma importância capital no
pensamento de Locke e é, sem dúvida, um dos pilares do
capitalismo liberal inglês. Segundo nosso autor, um
Sargento pode obrigar seus soldados a marchar até a boca
do canhão, e um general pode até mesmo condená-lo à
morte, mas ninguém pode tirar um só centavo de seu
bolso. Esse esforço lockeano para justificar a propriedade
privada teve uma importância fundamental para legitimar o
liberalismo econômico. Contudo, é bom lembrar que Locke
também se manifestou contra o latifúndio. Para o autor, o
homem deve possuir bens na mesma proporção de sua
capacidade de trabalho. Portando, ter uma quantidade de
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terra superior à sua capacidade de trabalho passa a ser
ilegítimo. Ainda assim, o liberalismo de Locke tem um
problema não resolvido no tocante à questão dos direitos
fundamentais, qual seja, a conjugação de liberdade e
igualdade. Como ser livre diante de tanta desigualdade
econômica? Ser igual perante a lei é suficiente? Adiante
retomaremos essa questão de forma mais profícua.
Voltemo-nos, agora, para a discussão sobre o estado de
natureza.
1.2 O contrato social
Uma vez estabelecida a desordem no Estado de
Natureza que, se tornara similar a um estado de guerra, a
vida, a liberdade e a propriedade dos indivíduos passam a
ser ameaçadas e a única saída passa a ser a criação de um
pacto de sujeição, onde os indivíduos consentem em criar
uma lei positiva no sentido forte para terem os direitos
naturais pré-políticos assegurados.
Essa ideia de um contrato ou pacto social surgiu em um
momento peculiar na Inglaterra em que se contestava o
direito divino de governar. A primeira parte do Segundo
Tratado Sobre o Governo (1994) consiste em uma refutação
das teses de Filmer que defendia a ideia de que o poder
político era hereditário e fora instituído por Deus, que
nomeou Adão como primeiro chefe político, e este, por seu
turno, passou esse poder de geração a geração até chegar
aos dias de hoje. Ao negar isso, Locke se apresentou
inovador ao lado de outros que também já negavam a
origem divina da governança.
Surgindo, então, o pacto a partir do qual se institui
o poder político, é preciso pensar agora em formas de
alocação desse poder, ou seja, a quem caberá o poder de
governar e como esse poder será distribuído e controlado.
Isso nos remeterá a alguns conceitos importantes tais
como: a ideia de cidadania, direitos, bem como, a uma
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forma de governo. Para este fim, achamos oportuno lançar
mão da interpretação de Macpherson (1979) acerca do
cidadão lockeano. No livro A Teoria Política do Individualismo
Possessivo: De Hobbes até Locke, Macpherson fez um
interpretação da cidadania em Locke que nos parece
indispensável para os fins de nosso trabalho, qual seja,
caracterizar o liberalismo de matriz lockeana a partir de
conceitos como cidadania, direitos e processo político.
1.2.1 O individualismo possessivo de Locke
A supervalorização da propriedade, enquanto bem,
levou Locke, segundo Macpherson, a regular toda sua
teoria política a partir desse conceito. Essa interpretação é
justificada a partir dos Ensaios Políticos de Locke e de outros
escritos como As Constituições fundamentais da Carolina. Nesse
texto constitucional encontramos uma série de artigos que
visam regulamentar cargos públicos e o processo político
de Carolina, até então, província britânica na América.
Segundo Locke (1994), a posse de propriedade
indica um bom uso da razão. Sendo assim, os maiores
proprietários de terra são também os mais diligentes e,
inevitavelmente, exemplos de conduta moral. Na
contramão disso, a pobreza era tida como resultado da
preguiça e vício de pessoas que faziam um mau uso da
razão. Ou seja, não se tratava de uma situação econômica e
sim de uma questão moral. Por isso Locke utiliza termos
como ociosos, vadios, degenerados e outros para designar
aqueles que estão em condições de calamidade social.
Por mais absurdo que pareça, Locke acreditava que
as pessoas que não tinham propriedade privada não a
tinham por serem moralmente defeituosas, vagabundas e
não faziam um bom uso da razão. Consequentemente, só
podia ser considerado cidadão com direitos plenos aqueles
que possuíssem propriedades, que a seu ver era o
termômetro que media o nível de comprometimento ético
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do indivíduo. O poder político, segundo Locke, deveria ser
então dado àqueles que fazem um bom uso da razão, e
estes, por sua vez, são as pessoas que têm mais bens. Falase, assim, em uma cidadania diferenciada, uma vez que ser
cidadão é ter direitos e os direitos plenos cabem apenas
àqueles que possuem propriedade.
É interessante mencionar, também, que Locke às
vezes busca fundamentar a legitimação do acúmulo de
riqueza sob a perspectiva da ética protestante, segundo a
qual ser bem sucedido financeiramente é sinal da graça
divina, ao passo que a pobreza é tida como uma espécie de
castigo divino pelos vícios possuídos. Assim, se
entendermos a cidadania lockeana como isonomia de
direitos, deve-se atentar para o fato de que nem todos são
cidadãos pelo simples fato de que só têm direitos plenos os
que fazem um bom uso da razão e têm uma boa conduta
moral, que são os proprietários de terra. Dessa forma, o
direito de escolha por sufrágio é restrito aos proprietários,
da mesma forma que o direito de resistência.
1.2.2 A democracia representativa e o povo no processo
político
Até o presente momento parece ter ficado claro que
Locke não defende uma inclusão radical do povo no
processo político. Muito pelo contrário, a participação,
além de ser restrita aos proprietários de bens, é limitada à
escolha dos representantes por sufrágio restrito; uma vez
eleitos, os representantes do povo passam a ser
responsáveis pela defesa dos direitos dos membros da
comunidade. Fica explícita, assim, uma compreensão dos
cidadãos como sujeitos de direitos privados.
Esta compreensão dos cidadãos como sujeitos de
direito é algo bem típico do liberalismo e serviu de alicerce
para o capitalismo nascente, pois
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atendem justamente à segurança jurídica necessária
ao modo capitalista de produção [...], alimentando
no homem liberal a ingênua convicção, profetizada
por Jean Étienne-Marie Portalis, de que cada
homem é uma cidade com leis feitas para o seu
proveito individual. A redução do jurídico ao legal
gera um estado de letargia mobilizatória dos
indivíduos, que se sentem amparados por uma
prometida “paz perpétua”. (CAVICHIOLI, 2006, p.
242).

A partir do momento em que o ser humano é visto
de forma atomizada, passando a se preocupar apenas com
seus interesses próprios, sua capacidade de se organizar
solidariamente em grupo perde força, enquanto membros
de uma comunidade jurídica. Ao mesmo tempo, cresce o
desinteresse pelas questões públicas gerando certa
passividade e letargia em relação aos rumos políticos da
comunidade.
Isto justifica, então, as críticas que comumente se
fazem aos liberais, dentre as quais podemos citar a de que o
liberalismo se adapta facilmente, até mesmo, a uma
ditadura. Apesar de ter sido um dos críticos do absolutismo
monárquico, Locke, assim como todos os liberais ingleses,
enfatizara muito os direitos negativos que visam proteger o
indivíduo da interferência de terceiros, sobretudo, da
interferência do Estado; em contrapartida, a autonomia
pública dos cidadãos fora podada em nome de uma suposta
autonomia privada. Ou seja, o liberalismo, ao mesmo
tempo em que visa à criação de um Estado mínimo, acaba
criado um Estado forte – um macroestado, um Estado tão
forte quanto o Estado absolutista.
Em linhas gerais, podemos elencar quatro pontos
que nos parecem fornecer uma visão geral adequada da
plataforma liberal: em primeiro lugar, o liberalismo tem
como princípio a limitação do Estado, isso é observado
tanto no liberalismo econômico quanto no liberalismo
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político e pode ser visto historicamente na Europa do
século XVII e XVIII, quando surge uma grande
contestação do absolutismo na Inglaterra, onde havia uma
grande preocupação com a interferência estatal e
eclesiástica na vida dos indivíduos, e o liberalismo apareceu
como remédio para esses males. Em 1792, Wilhelm Von
Humboldt publica um trabalho intitulado Ensaio para definir
os limites da ação do Estado que corrobora as ideias liberais
burguesas que tomavam conta da Europa Ocidental, e o
que se viu na prática foi a derrocada do absolutismo e a
emergência de um liberalismo capitalista.
A segunda característica do liberalismo que deve ser
enfatizada é a defesa de um governo representativo. O
projeto liberal não prevê uma participação direta do povo
nas decisões políticas. A ideia de fundo é que o povo
escolhe seus representas por sufrágio e estes se incumbem
de defender os interesses dos indivíduos.
O terceiro princípio se deduz do primeiro e diz
respeito à valorização do indivíduo e seus direitos básicos
de liberdade, igualdade e propriedade. Limitar a ação do
Estado é justamente reduzir seu poder de interferência na
vida dos indivíduos. Isso faz do liberalismo um
individualismo na medida em que este é pensado de forma
isolada e não em sua dimensão sócio-política, se antes a
menor célula social era a família, com o liberalismo passa a
ser o próprio indivíduo. A consolidação desse
individualismo viria com a Declaração dos Direitos do Homem
do final do século XVIII.
O quarto elemento a ser destacado no modelo
liberal é a defesa de um Estado neutro. Faz parte do
projeto liberal a defesa do direito do indivíduo de escolher
sua religião e tomar suas decisões sobre a melhor maneira
de viver, sem qualquer ingerência estatal. É vedado ao
Estado, assim, a defesa de uma concepção particular de
bem, o que inclui um Estado laico, tolerante e
axiologicamente neutro.
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Existem outras características do liberalismo que
não foram citadas, tais como: o contratualismo, a
legitimação pelos direitos humanos e outros. Foram
mencionados esses quatro itens apenas pelo fato de serem
mais gerais e por serem dissonantes com os ideais
republicanos. Ademais, outros elementos que poderíamos
fazer referência são subconjunto das características
supracitadas.
A seguir apresentaremos o republicanismo de
Rousseau que é uma postura crítica ao liberalismo inglês de
Hobbes e Locke. Uma descrição dos aspectos gerais da
perspectiva política do autor do Contrato Social permitir-nosá perceber as principais deficiências do liberalismo aqui
descrito.
1.3 O republicanismo de Rousseau: a recusa do
liberalismo burguês
Rousseau foi um opositor declarado do liberalismo
inglês, sobretudo no tocante ao governo representativo. O
projeto de Estado, pensado por este autor no geral, é uma
grande crítica aos pensadores ingleses. Apresentaremos, a
seguir, os principais fundamentos do republicanismo do
autor de O contrato Social, enfatizando os pontos que o
diferencia dos ideais liberais. Para esse fim, usaremos como
texto de apoio a obra A democracia em Rousseau: a recusa dos
pressupostos liberais, de Luiz Vicente Vieira (1997).
Os principais aspectos do republicanismo de
Rousseau (2002) são a defesa dos direitos de participação
direta do povo nos rumos políticos do Estado ao qual se dá
o nome de soberania popular. Outros preferem ver nisso
uma defesa de uma democracia direta; o fato é que se tem,
no Contrato Social, uma recusa da representatividade. Nesse
mesmo rol se encaixa a defesa da liberdade como
autogoverno, no qual o sujeito só é livre quando é capaz de
participar ativamente das decisões públicas e seguir as leis
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gerais às quais deu seu consentimento. Para explicar como
isso se dá na realidade partiremos do que julgamos ser o
alvo do sistema político da maioria dos filósofos da
modernidade: a ideia de um estado de natureza. Hobbes,
Rousseau e Locke têm em comum o fato de terem
recorrido a esse mesmo recurso para justificar a existência
do Estado. Até então, o que se tinha era um modelo
aristotélico interpretado à luz da doutrina cristã que via a
política como algo natural cujo poder político era instituído
por Deus e a vida em sociedade era algo natural. Essa
perspectiva, que servia apenas para legitimar o domínio
político de um grupo, já demonstrava sinais de fragilidade e
as ideias contratualistas apareceram, justamente, para lançar
outro olhar sobre a política.
Para demonstrar que o governo civil é convencional
e que a fonte de legitimidade é o povo, Rousseau, assim
como os demais contratualistas, recorre ao recurso do estado
de natureza. Acreditamos que seja interessante resgatar essa
ideia do homem no estado natural de Rousseau porque é o
ponto de partida de todo seu sistema político. Essa
descrição nos permitirá também ver as diferenças das ideias
de Rousseau, republicano, e as ideias de Locke, liberal.
1.3.1 Estado natural
Existe uma diferença sensível entre as posições dos
filósofos da ilha e a posição de Rousseau no tocante à
questão do homem no estado natural. O filósofo de
Genebra não vê no homem natural nem a agressividade e o
egoísmo, como pensara Hobbes, nem a sociabilidade
natural, como intuiu Locke. Rousseau viu o homem no
estado de natureza com grau de sociabilidade zero,
totalmente isolado. Na perspectiva rousseauniana, o
homem natural tinha apenas três necessidades básicas:
comer, dormir e ter relações sexuais. Diferenciava-se dos
demais animais apenas pelo fato de ter, potencialmente,
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uma capacidade de fazer uso da razão que só a vida em
sociedade a desvelaria.
Desta concepção de homem natural de Rousseau,
pode-se deduzir a visão antropológica do mesmo que
coloca o convívio social como indispensável para a vida
humana. Trata-se de uma visão histórico-social, à medida
que supervaloriza a dimensão social do homem. Isso pode
ser confirmado com sua descrição do homem natural como
um ser isolado, incapaz de emitir qualquer juízo moral, o
que o diferencia bastante de Locke que via, já no estado de
natureza, a existência de uma lei natural obedecida por
todos. Segundo Rousseau, no estado natural o homem é
guiado apenas por seus instintos, sendo incapaz de seguir
qualquer regra ou até mesmo de ser friamente calculista,
egoísta e interesseiro, como pensou Hobbes. Os planos no
homem natural se resumiam ao dia de hoje; o cultivo de
terras e o acúmulo de bens só pode ser pensado dentro de
um contexto de vida social.
O grande progresso do homem, na análise de
Rousseau, aconteceu com o aperfeiçoamento da linguagem
que se deu de forma gradual. A linguagem articulada, tal
como temos no mundo civilizado, ocorreu paulatinamente
durante séculos. E foi essa linguagem que nos permitiu
amar e odiar. Nosso autor distingue o amor físico do amor
moral, afirmando que o primeiro diz respeito apenas às
nossas necessidades sexuais e, no caso do homem, pode ser
suprida com qualquer fêmea; já o amor moral pressupõe
conceitos de beleza, requer imaginação, sendo, portanto,
possível apenas no mundo civilizado.
No estado natural o homem não possui vícios,
tampouco virtudes. Reportando-se a Hobbes, para quem o
homem no estado natural, uma vez não conhecendo o
bem, se inclinaria necessariamente para o mal, Rousseau diz
o seguinte:
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Hobbes não viu que a mesma causa que impede o
selvagem de usar a razão, como pretendem nossos
jurisconsultos, os impede também de abusar de
suas faculdades, como ele próprio acha; de modo
que se poderia dizer que os selvagens não são maus
precisamente porque não sabem o que é ser bons,
pois não é nem o desenvolvimento das luzes nem o
freio da lei, mas a tranquilidade das paixões e a
ignorância dos vícios que os impede de agir mal.
(ROUSSEAU,1997, p. 76).

Dito isso, frisa-se uma concepção rousseauniana de
homem natural aquém do bem e do mal. Ao mesmo tempo
em que não dá pra se falar em um ser humano no estado
natural obedecendo a leis naturais, é igualmente ilógico
pensá-lo como um ser violento e intrépido.
1.3.2 Surgimento da sociedade civil
Rousseau procura explicar o surgimento da
sociedade civil de forma gradual. Segundo nosso autor, à
medida que os homens no estado natural começam a entrar
em contato com seus semelhantes começam também a
desenvolver suas potencialidades: a linguagem evolui e a
família aparece como a primeira instituição social. E
surgindo os primeiros agrupamentos, aparece também a
ideia de propriedade privada:
O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o
primeiro que, tendo cercado um terreno lembrouse de dizer isto é meu e encontrou pessoas
suficientemente
ingênuas
para
acreditá-lo.
(ROUSSEAU, 1997, p. 259).

Aos poucos o homem foi se dando conta de que
poderia se unir a outros numa relação de cooperação que
poderia trazer benefícios para todos os envolvidos. É claro
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que esses primeiros contatos foram muito precários devido
à limitação da linguagem. Rousseau também admite a
existência do conflito nesse primeiro momento de
sociabilidade, onde passaram a coabitar em um mesmo
ambiente: maridos, esposas, pais e filhos; mas assegura que
daí nasceram também “os mais doces sentimentos de que
são conhecidos do homem como o amor conjugal e o amor
paterno”(ROUSSEAU, 1667, p. 58). Cada instituição
familiar emergiu como uma microssociedade sustentada
tanto pela afeição como pela relação de dependência
mútua. Nesse momento, surge também a divisão social do
trabalho com a distribuição das funções por sexo e idade.
Aos poucos, cada região vai tomando uma feição peculiar,
ou seja, assumindo uma identidade, tornando-se uma
pequena nação com características próprias, criando entre si
hábitos próprios, tais como a maneira de se vestir, se
alimentar bem ou elaborando suas concepções de beleza.
Aparecem também as danças; a dimensão lúdica que nesse
contexto, surge como forte fator de integração entre os
membros da comunidade que ganha força.
Contudo, aos poucos, a vida vai se tornando mais
sofisticada e o homem passa a depender de coisas que não
dependia outrora. Já não se contenta com as cabanas
rústicas, com as roupas de pele de animais e nem com os
adornos de pena de pássaros. Ou seja, os meios
rudimentares de sobrevivência já não o satisfazem mais. A
partir de então o trabalho aumenta e os problemas tomam
complexidade. Nos termos de Rousseau (1997, p. 265):
[...] desde o instante em que um homem sentiu
necessidade do socorro de outro, desde que se
percebeu ser útil a um só contar com provisões
para dois, desapareceu a igualdade, introduziu-se a
propriedade, o trabalho tornou-se necessário e as
vastas florestas transformaram-se em campos
aprazíveis que se impôs a regar com suor dos
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homens e nos quais logo se viu a escravidão e a
miséria germinarem e crescerem com as colheitas.

Se, de um lado, as conquistas na agricultura, a
descoberta da metalurgia e outros avanços permitiram a
consolidação de vez do mundo civilizado, de outro
representaram também a perdição do homem. Isso porque
alguns acabaram se saindo melhor que outros devido as
suas habilidades ou por serem mais espertos. As diferenças
se tornaram inevitáveis e inexistia qualquer espécie de
política que reparasse essas diferenças. À medida que a
sociedade vai se tornando mais complexa, aumentam os
bens de consumo, e como existem muitos que não
conseguem acompanhar os avanços na maior parte das
vezes por já nascerem desiguais, as discrepâncias entre
pobres e ricos acentuaram-se cada vez mais.
A essa altura a luta por uma vida melhor aumenta e
surgem os vícios mais terríveis, tornando os homens
desleais, interesseiros e ávidos de riqueza. A força e a
violência passam a se impor e os pobres, como não tinham
nada a perder, são os primeiros a fazerem uso desse tipo de
recurso. Surge o roubo e a pilhagem, a vida passa a ser
insegura e a sociedade emergente entra em um estado de
guerra sem precedentes. Os ricos, que só tinham a perder
com o estado de guerra, laçam mão do mais “excogitado
projeto” que o gênero humano já inventou, que foi usar
seus próprios algozes como escudo. Destarte, está
definidamente instituída a sociedade civil, cujo principal
objetivo era defender a propriedade privada e os “guardas”
eram justamente aqueles que não a possuíam.
Com o surgimento da sociedade civil, com regras
devidamente esclarecidas, a ascensão social se tornou mais
difícil que nunca e a desigualdade social passou a ser
legítima. Nas palavras do próprio Rousseau: “o pacto
tornou a usurpação um direito irrevogável”. Esse momento
é selado quando o governo entrega a magistrados, pessoas
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particulares com interesses próprios “a perigosa custódia da
autoridade pública.” (ROUSSEAU, 1997, p. 270).
Tal governo, sem nenhuma legitimidade porque não
emanava do povo, enraizando-se da forma mais iníqua e
tirânica possível, colocando o homem diante das maiores
mazelas possíveis de modo tão despótico cujas
consequências são perceptíveis até hoje.
1.3.3 Surgimento da lei
Segundo a perspectiva jusnaturalista, anterior a
Rousseau, havia um direito natural que vigorou antes da lei
civil. Desse modo, a lei natural era universal e eterna. A lei
civil teria aparecido apenas para garantir o cumprimento do
direito natural que era perfeito e fazia parte da natureza do
homem.
Segundo
Rousseau
(2002),
contudo,
os
jusnaturalistas, dos quais podemos citar Locke e Pufendorf,
cometeram um grande equívoco em pensar o homem no
estado natural seguindo uma legislação. Segundo o filósofo
de Genebra, só no estado civil o homem pode ser capaz de
pensar em leis e direitos. Vivendo num estado aquém do
bem e do mal, isto é, sem qualquer noção de moralidade, o
homem seria incapaz de seguir preceitos e obedecer a
regras. De fato, as explicações de Locke de uma suposta lei
natural que seria inata, uma vez que fora instituída, ou
melhor, colocada no coração do homem pelo próprio
Deus, nos parece um tanto quando difícil de ser sustentada.
Como foi visto anteriormente com a descrição do
estado de natureza intuído por Rousseau, o homem, em um
suposto estado natural, seria guiado apenas por seus
instintos. Só a vida em sociedade desenvolveria as
potencialidades humanas e o colocaria em condições de
usar sua razão. Talvez a grande diferença aqui esteja no tipo
de regressão que fora feita para se pensar o estado de
natureza. Locke o pensou a um passo da vida em
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sociedade; Rousseau fez um regresso maior e pensou o
homem muito distante da civilização. Isso pode ser
constatado pelo fato de Rousseau não ter abandonado a
ideia de lei natural de uma vez por todas, ele apenas nega
que tal lei possa ser observada no estado natural, mas tão
logo aparece a sociedade civil, surge a lei natural, tal como
pensou Locke. Rousseau procura também distinguir um
direito natural de um direito natural racional. No primeiro
caso temos um tipo de direito do qual os animais também
participam, trata-se de um direito alicerçado nos impulsos
sensíveis, os quais ele chama de amor de si e piedade
(VIEIRA, 1997). No segundo caso, é a lei sancionada. Esta
ideia de sanção social é fundamental em Rousseau.
Somente com a sanção, as leis passam a dar garantia de
reciprocidade aos homens. É através das leis que se passa a
pensar o justo e o injusto, e a autoridade jurídica aparece
para garantir que esses direitos possam ser realidade para
todos os contratantes. Agora, com o estatuto jurídico
promulgado, os cidadãos passam a gozar de suas
liberdades, de seus bens e a ter mais segurança, isso no
campo normativo. É interessante observar que Rousseau
não está se referindo a fatos, mas, tão somente, a uma
perspectiva normativa.
Para concluir sobre os aspectos que diferenciam
Rousseau dos filósofos da ilha, basta dizer que, de um lado,
Locke pressupõe um homem social já no estado de
natureza, tendo um tipo de vida tranquila e honesta e o
estado civil surgiria para garantir a perpetuação desses
benefícios. Já Hobbes pensou o contrário, ou seja, o estado
civil é visto, essencialmente, como uma forma de superação
do estado natural, que é visto como um estado de
beligerância. Sendo assim, com o pacto social o homem
renuncia a suas paixões e seus instintos e entra para o
mundo civilizado, colocando toda sua vida nas mãos de um
soberano.
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Na perspectiva rousseauniana, a grande mudança
operada pelo Contrato Social foi transformar um ser solitário,
que fora feito para viver isolado, em parte de um todo, ou
seja, adaptado à condição do homem em uma vida
comunitária. Essa adaptação é uma maravilha para
Rousseau, pois é através dela que temos a possibilidade de
nos igualarmos às demais, a gozar dos mais nobres
sentimentos até então inventados. Em suas próprias
palavras:
Em vez de destruir a igualdade natural, o pacto
fundamental substitui, ao contrário, por uma
igualdade moral e legitima aquilo que a natureza
poderia trazer de desigualdade física entre os
homens, e, podendo ser desiguais em força ou em
talento, todos se tornam iguais por convenção e de
direito. (ROUSSEAU, 1998, p. 1998)

1.4 Um modelo de governo: a República
Até aqui talvez não tenha ficado claro como
Rousseau pode sustentar que a saída do estado de natureza
se deu através do “pacto dos ricos” e, ao mesmo tempo,
falar dos benefícios que essa transição trouxe, tais como a
correção das desigualdades criadas pela própria natureza. É
interessante notar, contudo, que quando o filósofo de
Genebra fala de “pacto dos ricos,” que teriam surgido de
forma ilegítima e na intenção de perpetuar as desigualdades
sociais e legitimar a usurpação, ele está fazendo um
diagnóstico e não se manifestando contra a existência do
estado. Esse diagnóstico aparece no Discurso sobre a origem da
desigualdade entre os homens (1994) que foi escrito para
responder à questão posta por um concurso da academia de
Dijon que fora colocada nestes termos: qual a origem da
desigualdade entre os homens e será ela permitida pela lei
natural?
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O Contrato Social, que tem um caráter normativo,
visa estabelecer os princípios que regem a política, ou seja,
estabelecer de que forma uma sociedade se tornaria
legítima. Segundo o autor, a sociedade será legítima à
medida que assegurar dois bens públicos essenciais: a
liberdade e a igualdade. A forma de garantir esses bens é,
então, o ponto fulcral de seu trabalho. Reportando-se a essa
meta, o autor diz o seguinte:
Encontrar uma forma de associação que defenda e
proteja a pessoa e os bens de cada associado com
toda força comum, e pela qual cada um, unindo-se
a todos, só obedece, contudo a si mesmo,
permanecendo assim tão livre o quanto antes.
(ROUSSEAU, 1997, p. 70).

Ao entrar para essa associação, Rousseau salienta
que todos que desobedecem ao pacto estão prejudicando
ninguém mais do que a si mesmos, uma vez que todos os
membros do corpo coletivo são afetados por uma parte.
Com o pacto, todos colocam seu eu particular sob o
comando da “vontade geral” passando, assim a fazer parte
de um corpo coletivo:
A pessoa pública que daí nasce, pela união de
todos, chama-se República: Estado quando passivo,
soberano quando ativo e potência em relação a
outros corpos políticos. Os membros que
coletivamente recebem o nome de povo, em
particular chamam-se cidadão, enquanto participante
da autoridade soberana e súditos enquanto
subordinado às leis do Estado. (VIEIRA, 1997, p.
68, grifo nosso).

Assim como Hobbes, Rousseau idealiza um poder
soberano indivisível. A diferença fundamental entre ambos,
contudo, está no fato de Rousseau colocar esse poder
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soberano nas mãos no povo, ao passo que Hobbes o confia
às mãos de um representante. Ou seja, em Rousseau a
totalidade dos membros da República é inteiramente
responsável pela tomada de decisões, sendo assim, instalase um governo forte sem o perigo do despotismo e da
tirania de um representante. O povo não formará leis que
prejudiquem a si mesmo. Desse modo, a segurança de que
se tem um governo legítimo e orientado para o bem
comum é o fato das decisões serem tomadas pelo povo.
Dessa forma, a autonomia pública conferida aos
cidadãos particulares é o que lhes permite afirmar sua
liberdade. Ou seja, ser livre é ser capaz de participar
ativamente da criação de leis e segui-las. O que se ganha
com isso é a superação da disjunção entre liberdade e
obrigação ou liberdade e disciplina, porque uma pressupõe
a outra. E as leis que vinham de fora pra dentro agora
aparecem de dentro pra fora. Isso, certamente, faz-nos
lembrar Kant, para quem a liberdade é ser capaz de seguir
as regras que a razão pura elabora para si mesmo. Rousseau
se reporta a esse problema da dicotomia liberdade versus
obediência, nos seguintes termos:
Que arte inconcebível é essa por meio da qual se
pode subjugar os homens para torná-los livres;
empregar a serviço do Estado os bens, os braços, e
mesmo a vida de seus membros, sem reprimi-los e
sem consultá-los; acorrentar sua vontade através de
sua própria confissão; fazer valer seu
consentimento contra sua recusa e forçá-los a se
punirem a si próprios, quando fazem o que não
queriam? Como se pode, ao mesmo tempo, fazer
que obedeçam e que ninguém os comande, que
sirvam e que não tenham senhor, sendo de fato
mais livres sob uma aparente sujeição onde
ninguém perde parte da sua liberdade, a não ser
naquilo que pode prejudicar a do outro? A lei é a
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única
responsável
por
esses
(ROUSSEAU, 1995, p. 28-29).

prodígios

Esta conquista da liberdade civil se dá através da lei
e representa, segundo o autor do Contrato Social, um avanço
com relação ao estado de natureza pelo fato de permitir o
aparecimento da moralidade. Ou seja, se no estado natural
éramos guiados apenas pelos nossos instintos e os limites
de nossa liberdade eram apenas físicos, agora somos
guiados por ideais de justiça e o limite para nossas ações é
apenas a vontade geral. Isso nos permitiu ter sentimentos
mais altivos e deixar de sermos “um animal estúpido e
limitado’’ e nos transformarmos em “um ser inteligente e
em um homem.” (ROUSSEAU, 1999, p. 42). Nessa
República pensada por Rousseau não há espaço para o
individualismo, todos devem pensar no coletivo e, longe
disso representar um cerceamento de nossa liberdade,
representa nossa própria liberdade, pensada enquanto
autonomia pública, e quem não quiser ser livre será
compelido a ser:
Dessa forma, tudo aquilo que cada particular
adquire deverá sempre estar subordinado ao direito
que a comunidade tem sobre todos os membros.
Só assim o laço social mantem-se sólido e o
exercício da soberania alcança verdadeira força.
Consolida-se, dessa maneira, o caráter ético da
concepção de Estado rousseauniano em que o
público é considerado superior ao privado e é o
valor máximo da comunidade. (VIEIRA, 1997, p.
70).

O poder soberano assume, assim, duas
características essenciais: ele é inalienável, no sentido de que
não pode ser representado, e é indivisível porque a vontade
geral é una e dividi-la seria favorecer as facções.
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Todos os atos do poder soberano estão assentados
em convenções e, por esse motivo não obedecemos
ninguém senão a nós mesmos. Rousseau ainda aponta
quatro características deste poder: i) legitimidade, por ter
como pano de fundo um contrato sancionado por todos; ii)
equidade, por ser comum a todos os contratantes e haver
igualdade entre todos os participantes da assembleia; iii)
utilidade, por ter como meta o bem comum e iv) solidez, por
nos dar a garantia do alento e o poder da república. (Cf.
VIEIRA, 1997, p. 71)
Um ponto a ser salientado é o fato de não termos,
em Rousseau, nenhum poder vindo de fora, como em
outros autores, até mesmo em Locke, onde ainda
encontramos resquícios de uma herança religiosa que
coloca algo externo como fundamento da ação estatal ou
forma de legitimar uma norma jurídica. Em Rousseau, ao
contrário, tudo está circunscrito às convenções. Através
dessas convenções conhecemos o que o autor chama de
vontade geral, que é um conceito capital no desdobramento
do pensamento rousseauniano e, por isso, o analisaremos
mais detalhadamente.
1.4.1 Vontade geral
A vontade geral intuída por Rousseau está em
oposição à vontade particular dos indivíduos e/ou
corporações. A ideia é que em um processo político,
sempre que alguma decisão for ser tomada, a mesma passe
pelo crivo da vontade geral e essa vontade, dita geral, não
corresponde à simples soma de vontades particulares; caso
assim o fosse de nada se diferenciaria das ideias liberais, a
vontade geral é geral no sentido que é comum a todos. Nas
palavras do autor:
O objeto da vontade geral é, pois, o interesse
comum, porém basta que um interesse, por
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generalizado que seja, se mostre menos geral do
que o da sociedade inteira, para deixar de ser o
interesse comum [...] Assim, o interesse comum
não é o interesse de todos, no sentido de uma
confluência dos interesses particulares, mas o
interesse de todos e de cada um enquanto
componentes do corpo coletivo e exclusivamente
nesta qualidade. Daí o perigo de predominar o
interesse da maioria, pois se é sempre possível
conseguir-se a concordância dos interesses privados
de um grande número, nem por isso assim estará
atendendo ao interesse comum. (ROUSSEAU,
1999, p. 49).

Segundo o autor, toda sociedade possui laços
comuns que a mantém. Esses laços estão ancorados na
cultura, nos costumes e se renovam a cada época. Sem a
existência desses aspectos comuns, que nos permitem
identificar uma comunidade como tal, ela se dissolveria
facilmente em conflitos, uma vez que não seria possível um
diálogo saudável entre seus membros que permitisse que
estes se entendessem mutuamente e chegassem ao que seria
a vontade geral ou bem comum. Partindo desse
pressuposto, de que os membros da República
compartilham um ethos, Rousseau tem argumentos de sobra
para sustentar que existe uma vontade geral e que esta pode
ser conhecida através da deliberação.
Contudo, quando um Estado passa a ser
comandado por uma confluência de vontades particulares,
pode-se dizer que o Estado está “próximo da ruína”. E isso
não é difícil da acontecer, basta que deleguemos o poder
público a um representante e nos afastemos da vida
comunitária, deixando, assim, que nossos laços comuns se
enfraqueçam e percamos os compromissos de cidadãos do
Estado, com suas devidas responsabilidade, desfazendo-se,
com isso, nossa autonomia pública, isto é, nossa liberdade.
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Outro aspecto interessante da vontade geral está no
fato desta ser dinâmica, ou seja, a vontade geral não é
sempre a mesma e as assembleias constantes servem
justamente para discutir se as cláusulas firmadas
anteriormente permanecem. Às vezes também a vontade
geral pode se enganar ou mesmo ser burlada, mas é
importante notar que esta não erra, apenas engana-se. Esse
engano ocorre quando a questão que é posta ao povo é
equivocada. Se o cidadão vende seu voto, por exemplo, ele,
ao invés de estar respondendo é “‘vantajoso para o Estado’
ele diz ‘é vantajoso para tal homem ou tal partido que seja
aprovado tal ou qual proposta”. (ROUSSEAU, 2002, p.
76).
A deliberação pública tem também uma função
pedagógica, ou seja, ela nos permite discernir com clareza o
que é do interesse da República, e o que é realmente o bem
comum. Certamente, muitos entraram no debate com uma
opinião e saíram com outra ou entraram sem uma opinião
formada e a discussão lançara luzes sobre eles.
Como o objetivo das deliberações é formular leis,
acordos ou lançar propostas, precisa-se de um legislador
que, por sua vez, deve ser um cidadão com grande
capacidade de síntese para dar forma e corpo à vontade
geral. Contudo, o legislador só deve colocar no papel a
expressão da vontade geral, ou seja, em momento algum
lhe fora dado o direito legislativo. E Rousseau (1999, p.
113) não cansa de frisar que só é legítima a lei que receber a
anuência de todos: “é nula toda a lei que o povo
diretamente não pode ratificar, em absoluto não é lei”. Por
essa razão, Rousseau diz ter superado a dicotomia ente
obediência e liberdade. O povo é livre porque obedece leis
criadas por si próprio. E é através desse processo que
saímos de uma vida solitária para uma vida comunitária; só
assim, nos desenvolvemos plenamente.
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1.4.2 A democracia como fundamento do estado
republicano
O percurso que fizemos até aqui nos dá subsídios
para concluir que Rousseau é um assíduo defensor da
democracia. E o diagnóstico feito pelo autor de O Contrato
Social só nos permite essa conclusão. Se a origem do mal
está na vida em sociedade, Rousseau crê que está na
sociedade também a solução para esses problemas.
Resumidamente, Rousseau traça o itinerário político
do homem na seguinte sequência: primeiramente, a
existência humana era solitária e rude, não havendo
também espaço para o conflito nem para ambição; saindo
desse estilo de vida simples aparece a família como primeira
instituição social e, logo depois, aparece a propriedade
privada e, com ela, a sociedade civil; em seguida, para
proteger a propriedade privada que pertencia a poucos e era
ameaçada por aqueles que não a possuíam: “o rico, forçado
pela necessidade, acabou concebendo o mais excogitado
projeto que já passou pelo espírito humano” (ROUSSEAU,
1999, p. 274). Assim, o Estado fora criado pelo “pacto dos
ricos”, numa medida que torna a usurpação legítima. Como
se pode ver, é um diagnóstico que diverge diametralmente
dos liberais ingleses:
Enquanto, para Hobbes e Locke, a sociedade civil
surge como solução para problema da sociabilidade
humana pela defesa dos direitos naturais, quer pela
segurança da vida para o primeiro ou pela garantia
da propriedade para o segundo, Rousseau situa aí a
origem das injustiças e misérias a que havia chegado
a sociedade de sua época. (VIEIRA, 1997, p. 94)

Feito este diagnóstico, Rousseau procurará
estabelecer uma proposta normativa na intenção de erguer
fundamentos legítimos para os problemas oriundos da vida
em sociedade. Isso será feito a partir da determinação dos
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princípios do direito político, cujos fundamentos são a igualdade e
a liberdade. O governo legítimo, proposto por Rousseau, se
chamará República, numa clara alusão à prevalência do
interesse público sobre o privado. E é nesse sentido que a
democracia, em Rousseau, deve ser entendida como um
valor moral fundamental, onde o todo está presente em
cada uma das partes e todas estas partes pensam e agem
como um cidadão coletivo, não atomizado.
1.4.3 Componentes imprescindíveis à democracia
Rousseau acredita que um governo genuinamente
democrático só é viável uma vez sendo atendidas três
condições, quais sejam: igualdade de participação,
autonomia do agir humano no espaço político e uma
participação direta do povo nas decisões. Vejamos com
mais detalhes o que cada uma dessas exigências reclama.
Em uma democracia é necessário que todos sejam
iguais em direitos e deveres. Isso requer também certa
homogeneidade entre os membros da República. Caso haja
muitas diferenças entre os cidadãos, a possibilidade de
consenso é nula. Além do perigo dessas diferenças
culturais, Rousseau aponta para o perigo da disparidade
econômica que também inviabilizaria uma discussão em
torno do bem comum. Em uma discussão com cidadãos
muito pobres e outros muitos ricos é possível que os que
estão no topo da pirâmide deixem a vontade geral de lado e
busquem apenas seus interesses particulares. Além do mais,
determinada superioridade econômica pode passar uma
ideia de superioridade no discurso e enganar a vontade
geral. Além do que, ser livre e igual numa sociedade
marcada pela desigualdade econômica parece-nos algo
impossível.
A segunda pré-condição para a efetivação de uma
democracia é a prioridade das questões políticas, de
interesse de todos, sobre as demais exigências. Isso quer
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dizer que questões religiosas, interesse econômico de
proprietários de terras e demais instâncias não podem ser
colocadas acima do interesse público. Dito isso fica claro
que nada pode estar acima do poder público que tem sua
origem e fundamento no povo.
Por último, Rousseau ressalta a necessidade de uma
democracia direta, a vontade geral não pode ser
representada. O povo precisa participar diretamente e de
forma contínua, caso contrário, não será livre e se afastará
continuamente das questões de interesse geral. A cidadania
estará categoricamente deixada de lado e nos veremos,
ininterruptamente, nas mãos de um poder arbitrário e
usurpador. Sem a participação direta, Rousseau acha que
não há democracia, isto porque o governo em que o povo
não tem o direito de participar diretamente das questões
públicas fica à mercê da boa vontade do representante do
povo. Esta participação direta que Rousseau reclama para o
poder público consiste: na participação efetiva na
aprovação de projetos e políticas públicas; na aprovação de
leis e decretos que afetem os membros da república; na
escolha dos governantes que devem ser vistos como
comissários do povo; na fiscalização contínua de todos os
atos do governo que, como dissemos, é apenas comissário
do povo que, por sua vez, é soberano e está acima de
qualquer entidade.
Todos estes pré-requisitos aqui elencados não são
utopias irrealizáveis, e sim, uma análise realística das
condições de possibilidade para a efetivação de uma
democracia direta. Não se trata também de um idealismo
exagerado já que tais requisitos podem ser levantados como
reivindicação ou meta a ser atingida por um povo.
1.4.4 O tamanho da República
Um grande obstáculo para a efetivação da
democracia rousseauniana é o tamanho da República.
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Segundo o Rousseau (1999, p. 108), essa não deve ser
grande porque “quanto mais se estende o liame social,
tanto mais se afrouxa, e em geral um pequeno Estado é
proporcionalmente mais forte do que um grande”. Como
podemos notar, em sociedades grandes e complexas, com
diversidade de culturas, costumes e pouco vínculo entre as
pessoas, a democracia de Rousseau não se efetivaria.
Contudo, vale lembrar que Rousseau, ao idealizar este tipo
de governo, tem em mente sua cidade natal, Genebra, onde
as pessoas eram unidas por afinidades nos costumes e
hábitos. Nos grandes países da Europa, que abrigam grupos
com ramificações culturais distintas, essa proposta de
governo talvez não funcionasse. O autor cita países
pequenos onde sua proposta de governo poderia ser aceita;
a Córsega, naquela época, era, segundo o autor, uma
República de tamanho ideal.
Contudo, a existência de pequenas Repúblicas,
como no caso da Córsega, estava ameaçada pela
proximidade com grandes potências, cada uma com suas
ambições de conquistas tanto no plano econômico quanto
no campo político. Como resolver essa questão? A
proposta de Rousseau será viável, dadas essas
circunstâncias? Apesar de ter feito pouca referência a essa
questão, Rousseau aponta para uma noção de confederação
como saída dessa dificuldade. A ideia é que para manter sua
autonomia, essas pequenas Repúblicas teriam de formalizar
coligações entre si para não sucumbirem perante o poder
das grandes potências.
Outros pensadores que antecederam Rousseau,
como Maquiavel e Montesquieu, também se ocuparam
dessa questão. Maquiavel, por exemplo, em seu texto
Discurso sobre Tito Lívio, afirmara que as pequenas Repúblicas
precisariam se tornar fortes “ou por meio de ligas, ou pelos
meios empregados pelos romanos” (VIEIRA, 1997, p. 102)
para se defenderem das grandes potências. Montesquieu
também acrescenta muito nessa discussão em sua obra O
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Espírito das Leis, afirmando que tais alianças deveriam ser
feitas entre Repúblicas que tivessem a mesma natureza, que
possuíssem algo em comum, e todo pacto ou aliança feita
por uma República que participasse da confederação teria
que ter o consentimento das demais. Rousseau, no livro III
do Contrato Social, afirma que essa seria uma discussão a ser
desenvolvida, mas não iria desenvolvê-la por se tratar de
um “novo objeto, muito vasto para minhas curtas vistas”.
(VIEIRA, 1997, p. 103).
Ainda sobre as dimensões de uma República,
Rousseau analisa a questão polonesa e escreve um texto
chamado Considerações sobre o Governo da Polônia, onde
pretendia apontar os problemas daquele povo. Segundo o
autor, a Polônia naquela época ainda estava em processo de
formação e era continuamente oprimida e derrotada pelos
seus opressores; apesar disso, era um povo que amava a
liberdade e procurava meios de conquistá-la. Por isso, o
filósofo de Genebra procura apontar para o conteúdo
político do Contrato Social como saída para os problemas ali
vivenciados. Sua ideia era que os valores compartilhados
pelos poloneses deveriam ser valorizados e fortalecidos, e
que determinadas instituições que acabavam contribuindo
para a degeneração desses valores deveriam ter seus limites
de ação limitados. A extensão territorial da Polônia também
era um problema e, por isso, o autor afirma que seria
necessário estreitar seus limites, caso pretendessem obter a
segurança de uma pequena república.
As propostas para a criação de uma República
polonesa continuam e podem ser sintetizadas basicamente
em mais três: i) tornar todos os cidadãos plenos, o que
implicaria incluir os camponeses e pequenos burgueses que
eram excluídos; ii) dar mais poder às dientinas (órgãos
vinculados diretamente à população e que permitia ao povo
acesso direto às decisões públicas) e iii) fazer um reforma
política que coibisse a reeleição de políticos por vários
mandatos e controle da corrupção. E se soma a isso, a
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realização de eleições com maior frequência. O objetivo de
todas essas medidas que a Polônia deveria seguir era
garantir uma plena soberania popular e, consequentemente,
a conquista da liberdade por parte de todos os cidadãos,
que estaria garantindo tudo isso mediante o exercício da
Vontade Geral.
1.4.5 Os problemas de uma democracia representativa
Rousseau não poupou críticas aos ingleses que
defendiam uma democracia representativa, bem como à
tripartição dos poderes preconizada por Locke. Segundo o
filósofo de Genebra, o povo inglês só era livre na época da
eleição e tão logo essa acabava o povo era entregue nas
mãos de legisladores que, na maioria das vezes, legislavam
em interesse particular. Nesse aspecto, a democracia
representativa em nada se diferenciava da monarquia
absolutista. Em ambos os casos a soberania é alienada e a
vontade geral deixa de ser ouvida. Essa alienação da
soberania faz com que projetos sem nenhuma
correspondência com a vontade geral sejam aprovados e,
ao mesmo tempo, gera-se um problema crônico que é a
despolitização do povo que passa a ver a política como algo
estranho e distante de sua realidade.
Apesar das críticas de Rousseau ao sistema
representativo, este foi o modelo que se adaptou melhor às
estruturas do sistema capitalista liberal e, portanto, foi o
que predominou do século XVIII até nossos dias. Como
consequência disso, tivemos um desenvolvimento
econômico maior, uma vez que esse modelo (o
representativo) não abala as estruturas econômicas. Na
contramão de tudo isso, os ideais de igualdade e liberdade
continuaram sendo apenas ideais, uma vez que a
disparidade econômica chegou a níveis alarmantes, e diante
de tamanha desigualdade, a liberdade se tornou apenas
retórica.
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Vieira foi bem feliz ao fazer uma análise dessa crise
da representatividade. Segundo o autor:
O sistema representativo [...] transformou a esfera
da ação política em mero espaço de negociação dos
interesses contraditórios dos grupos sociais, ficando
desprivilegiada enquanto instância de fixação de
interesses comuns e gerais da sociedade. Deste
modo os interesses corporativos, os acordos e
acertos entre classes hegemônicas, apresentam-se
para o conjunto da população como expressões
inequívocas dos interesses nacionais. (VIEIRA,
1997, p.99).

Dessa forma, a tão sonhada prevalência do interesse
político, defendida por Rousseau, é suplantada quando se
tem a prevalência de interesses econômicos entre grupos e
corporações; aprova-se uma medida nos sistemas
representativos liberais apenas quando essa não afeta as
relações econômicas das grandes corporações. Outro
déficit a ser sublinhado aparece no âmbito ético a partir do
momento em que o privado passa a ter prevalência sobre o
público. Rousseau pensou numa República deliberante, que
agia tendo em vista o bem comum, conquanto, em nossas
sociedades liberais os indivíduos têm em seus horizontes de
perspectiva apenas seus interesses particulares, afrouxando,
assim, nossos laços de cooperação, solidariedade e
compromisso ético.
1.4.6 A consolidação da democracia no Estado
republicano
A proposta normativa de democracia rousseauniana
fora elaborada por uma perspectiva hipotética e, portanto,
sem nenhuma pretensão de ser um discurso certo e seguro
por questões factuais ou históricas. Todavia não se trata de
um discurso vago, por isso queremos concluir a exposição
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de sua proposta democrática citando três pilares
fundamentais para a edificação da mesma.
Um dos primeiros pilares da democracia é a
Educação Pública. Há inclusive a possibilidade de se pensar o
projeto político de Rousseau como um projeto pedagógico.
Platão pensou numa cidade ideal, uma República onde os
governantes teriam que ser bem instruídos, com uma
formação educacional sólida, conquanto Rousseau intuíra
que essa educação deveria ser generalizada para todos os
membros da República.
Outra coluna fundamental da democracia
rousseauniana é a Participação Direta do Povo nas questões
públicas. Só assim o interesse geral prevalecerá sobre os
interesses particulares, e o cidadão será livre porque não
obedecerá a ninguém senão a si mesmo. A liberdade não
pode se reduzir a impedimentos externos para a ação do
indivíduo; deve, ao contrário disso, favorecer a capacidade
deste de participar ativamente das questões públicas. Ou
seja, não se trata de uma liberdade negativa, como fora
defendida pelos liberais, mas de uma liberdade positiva.
Por último, e não menos importante, está a
necessidade da prevalência das questões políticas sobre as
questões econômicas. O processo político é, segundo o
autor do Contrato Social, o que existe de mais importante em
uma República e, por esse motivo, não pode estar
subordinado a interesses econômicos de corporações. O
Estado tem que garantir a liberdade e a igualdade e, caso
não garanta isso, alguns serão suficientemente ricos para
comprar, alguns serão pobres a ponto de se vender; sem a
isonomia necessária, a deliberação pública estará
comprometida e o despotismo e a tirania imperarão.
Portanto, para que prevaleça o interesse público sobre o
privado, as questões políticas devem ser prioridades.
Assim, a democracia não parece ter apenas um
caráter procedimental, como apontaram teorias
democráticas contemporâneas, a exemplo de Jürgen
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Habermas. Em Rousseau, a democracia tem um conteúdo
bem claro: garantir a igualdade e a liberdade. Não se trata
apenas de uma forma de solucionar conflitos e
contradições sociais, a democracia rousseauniana visa à
edificação de uma identidade coletiva. (VIEIRA, 1997, p.
110).
Contudo, como veremos a seguir, o filósofo alemão
Jürgen Habermas analisa os dois modelos aqui descritos, o
liberal e o republicano, e aponta falhas em ambos. No que
segue, mostraremos as principais críticas de Habermas às
duas perspectivas aqui descritas e mostraremos seu
engenhoso projeto de conciliação entre estas duas
tradições.

CAPÍTULO II
UMA ALTERNATIVA AO DEBATE
LIBERAL-REPUBLICANO: A POLÍTICA
PROCEDIMENTAL DELIBERATIVA DE
JÜRGEN HABERMAS
O percurso feito até aqui nos mostrou dois
paradigmas políticos que têm seus alicerces na
modernidade e foram essenciais para a formulação de
concepções de cidadania, democracia e outros conceitos
importantes para a política normativa. O objetivo do
presente capítulo é mostrar uma alternativa para este
debate, qual seja, a política procedimental deliberativa de
Jürgen Habermas que se apresenta como síntese desses
dois modelos antagônicos. Utilizaremos para este fim o
ensaio Três Modelos Normativos de Democracia onde Habermas
(1995) analisa o debate liberal-republicano a partir do que
cada uma dessas tradições tem a dizer sobre os conceitos
de cidadão do Estado, direito e processo político de
formação da opinião e da vontade. Abordaremos também
Direito e Democracia onde alguns pontos presentes nos Três
Modelos Normativos de Democracia aparecem com mais ênfase
e nos é apresentada sua política procedimental deliberativa,
que, segundo Habermas, assume aspectos tanto do
Republicanismo como do Liberalismo, resultando em uma
terceira posição, isenta dos problemas das duas tradições
descritas.
Discutiremos neste capítulo, em um primeiro
momento, sobre os problemas da tradição liberal apontados
por Habermas, para quem o paradigma liberal vê o Estado
apenas como um aparato político responsável pela
conjugação de interesses privados, e dá pouca ênfase ao
processo político, vendo-o como jogo de preferências e
posições de poder, além de reservar pouco espaço para a
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participação do cidadão que é visto como sujeito de direitos
privados subjetivos, totalmente alijados do processo
decisório. Feito isso, iremos elucidar os problemas da
tradição Republicana, apontados pelo filósofo alemão, que
residem fundamentalmente no que ele chama de
“sobrecarga ética do cidadão”, oriunda de um “estreitamento
ético dos discursos políticos.” (1995, p.44). Mostraremos também
a discussão entre liberais e republicanos sobre a tensão
entre soberania popular e direitos humanos, que é também
a discussão entre a liberdade dos antigos vs. a liberdade dos
modernos ou ainda, colocando noutros termos, o embate
entre autonomia pública e autonomia privada. O capítulo
será finalizado com a apresentação dessa política
deliberativa que nos traz uma concepção de democracia, a
democracia deliberativa, a partir da qual o povo será
incluído de forma radical no processo político, sem que se
imponha a sobrecarga ética presente no Republicanismo.
Esta democracia deliberativa faz parte do esforço de
Habermas para conciliar direitos humanos e soberania
popular.
2.1 A Crítica de Habermas ao Liberalismo: a
passividade decisional do povo e o caráter
instrumental da política no liberalismo
O projeto liberal nunca viu a inclusão do povo nos
processos decisórios como um ideal político a ser
alcançado. A ideia de democracia representativa e a
tripartição dos poderes, que foi inicialmente pensada por
Locke e posteriormente desenvolvida por Montesquieu,
apesar de seus méritos, afastou continuamente o povo das
decisões políticas, uma vez que o processo de fiscalização e
controle de todos os atos públicos ficou nas mãos de uma
pequena cúpula interessada apenas em manter suas
posições de poder, ou seja, é mais interessante para os três
poderes manter a ordem a ter que fazer justiça. Por
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conseguinte, o povo mantém-se despolitizado e ignora a
conjuntura política de seu país.
Essa passividade decisional, típica das sociedades
liberais, é resultado de uma compreensão do cidadão como
portador de direitos subjetivos, entendidos como “O
direito, considerado na vida real, abraçando e penetrando
por todos os lados o nosso ser, aparece-nos como um
poder do indivíduo. Nos limites deste poder, reina a
vontade do indivíduo, e reina com o consentimento de
todos8” (SAVIGNY, s. d. p. 65.). Uma vez entendido como
portador de direitos, o indivíduo passa a ser visto,
enganosamente, como “um homem de mil poderes”
(CAVICHIOLI, 2006, p. 120). Esse paradigma liberal é
mantido pelo interesse das elites capitalistas que, em nome
da segurança econômica, preferem a continuação da ordem
existente. Segundo ainda Cavichioli (2006, p. 242):
O sujeito de direito e a retórica dos direitos
subjetivos
ganham,
assim,
considerável
funcionalidade, em favor das elites dirigentes,
através do processo codificatório empreendido no
século XIX, pois “[...] os Códigos Civis
oitocentistas [...] atendem justamente à segurança
jurídica necessária ao modo capitalista de produção
[...]”.

Outro problema que não está distante deste diz
respeito ao reducionismo legal liberal burguês que tirou do
indivíduo qualquer senso de compromisso ético com a
sociedade em que vive. Partindo do pressuposto de que
tudo que não for proibido é permitido e que o indivíduo só
Tradução livre de:“El derecho, considerado en la vida real, abrazando y
penetrando por todos lados nuestro ser, nos aparece como un poder del individuo.
En los límites de este poder, reina la voluntad del individuo, y reina con el
consentimiento de todos. A tal poder ó facultad lo llamamos nosotros derecho, y
algunos, derecho en sentido subjetivo.” (SAVIGNY, s.d. p.65)
8
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é obrigado a fazer o que estiver previsto em lei, os
indivíduos entram, usando uma expressão de Montagnoli
(2011, p. 3115), em um “estado de letargia mobilizatória.”
Isto faz com que desapareça qualquer tipo de compromisso
ético. Nessas circunstâncias, qualquer ato de solidariedade
passa a ser contingente e agir corretamente passa a ser
sinônimo de levar proveito e se sobressair sobre os demais.
Desaparece, assim, o interesse pelo coletivo, inexistindo
lutas por causas sociais, mas, apesar disso, qualquer
problema individual passa a ser objeto de disputa judicial,
que se tornou a única forma de se resolver conflitos. De
certa forma, os indivíduos se sentem aliviados por não
terem que se preocupar com sua ação moral. Segundo
Moreira (2004, p. 37), isso “[...] possibilita aos sujeitos de
direito um alívio em relação às decisões éticas a serem
tomadas, uma vez que os modos de comportamento são
expressos através de leis.” Tal diagnóstico é resumido por
Montagnoli (2011, p. 3645) nos seguintes termos:
A atomização liberal do ser humano na figura do
sujeito de direito preconiza a crença da
desnecessidade do homem moderno de organizarse solidariamente com seus pares enquanto povo,
pois um legislador político apresenta-se como
mandatário – ou mais que isto, verdadeiro e
exclusivo titular – da soberania popular, que
expressa o direito moderno através da positividade
de sua vontade.

Dessa forma, pode-se dizer que, apesar do
liberalismo ver todos os indivíduos como cidadãos
portadores de direitos garantidos juridicamente e tais
direitos serem negativos, ou seja, contra instâncias que são
ameaças potenciais, como o Estado, esses direitos ilharam
os indivíduos, desvinculando-os da coletividade de tal
modo que o Estado se fortaleceu. E, ao invés de termos
um Estado Mínimo, tão almejado pelos liberais, temos um

Joedson de Santana Oliveira | 61

Estado Máximo, ou seja, um Estado cada vez mais forte,
com um emaranhado de indivíduos vivendo isolados, sem
nenhum vínculo entre si, isto é, incapazes de se
mobilizarem coletivamente em nome de uma causa social.
Ao mesmo tempo em que o Estado liberal de
direito vê o povo como uma massa amorfa, inviabilizando a
inclusão radical deste no processo de tomada de decisões, a
política toma um caráter meramente instrumental de
programar o Estado para atender a determinados
interesses. Nas palavras de Habermas (1995, p. 39):
Segundo a concepção liberal o processo
democrático cumpre a tarefa de programar o
Estado no interesse da sociedade, entendendo-se o
Estado como o aparato da administração pública e
a sociedade como sistema, estruturada em termos
de uma economia de mercado, de relações de
pessoas privadas e de seu trabalho social. A política
(no sentido da formação política da vontade dos
cidadãos) tem a função de agregar e impor
interesses sociais privados perante um aparato
estatal especializado no emprego administrativo do
poder político para garantir fins coletivos.

Por essa perspectiva, a função do governo, visto
como aparato administrativo, é viabilizar a realização dos
interesses dos sujeitos privados majoritários, sem ferir os
direitos garantidos pelo ordenamento jurídico. Dessa
forma, com o liberalismo, o processo político se converte em
uma luta por posições estratégicas no poder administrativo.
Segundo Habermas (1997b, p. 337):
Na interpretação liberal, a política é essencialmente
uma luta por posições mais favoráveis no âmbito
do poder administrativo. O processo de formação
da opinião e da vontade na esfera pública e no
parlamento é determinado através da concorrência
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de atores coletivos que agem, estrategicamente, a
fim de obter ou manter posições de poder. O
sucesso se mede pelo assentimento qualificado
pelos votos de eleitores, dados a pessoas e
programas. Em seu voto, os eleitores expressam
suas preferências. Suas decisões eleitorais têm a
mesma estrutura que os atos de escolha de
participantes do mercado, orientados pelo sucesso.

Dando ao Estado apenas essa função mediadora
entre o poder público e as entidades privadas, não podemos
negar que determinadas ditaduras se encaixariam sem
grandes problemas no sistema liberal, desde que os direitos
privados sejam mantidos. O que Habermas critica na
arquitetura do sistema liberal é justamente a falta de espaço
para a discussão sobre a vida pública. Isto porque o
processo político, em sua opinião, deve ser avaliado não
apenas a partir dos objetivos alcançados, mas sim, e,
sobretudo, pela forma como foi conduzido. Ou seja,
Habermas supervaloriza o processo político por entender
que a política não se resume a seus resultados. Por esse viés,
podemos deduzir que é possível uma nação se desenvolver
economicamente sem, contudo, ter grandes avanços
políticos, esse é o retrato das sociedades liberais
contemporâneas.
Dadas essas fragilidades do modelo liberal, nos
damos conta de que outros pontos que andam em crise
ainda poderiam ser mencionados como, por exemplo, a
representatividade democrática, típica das sociedades
liberais. Mais adiante, ao apresentar a democracia
deliberativa de Habermas que se apresenta como um
modelo de democracia radical, ficará claro que esta surge
diante da crise do paradigma político da representatividade
liberal e da descrença de Habermas em um governo
republicano. Porque precisamente Habermas recusa o
republicanismo? Essa é uma das questões que veremos a
seguir.
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2.2 A homogeneidade moral pressuposta pelo
republicanismo e a sobrecarga ética do cidadão
Habermas nos apresenta uma leitura do
Republicanismo na qual Rousseau é posto como o principal
teórico. Nessa análise, o Republicanismo é muito idealista e
não se aplica às sociedades atuais, complexas e plurais, por
pressupor certa homogeneidade cultural inexistente e por
impor ao cidadão uma sobrecarga ética excessiva. Em que
consiste isso, é o que discutiremos na sequência.
Como já foi visto no capítulo anterior, Rousseau
subordina a vontade particular à vontade geral. Nesse caso,
difere radicalmente do liberalismo que prevê o contrário.
Rousseau parte do pressuposto da existência de uma
vontade geral que consiste não na soma de vontades e
interesses particulares, mas, sim, em uma vontade no
sentido de uma inclinação grupal construída coletivamente
cujo telos é o bem comum. Essa vontade geral deve,
segundo Rousseau, ser também a vontade de cada cidadão.
Dessa forma, todas as leis, contratos e medidas
administrativas precisam passar pelo crivo da vontade geral,
que é a vontade de todos. A questão que normalmente é
colocada a Rousseau diz respeito à possibilidade dessa
vontade geral não abranger a totalidade dos indivíduos, ou
seja, de não haver unanimidade quanto ao que pode vir a
ser a vontade geral. Acerca dessa possibilidade, o filósofo
de Genebra demonstra uma crença demasiada na razão que
seria capaz de nos levar a um consenso do que vem a ser a
vontade geral. E essa vontade não seria apenas uma
somatória de vontades singulares porque a questão que se
coloca em uma deliberação pública é se tal medida ou lei
está de acordo com a vontade geral, e não se ela é ou não
correta.
O problema que Habermas coloca a Rousseau é
sobre quais as garantias de que os cidadãos agirão de
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acordo com uma vontade geral e não mediante uma
negociação; ou seja, na proposta política de Rousseau existe
a possibilidade de se instalar uma maioria tirânica que
queira forjar uma vontade geral fazendo complô para que
as decisões convirjam para seus interesses corporativos.
Uma vez instaurada uma tirania da maioria, os indivíduos
singulares terão suas liberdades e seus direitos básicos
ameaçados e adentra-se em um estado de desordem.
Rousseau apela, então, para a existência de um contrato ou
ato de socialização que marca o ato fundador da República
que impediria esse tipo de situação. Habermas se reporta à
posição de Rousseau nos seguintes temos:
Rousseau exagerou ao máximo a sobrecarga ética
do cidadão, embutida no conceito republicano de
sociedade. Ele contou com virtudes políticas
ancoradas no ethos de uma comunidade mais ou
menos homogênea, integrada através de tradições
culturais comuns. A única alternativa seria a
coerção do Estado: ‘quanto menos as vontades singulares
se referirem à vontade geral – isto quer dizer: os costumes às
leis – tanto mais convém que cresça o poder de coerção.
Portanto, o governo, para ser bom, precisa ser tanto mais
poderoso quanto maior for o número de pessoas’.
(HABERMAS, 2003a, p. 136, grifos nosso).

Na perspectiva habermasiana, o republicanismo de
Rousseau se tornaria inviável nas sociedades atuais porque
elas agora tinham ganhado uma complexidade muito
grande, transformando-se em sociedades heterogêneas.
Para se chegar a um consenso em uma República repleta de
grupos antagônicos é difícil, e um sistema nos moldes
rousseaunianos talvez se convertesse em uma ditadura de
uma suposta vontade geral. Além disso, tem a
pressuposição de um grupo de indivíduos que agiriam
orientados por virtudes vinculadas a um ethos cultural e a
um conjunto de valores socialmente compartilhados. Uma
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vez não existindo essas condições ideais que o
Republicanismo de Rousseau reclama, o projeto político do
autor do Contrato social perde em relevância.
Poderíamos nos perguntar se o projeto republicano
de Rousseau, apesar de ser demasiado idealista, não serviria,
ao menos, como ideal regulador de nossas ações políticas,
ou seja, não deveríamos ter as ideias de Rousseau como
parâmetro para nossas práticas políticas, uma vez que são
inatingíveis, não poderíamos tê-las ao menos como
referência normativa? Habermas, apesar de ver problemas
no projeto de Rousseau, aponta vários pontos a serem
resgatados, tais como: a valorização do processo político e a
ideia de uma deliberação pública que seria uma forma do
cidadão ser livre. Já Benjamin Constant viu em Rousseau
não só um pensamento ultrapassado, mas também nocivo
ao Estado liberal de direito, do qual é um defensor. Em
suas palavras:
[...] transportando para os tempos modernos um
volume de poder social, de soberania coletiva que
pertencia a outros séculos, este gênio sublime, que
era animado pelo amor mais puro à liberdade,
forneceu todavia, desastrosos pretextos a mais de
um tipo de tirania. (CONSTANT, 1985, p. 3-4).

Apesar da dificuldade de operacionalizar as ideias
de Rousseau, é inegável sua contribuição para a política
normativa, sobretudo no tocante à ênfase dada ao processo
político de formação da opinião e da vontade.
Na ótica do republicanismo vislumbrado por
Habermas, o processo político tem uma função que vai além
dessa perspectiva instrumental de agregar interesses
privados. O modelo de sociedade defendido pelos
republicanos não tem como paradigma o mercado, mas o
fórum. A sociedade, diferente do que pensam os liberais, é
fonte de integração social e tem um potencial
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transformador; reflete um contexto de vida ético onde seus
membros se veem não como um aglomerado de indivíduos
atomizados, mas como um corpo coletivo, onde uns
dependem dos outros. Habermas comenta essa diferença
de paradigmas nos seguintes termos:
Com isso, a arquitetura liberal de governo e
sociedade sofre uma mudança importante: além das
normas hierárquicas do Estado e das regras
descentralizadas do mercado, ou seja, além do
poder administrativo e dos interesses pessoais, a
solidariedade e a orientação para o bem comum
aparecem como uma terceira fonte de integração
social [...] Na concepção republicana, a esfera
público- política adquire, juntamente com sua base
na sociedade civil, uma importância estratégica.
(1995, p. 40)

Assim, à medida que as regras do mercado dão
lugar às regras do fórum, o diálogo aparece girando em
torno não de preferências e interesses privados, mas de
valores socialmente incorporados em uma vida
compartilhada comunitariamente. O que se espera dos
cidadãos não é que eles atuem segundo suas preferências
particulares, como sugerem os liberais, mas de acordo com
as virtudes cívicas, sem as quais seria impossível pensar uma
República deliberativa onde todos tivessem autonomia
pública, capacidade de autolegislação coletiva bem como
capacidade de fiscalizar e denunciar o que se passa no
interior da República.
O que Habermas quer revelar, com a descrição
dessas duas tradições que lançaram as bases do debate
político-jurídico na modernidade e continuam sendo lidas é
que esses paradigmas já não respondem adequadamente às
demandas atuais, cada um por uma razão específica. Isso
não quer dizer, é claro, que devam ser abandonados, mas
que devem ser reformulados. Ambos os casos são modelos
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de política normativa centrados no Estado e que oferecem
poucas respostas para nossas sociedades complexas e
plurais. No caso do republicanismo, como já foi visto, o
problema está na pressuposição de uma comunidade mais
ou menos homogênea, bem como na sobrecarga ética que
se impõe ao cidadão. Isso tornaria o republicanismo, na
perspectiva de Habermas, demasiadamente idealista. Já o
liberalismo erra ao pressupor um cidadão passivo com
direitos pré-políticos a serem assegurados pelo Estado. Isso
corresponde a uma concepção de cidadania vista como
mera intitulação de direitos, o que seria um erro porque na
análise de Habermas (1997, p. 99, grifo nosso) “liberdade
assegurada paternalisticamente significa ao mesmo tempo subtração de
liberdade”.
Um ponto de grande atrito entre liberais e
republicanos, que não poderíamos deixar de discutir, diz
respeito à tensão entre direitos humanos e soberania
popular. De um lado, temos os liberais que defendem a
primazia dos primeiros e, do outro, os republicanos que
colocam a soberania do povo em primeira instância.
Habermas procura negar essa relação de concorrência entre
ambos e defender que ambos se pressupões mutuamente.
A seguir iremos caracterizar essa discussão com mais
detalhes.
2.3 A tensão entre direitos humanos e soberania
popular
A tensão entre direitos humanos e soberania
popular é resultado de um problema não resolvido entre a
tradição liberal de Locke e o republicanismo de Rousseau.
Esta discussão tem sofrido variações na forma de discuti-la
e, segundo Habermas (2003b), tal problema ainda é
pertinente porque “a teoria política não equacionou
consistentemente a tensão entre a soberania do povo e os
direitos humanos, entre a liberdade dos antigos e a liberdade dos
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modernos9’’. (p.70). Como resultado dessa tensão tem-se de
um lado republicanos reivindicando o primado da
autonomia pública e os liberais que, temendo uma tirania
da maioria, afirmam que os direitos humanos devem ser
blindados contra a vontade popular.
Esta discussão entre liberdade dos antigos versus
liberdade dos modernos é fundamental para os objetivos
desse trabalho. Nota-se que é um problema discutido por
Habermas (2004; 2003a; 2003b) que vê nessa questão uma
tensão entre direitos negativos e direitos positivos, onde
se entende por direito negativo aqui os direitos subjetivos,
que são, sobretudo, direitos privados com ênfase na
liberdade, ao passo que os direitos positivos enfatizam a
participação do cidadão na vida pública, essa última
vertente costuma ser associada aos antigos, já a defesa dos
direitos negativos é comumente a associada aos modernos.
Essa referida dicotomia foi sistematizada por Constant em
seu ensaio A liberdade dos antigos comparada à dos modernos
(1985) e atualizada por Berlin em Dois conceitos de liberdade
(2002). Habermas entra nessa discussão, mas seu interesse
teórico não é diretamente o problema da liberdade, mas
sim, as implicações práticas que tais concepções de
liberdade trazem consigo. No fundo, o que Habermas irá
forjar dessa discussão é uma concepção de democracia, a
democracia procedimental deliberativa; e para chegar a esta
concepção, o autor abordou as concepções do direito, da
cidadania e conceitos afins tais como o processo político de
formação da opinião e da vontade. É valido lembrar que
estes conceitos são discutidos imbricados, ou seja, em
momento algum Habermas os discute em separado. Ao se
Veremos no capítulo seguinte que Philip Pettit, diferente de
Habermas que pretende conciliar essas duas perspectivas mostrando
que estas não são excludentes, irá argumentar que a referida dicotomia
é simplista e que nós temos historicamente uma forma de conceituar a
liberdade que está fora desse binômio: liberdade dos antigos vs.
liberdade dos modernos.
9
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discutir a referida tensão entre direitos humanos e
soberania do povo estes conceitos aparecem e aparecem
dentro de duas tradições de pensamento político e não
podem ser abordados fora do contexto de tais tradições.
Este debate é atual devido à questão dos direitos
humanos ter se tornado central no mundo pós-guerra e a
comunidade política internacional estar lidando com esta
questão com muita frequência. Habermas retoma esta
discussão em “Soberania popular como procedimento” (1990),
artigo que é publicado no bicentenário da Revolução
Francesa, que teve grande influência dos ideais de soberania
popular de Rousseau e, por isso, o filósofo alemão faz
questão de apontar que esta teve um papel importante, foi
superada, mas ainda existem querelas mal resolvidas e até
hoje a discussão entre soberania do povo e direitos
humanos divide teóricos. Habermas acredita que não dá pra
falar de uma primazia da soberania popular como defende
o republicanismo de Rousseau e tampouco de uma
proeminência dos direitos humanos, enquanto direitos prépolíticos fundamentais, defendidos pelo jusnaturalismo
ligado inicialmente a Locke. Assim, o filósofo alemão
defende a tese da cooriginalidade entre direitos humanos e
soberania popular. Para que a tese de Habermas fique mais
clara apresentaremos os dois lados dessa discussão.
Segundo Habermas, a disputa entre direitos
humanos e soberania popular e a falta de clareza nessa
discussão, “deve ser lançada na conta de Kant e de
Rousseau, pois, em ambos, existe uma não confessada
relação de concorrência entre direitos humanos, fundamentados
moralmente, e o princípio da soberania do povo” (2003a, p. 128).
Esta oposição se coloca porque, de um lado, Kant vê na
autonomia do sujeito moral o fundamento dos direitos
subjetivos e Rousseau coloca o povo, a assembleia ou a
comuna, como um sujeito maior que a vontade particular
do indivíduo liberal. Doravante, mostraremos como
Habermas dá um caráter procedimental à soberania do
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povo e fará com que os direitos humanos, abandonando
seus pressupostos de fundo, assumam um caráter jurídico.
Um dos pressupostos básicos do pensamento de
Rousseau era o de que o poder de legislar cabia única e
exclusivamente ao povo e ninguém podia suplantá-lo, pois
essa era a garantia de que não seriam cometidas injustiças
contra o povo, pois ninguém comente injustiça contra si
próprio10. Tal ideia de que a legitimidade e a segurança das
leis estava no fato de emanarem do povo, constituiu um
paradigma político forte para os revolucionários de 1789,
que postulavam os ideais de autodeterminação e autorealização ancorados na ideia de que era possível se chegar
a um discurso racional válido universalmente. Como foi
visto no capítulo anterior, Rousseau colocou na origem de
tudo isso um pacto de sociabilidade mediante o qual todos
os indivíduos deram seu consentimento tácito à
institucionalização da soberania popular a partir da qual se
formularia leis de interesse geral e todos os indivíduos
renunciariam às suas preferências particulares em nome de
uma vontade conjunta, dita geral.
Para os críticos liberais, a ideia de uma vontade
geral única é uma ficção e toda essa ideia de
autodeterminação democrática só se efetivaria através da
supressão da heterogeneidade existente. Ou seja, a
soberania popular levada à sua forma radical não daria
conta de lidar com a diversidade de grupos e as minorias
Kant se diz grato a Rousseau por tê-lo esclarecido a esse respeito e se
reporta a essa questão nos seguintes termos: “O poder legislador pode
caber apenas à vontade conjunta do povo. Pois visto que todo direito
tem de emanar dele é preciso que ele não possa cometer injustiça para
com ninguém mediante sua lei. Ora, se uma pessoa decide algo contra
outrem, é sempre possível que nisto cometa injustiça contra este,
porém jamais no caso em que delibera sobre si mesmo (pois, volenti non
fitiniuria). Portanto. apenas a vontade unânime e conjunta de todos, à
medida que cada um delibera o mesmo sobre todos e todos sobre cada
um, apenas a vontade totalmente conjunta do povo pode ser
legisladora” (KANT, apud HABERMAS, 1990, p. 102).
10
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étnicas seriam, consequentemente, marginalizadas ou
mesmo oprimidas por uma ditadura da maioria. Para um
liberal clássico, como Alexis de Tocqueville, a soberania
popular precisa de um limite pelo fato de ameaçar os
direitos pré-políticos11. Para outros críticos liberais,
Rousseau constitui uma ameaça ao indivíduo e a
individualidade e todos os direitos defendidos por Locke se
encontram ameaçados pelo projeto rousseauniano, que visa
no fundo aniquilar o indivíduo na soberania do Estado.
Cobban (1964, p. 20-21) o vê como “profeta do
totalitarismo” Habermas não leu Rousseau de forma tão
assustadora, mas afirma em vários trechos que:
A sobrecarga moral que pesa sobre o cidadão
virtuoso paira como uma grande sombra sobre
todas as espécies radicais de rousseaunianismo. A
admissão de virtudes republicanas é realista apenas
para uma comunidade com um consenso
normativo já anteriormente assegurado por tradição
e ethos. (HABERMAS, 1990, p.102-103)

Dessa forma, a inviabilidade dos ideias republicanos
parecem insustentáveis em parte por uma questão prática,
ou seja, nas sociedades complexas e plurais que em
vivemos, o ideal republicano de Rousseau não funciona,
talvez suas ideais façam sentido apenas em sua pequena
Genebra do século XVII. Como veremos adiante,
Habermas, ancorado nos ideais republicanos, até defende
um modelo de democracia radical. É claro que a política
procedimental de Habermas tem diferenças significativas,
Como foi visto no capítulo anterior direitos naturais ou direitos prépolíticos é um pressuposto do jusnaturalismo liberal que defende a
existência de direitos pré-estatais, ou seja, mesmo antes do ato
fundador do estado já havia direitos e cabe ao Estado apenas assegurar
tais direitos ditos como fundamentais que são, segundo Locke
basicamente o direito à vida, à liberdade e a propriedade. A proteção de
tais direitos deve ser o principal objetivo do Estado.
11
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uma vez comparada à perspectiva de Rousseau.
Quanto à perspectiva liberal, Habermas a recusa
por concordar com a ideia republicana segundo a qual não
existem direitos naturais pré-políticos, ou seja, os direitos
são sempre jurídicos. Não dá para sustentar a ideia de que
existam direitos pré-estatais. Todo o direito positivo é
social, é histórico, portanto, a liberdade é sempre civil e
nunca natural, os direitos fundamentais que Locke alega ter
antecedido o ato fundador do estado é uma ficção
moderna. Até mesmo a ideia kantiana de um sujeito moral
que é capaz fazer o uso de uma suposta razão prática e
abstratamente pensar o direito subjetivo é uma ficção.
Mesmo nas sociedades pré-estatais, unidas por laços de
parentescos e crenças religiosas, os conflitos emergiam e
eram resolvidos por uma autoridade, seja ela religiosa,
instituída por prestígio ou função social. Nesse contexto, o
estado surge e burocratiza todo esse processo mas a
estrutura permanece quase a mesma. Habermas vê nisso
uma tensão entre direito e política, onde o direito emerge
da moralidade, dos costumes e formas de vida de um povo
e é dotado de força coercitiva pela política. O direito é,
portanto, uma forma de solucionar conflitos, mas não a
única; além do direito temos a moral, os costumes e
crenças. A política se tornou a forma de sanção legítima, ou
seja, aquilo que não se resolve pelas vias pacíficas do direito
está sujeito à ação política, que utiliza inclusive da
violência12.
12Durão

(2009, p. 121) comenta essa relação entre direito e política em
Habermas da seguinte forma: “A fusão empírica entre direito e poder
político, que origina o Estado, ocorre em dois momentos. No primeiro,
um membro de uma família influente assume as funções de intérprete
da verdade revelada em cerimônias religiosas, juiz das causas entre
sujeitos privados e líder de programas coletivos, convertendo-se em
juiz-rei capaz de controlar o poder político, o qual se fundamenta no
direito natural estabelecido pela autoridade de Deus, segundo a religião
compartilhada por todos. O Estado propriamente dito, porém, somente
se constitui em um segundo momento, quando surge uma burocracia
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Ademais, Habermas afirma que a fundamentação
kantiana do direito na autonomia moral dos indivíduos não
ganharia uma feição positiva sem o princípio da autonomia
política; usando suas próprias palavras: “os direitos do
homem fundamentados na autonomia moral dos
indivíduos, só podem adquirir uma figura positiva através
da autonomia política dos cidadãos.” (HABERMAS, 2003a,
p. 129). Isso porque, caso a autonomia moral permaneça
apenas na dimensão privativa ela será apenas uma norma
moral fraca, que não pode ser reivindicada diante de um
tribunal. Além do mais, Kant faz até uma confusão,
segundo Habermas, porque a ideia de autonomia do sujeito
de Rousseau para Kant sofre uma variação e fica com uma
lacuna. Em Rousseau, a autonomia era forjada
intersubjetivamente e se tornava ao mesmo tempo
disposição pessoal e lei geral. Em Kant permanece a ideia
de Rousseau da autonomia como disciplina ou disposição
pessoal e obrigação legal sendo que, assim como Rousseau,
é defendida a ideia de que não há oposição entre as
aspirações do indivíduo e as leis. O problema é que Kant
fundamenta isso em um plano individual. Habermas
(2003a) se reporta a isso nos seguintes termos: “o conceito
de autonomia, que suporta a construção inteira, é
introduzido por Kant na perspectiva, de certo modo
privada, daquele que julga moralmente; porém ele explicita
esse conceito na fórmula legal do imperativo categórico.”
(p. 127). Isto leva Habermas a crer que Kant não apresenta
os fundamentos da autonomia pública de forma
convincente e ainda deixa margem para se pensar
autonomia pública e privada de forma concorrente.
Por isso, Habermas apresenta seu princípio
procedimental de soberania popular que visa justamente
estatal especializada em questões de administração pública e aplicação
da justiça, capaz de implementar os programas políticos e a solução de
conflitos de ação.”
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superar as dificuldades das perspectivas liberal e
republicana em conjugar direitos humanos e soberania
popular. O pressuposto de fundo da tese habermasiana é o
de que para participar ativamente da vida pública os
cidadãos carecem dos direitos subjetivos porque sem
liberdade de comunicação, por exemplo, ninguém pode ter
autonomia política. Como salientou Durão (2009, p. 126):
(...) os cidadãos têm de se atribuir reciprocamente,
segundo a gênese lógica dos direitos, os direitos
subjetivos fundamentais que garantem as liberdades
individuais, bem como os direitos políticos de
participação e comunicação, o princípio da
soberania popular permite a mediação entre os
direitos subjetivos fundamentais e o direito objetivo
instituído pelo estado de direito, porque a
fundamentação do direito objetivo tem de
pressupor a fundamentação simultânea dos direitos
subjetivos, uma vez que somente cidadãos
portadores de direitos subjetivos fundamentais
podem participar em discursos de fundamentação
dos princípios do estado de direito.

Podemos falar então, segundo o autor de Direito e
Democracia, numa relação de complementaridade entre
soberania do povo e direitos humanos, ou ainda numa
cooriginariedade entre ambos, uma vez que se pressupõem
mutuamente não dá para discuti-los numa relação de
concorrência. Assim, os direitos humanos, longe de ser
uma limitação da soberania popular, são acoplados a esta.
Podemos ponderar seguramente, dessa forma, que a
soberania popular não está acima dos direitos subjetivos
porque sem estes a outra não existe e da mesma forma os
liberais precisam entender que nenhum direito pode ser
garantido paternalisticamente, ou seja, não dá pra pensar
nos direitos humanos como uma estrutura que deve ser
blindada porque, sendo tais direitos jurídicos, eles só farão
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sentido para um povo que se sente co-autor dos mesmos.
Um povo que recebe um leque de direitos oriundos de uma
autoridade não tem condições de obedecê-los.
Na verdade, parte da desconfiança na soberania
popular está na forma como esta vem sendo entendida
ultimamente. Ingeborg Maus (1999) faz um diagnóstico
segundo o qual a soberania popular hoje é identificada com
“o monopólio estatal do poder”, ou seja, soberania
atualmente não é sinônimo de poder nas mãos do povo,
mas sim nas mãos de uma autoridade que se imputa ao
direito de tomar decisões com aparente legitimidade13.
Ainda assim, todas as constituições dizem ter emanado do
povo, embora isso seja só retórica.
Segundo Maus (1999), existem casos de
constituições que colocam os direitos fundamentais em
oposição à soberania do povo. Isso nos leva a uma situação
tal onde a democracia perde completamente sua validade.
Martins (2011, p. 80) foi feliz ao fazer a seguinte anotação:
(...) há um fenômeno em que aquela clássica
concepção de soberania, vinculada ao povo, perdeu
seu sentido de ser, posto estar agora nas mãos do
poder judiciário, e a esse processo de ‘transição de
um elemento central da soberania popular para a
justiça, como prova a quase religiosa veneração ao
Tribunal Constitucional da República’ nada há que
bloqueie ou resista: o consentimento da população
é total, tanto que a ‘independência’ da justiça –
Um caso que ilustra bem essa situação foi o da mulher iraniana
Sakineh Mohammadi Ashtiani, condenada pelo presidente do Irã,
Mahmoud Ahmadinejad à morte por apedrejamento por supostamente
ter cometido adultério. Em um pronunciamento sobre o caso, o
presidente Lula afirmou que era contra a interferência no caso porque a
gente tinha que respeitar a soberania popular do Irã. Fica bem nítido
nesse caso que há um mal entendido sobre o que vem a ser a soberania
popular. Talvez seja um problema fruto das democracias liberais que
veem no representante do povo, o povo genericamente instituído.
13
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como também a liberdade de resistência no
tratamento com os textos da lei e da constituição –
e em geral o domínio do sistema político pela
justiça constitucional da república são aceitos pela
população ‘como substitutos da democracia’.

Como não existe soberania popular no sentido
originário do termo, ou seja, soberania entendida como
vontade popular, mas sim uma soberania alienada a uma
autoridade ou a um sistema constitucional, resta apelar para
o respeito aos direitos humanos como algo separado ou em
oposição à soberania popular. Os defensores dos direitos
humanos têm como principal obstáculo justamente
determinadas soberanias, que no fundo não emanam do
povo e, portanto, não podem ser ditas “popular”.
Habermas partilha do diagnóstico de Maus de uma
alienação da soberania ao poder administrativo e afirma que
em um estado social paternalista não há espaço nem para a
soberania do povo, nem para os direitos fundamentais
porque direitos, como a liberdade, garantidos
paternalisticamente é ao mesmo tempo subtração destes. A
diferença entre Habermas e Maus é que o primeiro irá
apresentar, como veremos a seguir, uma possibilidade de
superar esta tensão, algo que Maus não partilha14.
A questão de fundo que poderíamos levantar à
Habermas é sobre como se dá pragmaticamente essa
relação de complementaridade entre os direitos humanos e
a soberania do povo. A resposta virá através da defesa de
uma democracia procedimental deliberativa que, como
veremos, defende uma forma de deliberação que dispensa a
existência de assembleias institucionalizadas, ou seja,
diferente da perspectiva republicana a democracia
habermasiana advoga que as questões de interesse público
Para informações mais detalhadas da posição de Maus, ver Martins
(2006).
14
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são discutidas no interior da sociedade civil, onde se
pressupõe que todos sejam livres e iguais, e depois chegam
ao poder administrativo, onde se convertem em leis e
decretos de interesse público. Adiante iremos nos deter em
pormenores sobre como isso é possível.
2.4 Uma alternativa ao debate: a política
procedimental deliberativa
A proposta política defendida por Habermas tem
como ponto de partida o diagnóstico do Estado liberal de
Direito que, segundo o autor, tem falhas, e como parte de
seu projeto, o teórico alemão procura incorporar alguns
elementos do Republicanismo para suprir as falhas do
modelo liberal. Apesar de o autor repetir várias vezes que
seu modelo de política deliberativa une elementos de
ambos, liberalismo e republicanismo, parece-nos que, no
fundo, se trata mais de propor a incorporação de elementos
do republicanismo a um projeto liberal que tem suas raízes
na modernidade e se encontra em decadência nos dias de
hoje. E não faz parte das intenções do autor resgatar a
tradição republicana para os dias de hoje porque, segundo
o mesmo, trata-se de um modelo inviável para a atual
conjuntura política.
Contudo, o filósofo alemão prefere ver sua
proposta como uma alternativa ao debate liberalrepublicano. Destarte, sua perspectiva é caracterizada por
um ideal normativo de política, cujo centro já não pode ser
mais o Estado, mas a sociedade civil. A esse respeito temos
textualmente:
Essa teoria já não opera com o conceito de um
todo social centrado no Estado, que pudéssemos
representar como um sujeito em grande escala com
ação voltada para metas. Ela tampouco localiza esse
todo em um sistema de normas constitucionais que
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regulem o equilíbrio de poder e compromisso de
interesses de modo inconsciente e mais ou menos
automático, conforme o modelo de troca mercantil.
(HABERMAS, 1995, p. 47, grifo nosso).

Dentro dessa teoria, os conceitos de Esfera pública e
Sociedade Civil passam a ter uma importância capital. Vale
lembrar que a democracia deliberativa, a qual Habermas
defende, encontra eco em vários autores contemporâneos,
e um ponto em comum em todas essas abordagens é a
centralidade do conceito de sociedade civil, que Habermas
define como um conjunto de instituições que estão
desacopladas da economia e do Estado. Isso porque já não
se trata de um “sistema de necessidades”, como descrevia
Hegel, ou seja, “como sistema do trabalho social e do
comércio de mercadorias numa economia de mercado”
(HABERMAS, 2003b, p. 99). A sociedade civil, na
perspectiva habermasiana, é constituída por “associações e
organizações livres [...] as quais ancoram as estruturas de
comunicação da esfera pública nos componentes sociais do
mundo da vida” (HABERMAS, 2003b, p.99). Trata-se de
uma função de aproximação entre as esferas privada e
pública. Dando a palavra ao autor, temos:
A sociedade civil compõe-se de movimentos,
organizações e associações, os quais captam os ecos
dos problemas sociais que ressoam nas esferas
privadas, condensam-nos e os transmitem, a seguir,
para a esfera pública política. O núcleo da
sociedade civil forma uma espécie de associação
que institucionaliza os discursos capazes de
solucionar problemas, transformando-os em
questões de interesse geral no quadro de esferas
públicas (HABERMAS, 2003b, p. 99).

Como se pode ver, trata-se de uma função de
mediação entre as questões que surgem no interior do
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mundo da vida e chegam às esferas públicas. Aqui é
necessário um esclarecimento sobre a função da esfera
pública que brota da sociedade civil, mas não se confunde
com esta. Segundo Habermas, a esfera pública não é uma
organização, uma instituição e tampouco um sistema. Ela
se define melhor como um espaço informal não
institucionalizado onde todos os membros da sociedade
civil estão incluídos. Dessa forma, ela não é algo que possa
inventar, mas antes uma estrutura pré-existente que precisa
ganhar um caráter político, no sentido de que se pressupõe
que as questões brotadas no interior do mundo da vida
sejam mais que questões particulares. Na verdade, nem
tudo que surge no mundo da vida é de interesse público
daí, a expressão de que a Esfera Pública funciona como
“filtro”.15
A sociedade civil tem uma proeminência na
construção da esfera pública por estar ancorada no mundo
da vida e, dessa forma, ter mais proximidade com os
problemas e demandas que surgem no interior do mundo
da vida. Essa proeminência se justifica também pelo fato da
[...] uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas
de posição e opiniões; nela os fluxos são filtrados e sintetizados, a ponto
de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas
específicos Do mesmo modo que o mundo da vida tomado
globalmente, a esfera pública se reproduz através do agir comunicativo,
implicando apenas o domínio de uma linguagem natural; ela está em
sintonia com a compreensibilidade geral da prática comunicativa cotidiana.
Descobrimos que o mundo da vida é um reservatório para intenções
simples; e os sistemas de ação e de saber especializados, que se formam
no interior do mundo da vida, continuam vinculados a ele. Eles se
ligam a funções gerais de reprodução do mundo da vida (como é o caso
da religião, da escola e da família), ou a diferentes aspectos de validade
do saber comunicado através da linguagem comum (como é o caso da
ciência, da moral e da arte). [...] A esfera pública constitui
principalmente uma estrutura comunicativa do agir orientado pelo
entendimento, a qual tem a ver com o espaço social gerado no agir
comunicativo, não com as funções nem com os conteúdos da comunicação
cotidiana. (HABERMAS, 2003b, p. 92, grifo nosso).
15
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sociedade civil não ter sido contaminada pela lógica
instrumental do mundo sistêmico.
A ênfase de Habermas parece estar sempre voltada
para a forma como se processa a formação de opiniões e
posições. E dentro de uma democracia deliberativa a noção
de Esfera Pública desempenha um papel vital16. Avritzer
(2000, p. 78) aponta duas características da esfera pública:
A primeira delas é a ideia de um espaço para a
interação cara a cara distinto do Estado. Neste
espaço, os indivíduos interagem uns com os outros,
debatem as decisões tomadas pelas autoridades
políticas, discutem o conteúdo moral das diferentes
relações existentes no nível da sociedade e
apresentam demandas ao Estado.

Como se pode ver o ponto fulcral é a politização
dos cidadãos que devem estar concatenados com o que se
passa no cenário político no qual está inserido. Pressupõese, nesse sentido, que todos sejam iguais no processo
dialógico onde prevalecerá o melhor argumento.
A segunda característica está ligada à “ampliação do
domínio público” (AVRITZER, op.cit., p.79 ). Ou seja,
amplia-se com a esfera pública as questões e os temas
relegados à esfera privada. Não se trata, portanto, de uma
igualdade apenas de acesso e expressão de opiniões, mas
também da inclusão de problemas que afetam o mundo da
vida.
De modo geral, a esfera pública deve ser interpretada
como uma atividade comunicativa em uma circunstância
Sobre a importância do conceito de Esfera Pública em Habermas ver
Lubenow (2012): “A esfera pública, por sua vez, é a categoria
normativa chave do processo político deliberativo habermasiano. A
esfera pública é uma ‘estrutura intermediária’ que faz a mediação entre
o Estado e o sistema político e os setores privados do mundo da vida”
(p. 107).
16
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onde um grupo de indivíduos se agrupa para discutir
problemas e questões que, de alguma forma, digam
respeitos a eles. Nesse espaço todos estão em condição de
defender posições e apresentar razões para isso, nesse
sentido, constitui-se também uma rede de comunicação
para que todos fiquem a par das posturas do poder
administrativo. Lubenow (2012) sintetizou a função da
esfera pública nos seguintes termos:
A esfera pública constitui uma “caixa de
ressonância”, dotada de um sistema de sensores
sensíveis ao âmbito de toda sociedade, e tem a
função de filtrar e sintetizar temas, argumentos e
contribuições, e transportá-los para o nível dos
processos institucionalizados de resolução e
decisão, de introduzir no sistema político os
conflitos existentes na sociedade civil, a fim de
exercer influência e direcionar os processos de
regulação e circulação do poder do sistema político,
através de uma abertura estrutural, sensível e
porosa, ancorada no mundo da vida. (p. 107)

Na discussão sobre sociedade civil e esfera pública,
merece destaque o diagnóstico feito por Habermas dos
problemas do Estado Liberal a partir da diferenciação entre
sistema e mundo da vida. Entendendo por Sistema o aparato
econômico e estatal cuja mola propulsora é, respectivamente,
o dinheiro e o poder, Habermas caracteriza essa estrutura
como uma forma de racionalidade estratégica e
instrumental cujo meio é a barganha e não o argumento. O
mundo sistêmico opera, assim, sob uma forma de
racionalidade liberal-capitalista, reduzindo tudo a
negociações econômicas e de poder. Já o mundo da vida,
na contramão do mundo sistêmico, diz respeito às
tradições, aos costumes, à cultura e ao ethos de um povo A
lógica de funcionamento do mundo da vida não é o poder e
o dinheiro, mas a solidariedade e a cooperação.
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Diferentemente do mundo sistêmico, cuja racionalidade é
instrumental e orientada para interesses, no mundo da vida
é a racionalidade comunicativa que se manifesta:
[...] na força racionalmente motivadora dos atos do
entendimento, portanto, numa racionalidade que se
manifeste nas condições requeridas para um acordo
obtido comunicativamente. (HABERMAS, 1990a

p.72).
Como se pode ver, o mundo da vida é mais
informal e vinculado ao cotidiano das pessoas. Já o mundo
sistêmico é burocratizado e constitui uma macroestrutura
dentro da sociedade.
Dada essa diferenciação entre sistema e mundo da
vida, Habermas faz um diagnóstico das sociedades liberais
que aponta para o que ele chama de Colonização Sistêmica do
Mundo da Vida. Isso significa, precisamente, que a lógica do
mundo sistêmico, o poder e o dinheiro invadiram o mundo
da vida. As consequências práticas disso aparecem à medida
que as pessoas deixam de agir a partir de uma racionalidade
comunicativa para agir segundo uma racionalidade
instrumental, ou seja, a solidariedade e a cooperação cedem
lugar aos interesses econômicos e a luta por posições de
poder.
Com esta colonização do mundo da vida, o sistema
acaba invadindo e contaminando o que poderia oferecer as
bases de resistência às imposições e reducionismos dos
sistemas. Se pensarmos o mundo da vida como principal
vetor de ideias da sociedade civil e dos espaços ou esferas
públicas, perceberemos que ele sofre um duro golpe com a
colonização do mundo da vida. Isso porque o mundo da
vida, formado por tradições, valores e identidades
individuais, proporciona o aparecimento de instituições e
organizações que constituem o núcleo da sociedade civil e,
uma vez colonizado pela lógica instrumental sistêmica, o
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mundo da vida deixaria de apoiar a sociedade civil através
de uma racionalidade comunicativa.
Apesar desse diagnóstico, chamado de colonização
técnico-sistêmica do mundo da vida, Habermas parece-nos
esperançoso ou, até mesmo otimista17, e acredita que o
mundo da vida pode ser um celeiro de opiniões que, se
amadurecidas, podem chegar à sociedade civil através de
uma esfera pública não institucionalizada. Ou seja,
Habermas acredita que é possível que o mundo da vida
possa influenciar o mundo sistêmico e não o contrário.
Essa influência, apesar de surgir na informalidade, chega
aos subsistemas jurídico-políticos por intermédio da
sociedade civil e não se trata de uma influência arbitrária:
[...] a influência pública só se transforma em poder
político após passar através de filtros dos
procedimentos institucionalizados de formação de
vontade e opinião democráticas, ser transformada
17Segundo

Lubenow (2012) há uma mudança sensível sobre o que se
pode esperar da Esfera Pública em Habermas uma vez comparando
Teoria da ação Comunicativa [Teoria de la acción comunicativa, 1992)],
publicada primeiramente em 1981 e Direito e Democracia (2003a; 2003b):
“em Faktizität..., a esfera pública não exerce poder, mas influência. Esta
é a diferença em relação à idéia de ‘sitiamento’ da Theorie”.
(LUBENOW, 2012, p. 112). No fundo parece-nos que na obra de 1981
há uma ideia de Esfera Pública mais pessimista por estar parecer estar
sempre a serviço do mundo sistêmico e já no prefácio dessa mesma
obra, lançada em 1990, há uma mudança de perspectiva em relação à
mesma. “A reformulação da categoria de esfera pública no ‘prefácio’ de
1990 a Strukturwandel der Öffentlichkeit, e em Faktizität und Geltung (com
uma ênfase maior sobre o institucional, e a reformulação da noção de
sistema político, mais aberto e mais poroso), é uma tentativa de melhor
contextualizar e compreender as novas articulações mediadoras que
emergiram entre as esferas do mundo da vida e da sociedade civil, e as
esferas institucionais do sistema político e administrativo. Trata-se de
reavaliar os mecanismos de participação democrática, os elementos
argumentativos e o peso que exercem nos processos de formação da
opinião e da vontade e nos novos arranjos institucionais.”
(LUBENOW, 2012, p. 129)
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em poder comunicativo e adentrar através dos
debates parlamentares o processo legislativo
legítimo. (HABERMAS, 2003b, p).

Como se pode ver, na democracia procedimental
deliberativa habermasiana a participação não é tão incisiva
como na perspectiva republicana que pensa os indivíduos
como agentes coletivos. Os cidadãos têm um papel decisivo
pelo poder de influência que exercem, mas essa influência,
brotada no interior da vida privada, necessita de mediação,
uma vez que um indivíduo isolado, desvinculado de um
grupo específico, não tem acesso aos subsistemas, ele terá
acesso à sociedade civil que leva as questões da esfera da
vida privada aos centros da política. Segundo Luchmann
(2002, p. 12), por meio dos:
movimentos sociais, utilizando-se de uma série de
mecanismos
organizacionais
de
debate,
interlocução e influência, podem dramatizar as
questões de modo a impactar a agenda da mídia,
tornando-as acessíveis ao grande público e
ganhando um lugar na agenda pública.

Isso pressupõe naturalmente um sistema político
que possua mecanismos que permitam a contestação e
deem voz aos movimentos sociais, assim como todas as
instâncias da sociedade civil. Habermas ainda completa
dizendo que:
Algumas vezes, requer-se o apoio de ações
espetaculares, de protestos de massas e de
incessantes campanhas antes que um tema possa
avançar, através de votos vitoriosos, de pontos
programáticos
de
partidos
‘estabelecidos’
cuidadosamente ampliados, dos acórdãos, das
súmulas, do judiciário, etc [...] até a área central do
sistema político e ali receber consideração formal.
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(HABERMAS, 2003b, p. 56).

É nesse sentido que Habermas pontua a
proeminência da sociedade civil e de uma esfera pública
não-institucionalizada dentro da política procedimental
deliberativa. A soberania do povo, como se pode ver, não é
relegada à mera escolha dos representantes em períodos
eleitorais ou convenções como pressupôs o liberalismo, e
também não se trata de uma democracia direta com a
inclusão dos cidadãos que agiriam enquanto coletividade,
como defendera Rousseau. Diferente de Rousseau, a
participação, na perspectiva procedimental, dá-se
informalmente e de forma não institucionalizada. Tamanha
informalidade leva alguns críticos a suspeitarem da
renovação que a política procedimental representa, uma vez
que esta se mostra como alternativa ao republicanismo e ao
liberalismo. Ademais, pode levantar-se o questionamento de
se o republicanismo é de fato, tão idealista como Habermas
o pintou. Philip Pettit faz uma interpretação da tradição
republicana distinta da interpretação feita por Habermas e,
consequentemente, isso o leva a pensar na contingência do
projeto habermasiano de conciliação entre liberalismo e
republicanismo.
Mostraremos na
sequência
um
republicanismo sob a perspectiva de Pettit, que se apresenta
como republicanismo mais atual e, portanto, dispensa o
projeto de conciliação entre liberalismo e republicanismo
proposto por Habermas.

CAPÍTULO III
O NEORREPUBLICANISMO DE PHILIP
PETTIT: UMA RESPOSTA À TENTATIVA
DE CONCILIAÇÃO ENTRE
LIBERALISMO E REPUBLICANISMO
O republicanismo é uma tradição muito ampla e
formada por diversos momentos históricos. Talvez seja
mais correto falar em “republicanismos” uma vez que não
se trata de um bloco homogêneo. Isso se deve em parte ao
fato do republicanismo ter surgido como tradição
consciente de si apenas no preâmbulo da modernidade.
Apesar de autores antigos, tanto romanos como gregos,
usarem abundantemente o termo república, inexistia a ideia
de uma corrente política com características bem definidas.
E a interpretação que se faz hoje de alguns pontos
discutidos por autores republicanos clássicos não aponta
para o mesmo rumo. As interpretações que se fazem de
Maquiavel e Montesquieu, por exemplo, divergem em
vários pontos, ou seja, trata-se de autores que,
posteriormente, tiveram ramificações bem diferentes.
Ademais, quando tentamos listar alguns autores
republicanos encontramos muitos nomes idiossincráticos
em um mesmo bloco. Basta pensar numa relação que
contenha Platão, Rousseau, Kant, Cícero, Maquiavel e
Montesquieu. Talvez, por isso, exista muita confusão ou
imprecisão quando se fala a respeito do republicanismo.
A interpretação que Habermas faz do
republicanismo é, como foi visto, a de uma tradição ligada à
Rousseau que entende a liberdade como liberdade positiva,
vista como autogoverno, com ênfase na autonomia pública
dos cidadãos. Mostraremos, contudo, neste capítulo, um
novo republicanismo que diverge do apresentado pelo
autor de Direito e Democracia. Trata-se do republicanismo de
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Philip Pettit que faz questão de se identificar como
republicano e mostra as peculiaridades dessa tradição, cuja
origem está em Roma, na figura de Cícero, e não em
Atenas.
O ponto de partida da teoria republicana de Pettit é
um conceito de liberdade que, segundo o autor, está fora da
dicotomia liberdade negativa versus liberdade positiva. Tratase da liberdade como não dominação, que diverge da
clássica dicotomia posta por Benjamim Constant entre a
liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos.
Ao que se segue, que a liberdade como não
dominação subsidiará uma nova concepção de democracia
e participação política que não é tão idealista como a
democracia rousseauniana e, portanto, nos parece mais
viável nas sociedades complexas e plurais que vivemos.
Trata-se da Democracia Contestatória que é, certamente,
um dos pontos mais inovadores da obra de Pettit. Nesta
concepção de democracia a participação é vista pelo prisma
da contestabilidade.
3.1 A liberdade na perspectiva republicana
Uma das preocupações centrais da política
normativa nos últimos séculos foi apresentar uma definição
de liberdade ampla, talvez por ser um bem essencial
assumido. Conforme Pettit (2007), da modernidade até
nossos dias fomos movidos por um pressuposto segundo o
qual só havia duas maneiras de conceituar a liberdade
política: de um lado estaria a liberdade positiva, e do outro
a liberdade negativa. A primeira corresponde à ideia de
autogoverno, autonomia e autodomínio; já a segunda
identifica a liberdade com a não interferência ou obstrução
de nossas ações, sobretudo, interferência estatal. De acordo
com esta perspectiva, somos livres na proporção em que
não há interferências efetivas em nossas ações. Essa última
concepção está vinculada ao pensamento liberal, e a
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primeira era atribuída ao pensamento republicano.
Tal dicotomia entre liberdade positiva versus
liberdade negativa é tributária de uma distinção clássica
feita por Benjamin Constant (1985) em seu ensaio Da
Liberdade dos Antigos comparada à dos Modernos, onde o autor
associa a liberdade positiva à liberdade dos antigos que
enfatizavam muitos valores como o autodomínio,
participação política e a capacidade de gerir sua vida. Já a
liberdade negativa estaria ligada ao pensamento moderno
que, por sua vez, tinha como foco evitar interferências de
qualquer tipo sobre a vida privada do indivíduo, algo bem
típico do liberalismo que frisava a autonomia privada e
media a liberdade do sujeito na proporção que este estava
isento de coerções, fossem elas físicas ou da vontade.
Isaiah Berlin (2002), na mesma esteira de Constant,
reforça a existência desta dicotomia em um ensaio
intitulado Dois conceitos de Liberdade. A distinção feita por
Berlin é a mesma exposta por Constant. Enquanto a
liberdade positiva vê a liberdade na capacidade do indivíduo
orientar suas ações de modo que estas atinjam a finalidade
por ele estipuladas, e, nesse caso, Kant18 e Rousseau servem
como exemplos clássicos dessa perspectiva pelo fato destes
autores identificarem a liberdade com autonomia do
indivíduo enquanto ser capaz de tomar decisões por si só.
A liberdade negativa é descrita por Berlin (2002, p. 229) nos
seguintes termos:
A liberdade política neste sentido é simplesmente a
área na qual um homem pode agir sem ser
obstruído por outros. [...] A coerção implica a
interferência deliberada de outros seres humanos na minha
Apesar de pensar em termos de autonomia, Kant seguramente está
mais para “liberal” do que para “republicano”, na medida em que
centra os direitos do homem em um nível pré-político. Sem falar de seu
“individualismo axiológico”, na medida em que “do reino dos fins” é
que se faz uma sociedade, e não o contrário.
18
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área de atuação. Só não temos liberdade política
quando outros indivíduos nos impedem de alcançar
uma meta.

Observa-se que com liberdade positiva desejava-se
algo: agir, tomar decisões e ser autônomo. Ao passo que a
ideia de liberdade negativa apontava para aquilo que não se
deseja: interferência alheia.
Segundo Constant, a liberdade positiva, que tem
suas raízes no mundo antigo, é uma proposta já defasada e
transpô-la para as sociedades modernas é um anacronismo.
Para o autor, isso se deve à complexidade e pluralidade que
a vida social ganhou com a modernidade, não sendo mais
possível uma República deliberante em busca de um
consenso.
Berlin também critica o ideal de liberdade positiva
por pensar que se trata de uma distorção da ideia de
liberdade. Para o autor, participação é uma coisa e liberdade
é outra. Ademais, a postulação de um ideal de liberdade
positiva pode colocar em xeque as liberdades individuais,
deixando margem para um governo tirânico. Isso se deve,
segundo ele, ao fato dessa concepção de liberdade pensar o
Estado como um macro sujeito que deve agir livremente,
onde os sujeitos singulares são suprimidos em função de
um macro sujeito que seria o Estado19.
Dessa forma, Berlin conclui que a verdadeira
liberdade é a liberdade negativa, uma vez que esta garante a
segurança necessária para o sujeito viver sua individualidade
e ter seu espaço respeitado. Em se tratando de sociedades
complexas e plurais, só a liberdade negativa atenderia às
demandas.
Pettit faz severas críticas a Benjamin Constant por
este ter simplificado a ideia de liberdade na referida
Nesse aspecto seu diagnóstico se aproxima do diagnóstico
habermasiano.
19
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dicotomia. Segundo o professor de Princeton, Constant faz
apenas uma caricatura da liberdade dos antigos cometendo
um erro ao resumir o debate em torno da liberdade nessas
duas posturas. Em suas palavras:
A observação mais importante na introdução do
conceito republicano de liberdade é o
reconhecimento da imagem de Constant de
liberdade dos antigos como uma caricatura, que
servia para esconder o verdadeiro modo de pensar
republicano, apenas recentemente proeminente, do
olhar de seus contemporâneos. Constant pode não
ter propagado tal ideia conscientemente, mas o que
ele conseguiu foi hipnotizar gerações posteriores na
ideia de que a única sensata noção de liberdade
fosse a ideia liberal de liberdade como não
interferência (PETTIT,1997c, p. 114)20.

Da mesma forma, Pettit (1999b, p. 37) também
afirma que Berlin não prestou um bom serviço ao
pensamento político ao alimentar a ilusão filosófica
segundo a qual só haveria duas alternativas na discussão
sobre o tema da liberdade. Isso porque Pettit reclama que
historicamente houve uma terceira forma de entender a
liberdade: a liberdade como não dominação, que é a
verdadeira liberdade republicana. Pettit se apoia na obra de
Skinner (2007) e de Pocock (2003) para sustentar que a
liberdade republicana na Roma antiga era vista como não
dominação e que essa ideia também foi importante no
Renascimento, na Guerra Civil Inglesa, bem como no
A tradução livre de: “The most important observation in introducing the
republican conception of freedom is to recognize Constant’s image of the liberty of the
ancients as a caricature that served to hide the true republican way of thinking, only
recently so prominent, from his contemporaries’s eyes. Constant may not have been
consciously propagandizing, but what he achieved was to mesmerize later generations
into thinking that the only feasible, perhaps the only sensible, notion of freedom was
the liberal idea of freedom as non-interference” (Trad. de ELIAS, 2008, p. 87)
20
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processo de independência dos Estados Unidos e na
Revolução Francesa (ELIAS, 2008, p. 36).
3.1.1 A liberdade republicana difere da liberdade
positiva
Ao fazer uma análise historiográfica de Roma, Pettit
constata que os romanos não lutaram por participação
democrática, mas por segurança e liberdade que equivaleria
à cidadania (civitas), sendo que a cidadania romana não era
participação democrática. Prova disso é que havia em Roma
os “civis sine suffragio” (PETTIT, 1999b, p. 47). Em muitas
colônias romanas a maioria dos indivíduos era considerada
cidadã sem direito ao voto.
Maquiavel, que é considerado uma das principais
figuras do republicanismo, estava mais preocupado em
garantir proteção aos cidadãos, que a participação incisiva
de todos, até mesmo porque a participação democrática,
segundo ele, é um meio para se conquistar a liberdade e não
a liberdade propriamente dita. Maquiavel acredita que a
participação é importante, mas apenas para evitar a
dominação. Segundo ele: Uma pequena parte deseja ser
livre para dar ordens; ao passo que a grande maioria deseja
liberdade para viver em segurança. (MAQUIAVEL, apud
PETTIT, 1997b, p. 28).21 Uma vez interpelado sobre qual a
melhor forma de garantir os benefícios que todo cidadão
aspira, tais como liberdade e segurança, Maquiavel irá
responder que é em um governo democrático, mas que
esses benefícios também poderiam ser garantidos em uma
monarquia.
Pettit cita também James Harrington, que é mais
radical que Maquiavel, chegando, inclusive, a minimizar a
A tradução livre de: “A small part of them whishes to be free in
order to rule; but all the others, who are countless, wish freedom in
order to live in security.” (MAQUIAVEL, apud PETTIT, 1997b, p. 28)
21
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importância da participação democrática em um governo
republicano:
“O espírito do povo não é prudente e, portanto,
não podemos confiar em sua liberdade, mas apenas
em leis e decretos promulgados; dessa forma, a
confiança não está no espírito das pessoas, mas
apenas nos decretos legais” (HARRINGTON,
apud PETTIT, 1997b, p. 29)22

Essa mesma ideia, segundo Pettit, pode ser vista na
obra de John Milton e Algernon Sydney. Contudo, a
participação assume um lugar de destaque em outros
autores republicanos, como Richard Price; mas o que,
segundo Pettit, pode-se concluir de todos esses autores é
que a ideia de liberdade em nenhum momento é
identificada com participação democrática. A liberdade, na
perspectiva republicana, tem a ver com evitar interferências
maléficas na vida dos indivíduos, ou seja, nem toda
interferência implica em um cerceamento da liberdade. Nas
palavras de Pettit (1997b, p. 30): “Os pensadores republicanos
consideram que no geral a participação democrática ou representação é
uma salvaguarda da liberdade e não seu núcleo”23.
3.1.2 A liberdade republicana: não dominação
Segundo Pettit, a liberdade republicana é defendida,
primordialmente, em oposição à escravidão. Desse modo, a
pessoa não livre seria aquela que estaria submissa à vontade
A tradução livre de: “The spirit of the people is no wise to be trusted
with their liberty, but by stated laws or those order; so trust is not in
the spirit of the people, but in the frame of those orders”
(HARRINGTON, apud PETTIT, 1997b, p. 29)
22

A tradução livre de: “While it is true that republican thinkers in
general regarder democratic participation or representation as a
safeguard of liberty, no as defining core” (PETTIT, 1997b, p. 30)
23
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de terceiros, onde essa submissão implicaria numa total
sujeição às vontades arbitrárias alheias, caracterizando o que
na linguagem republicana chama-se de dominação. Como
se pode notar, não se trata de uma simples interferência,
mas de uma interferência arbitrária, ou seja, sem qualquer
regulamentação.
Na República romana, dizia-se que a pessoa era
livre justamente em oposição àqueles que eram escravos. A
escravidão, nesse contexto, tornava os indivíduos alienados
e, portanto, incapazes de fazer projetos de vida alicerçados
em uma visão de mundo holística. Isso porque sua
condição de escravo o colocara em um circuito fechado,
impossibilitando-o de pensar além de seu pequeno universo
de relacionamentos. Desse modo, por mais que o senhor se
abstivesse de interferir nas ações do escravo, ele continuaria
sendo escravo por uma relação de dominação, ou seja, a
estrutura em que ele estava o colocou na condição de
escravo.
Dessa forma, ao grifar o binômio “liberdade versus
escravidão”, o republicanismo chega à tese de que a
liberdade é mais abrangente se a entendermos como não
dominação, ao invés de não interferência, pois, usando uma
definição de Algernon Sydney: é escravo tanto aquele que
serve ao melhor dos homens como aquele que serve ao
pior dos homens. (PETTIT, 2003, p. 56). Seguindo essa
linha de raciocínio conclui-se que é possível que haja
interferência sem dominação, assim como é provável que
alguém seja dominado por outro sem que haja interferência
no curso efetivo de suas ações.
Segundo Pettit, é possível imaginar uma situação
onde um senhor se abstenha de interferir nas ações de seu
escravo e que, apesar de não sofrer tais interferências, não
possa ser considerado livre por estar numa relação de
dominação. Frisa-se aqui que entendemos por interferência
qualquer ingerência externa sobre nossas ações ou sobre
nossa vontade, ao passo que a dominação compreende

94 | Debates sobre Política Normativa

apenas as interferências arbitrárias, despóticas e, portanto,
sem qualquer legitimidade.
Pettit (1997c, p. 115) define a arbitrariedade de um
ato nos seguintes termos:
Um ato é cometido de maneira arbitrária se é
sujeito apenas ao arbítrio, à decisão, ao julgamento
do agente; o agente está na posição de escolher ou
não escolher, à sua vontade. Quando dizemos que
um ato de interferência é cometido de maneira
arbitrária, dizemos que, como um ato arbitrário,
acontece ou não com a vontade do agente. E, de
maneira particular, pelo fato de a interferência com
outros estar envolvida, dizemos que acontece ou é
rejeitada sem referência aos interesses ou opiniões
daqueles afetados. A escolha não é forçada a buscar
os interesses dos outros conforme seus próprios
juízos24.

Assim, a arbitrariedade de um ato se dá à medida
que um sujeito tem seu campo de ação invadido por
terceiros quando, na verdade, não cabiam terceiros na dita
ação, ou seja, quando há ingerência em uma situação que
poderia ser resolvida pelo protagonista da conjuntura.
De acordo com Pettit, a arbitrariedade de um ato se
dá também em um sentido procedimental, ou seja, mesmo
que a interferência seja substancialmente boa, tem que ser
“An act is perpetrated on an arbitrary basis, we can say, if it is subject
only o the arbitrium, the decision, the judgment, of the agent; the agent
is in a position to choose it or not choose, at their pleasure. When we
say that an act of interference is perpetrated on an arbitrary basis, than
we imply that like any arbitrary act it is chosen or not chosen at the
agent’s pleasure. And in particular, since interference with others is
involved, we imply that it is chosen or rejected without reference to the
interests, or the opinions, of those affected. The choice is not forced to
track what the interests of those others requires according to their own
judgments”. (Trad. ELIAS, 2008, p. 88)
24
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levada em conta a forma como se deu tal interferência.
Nesse sentido, para que a interferência seja legítima são
necessários dois pré-requisitos: consentimento e contestabilidade,
isto é, aquele que sofreu a interferência precisa consentir
com tal interferência por mais bem intencionado que este
possa ser, bem como ser livre para contestar tal
interferência, uma vez que o indivíduo afetado pode não
aceitá-la. Nota-se aqui que o que legitima os atos políticos,
no republicanismo de Pettit, não é a remissão a um pacto
ou acordo tácito, como argumentaram os contratualistas,
mas sim a possibilidade de contestar os atos do poder
público. Portanto, na segunda parte deste capítulo iremos
apresentar seu ideal de participação enquanto contestação.
Importa-nos agora, prioritariamente, a circunscrição
conceitual da ideia de não dominação.
Pettit (1999b, p. 78) resume seu conceito de
dominação indicando que este ocorre em três pontos
específicos: i) quando há alguém com poder de
interferência; ii) quando tal interferência se dá de modo
arbitrário, sem punição; iii) e em escolhas que poderiam ser
feitas sem a ingerência de terceiros. Não ser dominado,
dessa forma, é ver o outro e a si mesmo como dois iguais
em questões de poder. Ou seja, pressupõe certo
reconhecimento de que nem você e nem o outro estão
numa condição subordinada, inexistindo, desse modo,
medo ou veneração na relação entre esses dois sujeitos.
Uma vez que todos vivem sob o mesmo ordenamento
jurídico e, portanto, são iguais em direitos e deveres perante
a República.
A não dominação exige que a interferência
arbitrária seja não só improvável com também impossível,
ou seja, requer que inexista a possibilidade de alguém estar
em determinada condição que lhe permita intervir na vida
do outro de modo arbitrário. Isso impossibilita uma
situação similar à do bom senhor que se abstém de interferir
nas escolhas do bom escravo. Isso porque, na condição de
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senhor, a qualquer momento as escolhas do escravo poderiam
ser subtraídas. De acordo com o projeto republicano, não
existe liberdade quando há a possibilidade de uma
interferência arbitrária. Sendo que a arbitrariedade se
evidencia em muitas situações pela ausência de uma
regulamentação legal que imponha sanções àqueles que se
acham no direito de praticar a arbitrariedade.
Pettit cita algumas situações que ilustram bem as
relações de dominação: a existência de uma cultura que não
tenha uma regulamentação dos direitos das crianças frente
aos possíveis abusos ou maus-tratos dos pais ou
responsáveis; a ausência de uma lei que venha a proteger as
mulheres de possíveis agressões ou humilhações por parte
de seus maridos, tendo em vista que tanto as mulheres,
assim como as crianças, por terem menos vigor físico que
os homens, estão mais vulneráveis a sofrerem danos. Há
outros exemplos como: em situações onde a oferta de
emprego é pequena e os patrões podem, na ausência de
sindicatos ou outros órgãos de controle, submeter os
trabalhadores a regimes de trabalho desumanos; a falta de
mecanismos judiciais onde se possa recorrer de abusos
cometidos por policiais pode colocar também os cidadãos
em situações de vulnerabilidade, e a falta de fóruns e
procedimentos onde sejam colocados em discussão as
demandas das minorias pode levar, outrossim, um governo
majoritário a estabelecer uma ditadura da maioria, deixando
grupos minoritários alijados do processo políticos25.
(PETTIT, 1999b, p. 89). Essas são algumas situações bem
atuais que servem para esclarecer melhor o que realmente
caracteriza a dominação.
É válido lembrar que, segundo Pettit, existem graus
de dominação. Uma pessoa pode perfeitamente gozar de
menos dominação que outra, isto é, estar menos submissa
Cabe esclarecer, sempre, que o “minoritário” aqui é “em poder”, e
não em “número”.
25
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às vontades de terceiros. É menos danoso, por exemplo, ser
dominado por uma pessoa do que ser dominado pelo
Estado, porque sendo dominado por uma pessoa podemos
recorrer ao poder estatal que, parafraseando Weber, tem o
monopólio da força legítima. Quando, contudo, a
dominação parte do Estado, a conquista da liberdade é
mais complicada.
3.2 Estratégias para evitar a dominação
Dentro de uma perspectiva liberal, a liberdade é
algo natural, pois nascemos plenamente livres. Tanto
Hobbes quanto Locke descrevem a vida no estado de
natureza como um situação de liberdade integral. Na visão
de Locke, como foi visto no primeiro capítulo, a função do
Estado seria assegurar determinados direitos naturais como
a liberdade. No republicanismo romano, a liberdade é
cívica. Isto quer dizer que ela foi conquistada socialmente.
Seria ilusório pensar que o homem num suposto estado de
natureza frui de uma liberdade como não dominação.
(PETTIT, 1999b, p. 95). Partindo do pressuposto de que
existe um emaranhado de elementos que podem fazer com
que alguns dominem outros, tais como: vigor físico,
proveitos tecnológicos, poderio econômico, autoridade
política, contatos e prestígio social, acesso à informação e
muitos outros, torna-se imprescindível uma política de
promoção da não dominação. (PETTIT, 1999b, p. 87).
Nesse sentido, Pettit menciona duas estratégias para
minimizar a dominação: a estratégia do poder recíproco e a
prevenção constitucional. Usando seus próprios termos:
A estratégia do poder recíproco consiste em fazer
com que os recursos do dominador e do dominado
sejam mais iguais de tal modo que, idealmente, uma
pessoa previamente dominada possa defender-se
por si mesma da interferência do dominador. Se
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todos podem defender-se a si mesmos da
interferência que outros possam praticar, então,
pode se dizer que ninguém será dominado.
Ninguém nesse caso estará submetido à
interferência arbitrária de terceiros. (PETTIT,
1997b, p. 67) 26

Uma vez alcançada essa estratégia, o problema da
dominação estaria resolvido. A questão está justamente em
conseguir este poder recíproco plenamente. De qualquer
forma é uma estratégia que, mesmo não sendo alcançada
por completo, serve como ideia reguladora, ou seja, serve
como um ideal a ser perseguido e, mesmo não sendo
alcançado por completo, na proporção em que for
alcançado, serve para amenizar as relações de mando e
subordinação.
A segunda estratégia, a prevenção constitucional,
estabelece a criação de uma regulamentação legal para
coibir a dominação de determinados grupos ou
corporações, algo bem típico do republicanismo que
defende o império da lei ao invés do império dos homens.
Garantir isso talvez seja uma tarefa longa e sempre
inacabada, tendo em vista que, dada a dinâmica social em
que estamos imersos, constantemente estarão aparecendo
novas demandas. Pettit aponta para a possibilidade de haver
problemas em relação a um grupo dominante apresentar
resistência às mudanças no intuito de manter o status quo.
Contudo, segundo o próprio autor, não é falta de realismo
pensar que aquele que é em um primeiro momento
26Tradução

livre de: “The strategy of reciprocal power is to make the
resources of dominator and dominated more equal so that, ideally,
previously dominated person can come to defend themselves against
any interference on the part of the dominator. If each can defend
themselves effectively against any interference that another can wield,
then none of them is going to be dominated by another. None is going
to be subject to the permanent possibility interference on an arbitrary
basis by another.” (PETTIT, 1997b, p. 67)
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dominante possa aceitar o ordenamento constitucional.
(PETTIT, 1997b, p. 68)27
Outras estratégias poderiam ser citadas quando se
trata de evitar a dominação. E é interessante pontuar que
não cabe apenas ao Estado a criação de mecanismos para
evitar a dominação. Sindicatos, órgãos de classe,
movimentos sociais e muitos outros setores da sociedade
são imprescindíveis nesse processo.
3.3 A não dominação como ideia reguladora na
política
Um das questões ventiladas pelos céticos do ideal
de não dominação diz respeito à plausibilidade desse ideal
nas sociedades atuais. Ou seja, trata-se de um ideal
exequível? Essa questão se coloca em parte pelo fato de um
dos
problemas
da
política
normativa
na
contemporaneidade está voltado para o desafio de propor
um modelo de política que atenda a determinadas
demandas vigentes, tais como: o pluralismo cultural e a
necessidade de assegurar a todos os grupos o
reconhecimento e a tolerância às suas especificidades.
Alguns leitores da vertente neorromana do republicanismo
o consideraram menos neutro do que ele tem a pretensão
de ser, além de ser de difícil exequibilidade nas sociedades
multiculturais. Além do mais seria um ideal muito ocidental
e caracteristicamente masculino. Essas críticas são oriundas,
segundo Pettit (1999b, p. 132), dos comunitaristas.
Em seus textos, Pettit não procura contrapor seu
ideal de não dominação ao ideal de liberdade como
autocontrole, mas tão somente à perspectiva liberal, na
intenção de mostrar que seu conceito de liberdade é mais
Tradução livre de: “Is not entirely outlandish to think that the
previously dominant party might accept the constitutional
arrangement”. (PETTIT, 1997b, p. 68)
27
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abrangente que a ideia liberal da liberdade como não
interferência.
Segundo Pettit, uma democracia direta, onde todos
estão submetidos à vontade da maioria, é inviável nas
sociedades atuais. Nessa mesma linha de raciocínio, o autor
afirma que a liberdade positiva, que vislumbra a liberdade
na autonomia pessoal, algo típico do republicanismo
neoateniense, torna-se um ideal difícil de ser assentado
como ideal político a ser alcançado. Ademais, Pettit (1999b,
p. 115) admite que o autocontrole é um ideal muito atrativo
e, talvez, possa ser visto até como um valor em si. Contudo,
não é compatível com a sua ideia de liberdade. Isso porque
pode haver situações onde não há dominação existindo,
portanto, liberdade numa perspectiva neorromana e,
mesmo assim, não haja autocontrole; ao passo que
dificilmente haverá autocontrole existindo dominação. Isto
quer dizer que a não dominação é um pré-requisito básico
para que haja autocontrole, mas não implica neste. Pettit
acha que não seria interessante contrapor esses dois ideais
porque ambos possuem valores que podem ser conjugados,
tornando-os alvo de políticas a serem promovidas pelo
Estado.
3.3.1 A não dominação como bem instrumental
Seria a não dominação um bem intrínseco ou um
bem apenas Instrumental? Pettit afirma que, apesar de não
interpretá-la como um bem intrínseco, não tem nenhuma
objeção a quem segue essa tese. Uma vez defendendo a não
dominação como valor instrumental, o passo seguinte será
mostrar as vantagens que esta traz, comparando-a com a
não interferência.
O benefício instrumental que a liberdade como não
interferência nos proporciona se resume, basicamente, na
possibilidade de não termos nossas escolhas estorvadas por
algo externo. Segundo Pettit (1999b, p. 116-117), isso não
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inclui a redução dos obstáculos naturais, até mesmo porque
alguém pode desfrutar da mais perfeita não dominação na
presença desses obstáculos. O autor argumenta também
que a não dominação, além de oferecer os mesmos
benefícios da não interferência, tem três benefícios
adicionais.
O primeiro benefício instrumental que a não
dominação nos proporciona diz respeito à segurança de
que o outro não pode obstruir nossas escolhas a qualquer
momento. De certa forma, isso elimina a insegurança
presente no modelo de liberdade como não interferência.
Pode-se ilustrar tal coisa através do seguinte exemplo:
Imaginemos que podemos escolher entre deixar os
patrões com muito poder sobre os empregados ou
deixar os homens com muita autoridade sobre as
esposas, agora pense na possibilidade de usar o
poder estatal pra inibir isso. A maximização global
da não interferência é perfeitamente compatível
com a primeira opção. (PETTIT, 1997b, p.85). 28.

Isso porque os liberais não têm a preocupação em
evitar que alguns indivíduos detenham um status que lhe
permita invadir as escolhas de outros indivíduos. Uma vez
que o projeto liberal de não interferência prega um Estadomínimo, a consequência lógica disso seria deixar que
eventuais problemas que venham a aparecer sejam deixados
a cabo da sociedade civil, o que gera um mecanismo onde
os poderosos estabelecem uma relação de mando e
subordinação, criando incertezas no ambiente de trabalho e
em outras instituições.
28Tradução

livre de: “Imagine that we have a choice between leaving
employers with a lot of power over employees, or men with a lot of
power over women, and using state interference to reduce such power.
Maximizing overall no-interference is perfectly compatible with taking
the first option.” (PETTIT, 1997b, p.85)
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A segunda vantagem que a não dominação nos
garante diz respeito à previsibilidade das ações de terceiros,
ou seja, a não dominação nos proporciona a minimização
das incertezas e instabilidades geradas no interior da
sociedade civil, possibilitando a elaboração de projetos e
estratégias, uma vez que estamos amparados por uma
segurança jurídica maior. Como se pode ver, este benefício
é uma extensão do primeiro.
A terceira vantagem que a não dominação
proporciona é oriunda da possibilidade desta se tornar
assunto de conhecimento comum e, assim, podermos olhar
o outro como alguém igual, uma vez que faz parte do
projeto político republicano evitar situações onde alguns
tenham um status que lhe permita intimidar seus
concidadãos. Algo que não faz parte das pretensões liberais,
como salienta Pettit (1997b, p. 88-89):
[...] É possível desfrutar o mais elevado grau de não
interferência disponível em uma situação em que
você esteja subordinado a outro, qualquer
incremento de não dominação representará um
declínio da subordinação em que você está exposto.
29.

Apesar de enfatizar que se trata de um valor
instrumental, Pettit argumenta que a não dominação não se
resume a isso; ela é também um bem primário, porque
todas as coisas relevantes que desejamos se tornam mais
fáceis de serem conseguidas se desfrutarmos da não
dominação. Não ser dominado é, portanto, ser considerado
igual aos demais, é ser uma pessoa cuja voz e a vez não
Tradução livre de: “For while it is possible to enjoy the highest
degree of non-interference available in a situation where you are
subordinate to another, every increase in your non-domination is going
to mean decreasing the subordination to which you are exposed.”
(PETTIT, 1997b, p. 88-89)
29
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podem ser ignoradas.
3.3.2 A não dominação como meta e não como
restrição
O liberalismo, como já foi visto, visa restringir o
campo de ação das forças coercitivas do Estado por
entender que a liberdade se dá à medida que o Estado se
exime de ingerências na vida dos cidadãos. O
republicanismo, por sua vez, entende a liberdade por uma
perspectiva mais ampla, acredita que essa não acontece
gratuitamente pela ausência de interferência estatal, mas
sim em um contexto político institucionalizado, dado o seu
caráter social. Diante da suposta questão sobre quais
instituições estariam mais aptas a promover a liberdade,
uma resposta possível, na perspectiva liberal, seria referente
às instituições responsáveis pela maximização da não
interferência, sendo essa uma resposta de um liberalismo
teleológico. A outra resposta, que é mais corrente dentro
do liberalismo, Pettit chama de liberalismo deontológico30,
onde cabe às instituições apenas assegurar os direitos
naturais pré-políticos que se encontram ameaçados com o
aparecimento do mundo regulamentado politicamente.
Ainda segundo Pettit, um Estado que se limita
apenas a essa função, torna-se muito contingente; ou seja,
para o liberalismo a função do Estado, definitivamente, não
é resguardar a liberdade dos cidadãos, uma vez que, pelo
viés liberal, a liberdade poderia ser vislumbrada sem
embaraços em uma anarquia. Isso porque o ideal liberal vê
a coerção estatal como estreitamento da liberdade, e o
Estado é substancialmente coercitivo, portanto, uma
ameaça a liberdade.
O republicanismo, contudo, argumenta por um
Que se serve muito de Kant, cf. Nozick (1991) Anarquia, Estado e
Utopia.
30
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prisma teleológico e afirma que a não dominação é um dos
objetivos do Estado, apesar de não ser o único. E para que
não haja dominação é preciso um arranjo institucional que
torne isso possível. Todavia, devemos alertar que a
presença de instituições inibidoras de intervenções
arbitrárias não nos tornará imunes a possíveis intervenções,
mas nos colocará em condições de resistir a possíveis
intervenções arbitrárias. Nas palavras de Pettit (1997b, p.
108):
[...] A presença na vida política de tais e quais
ordenamentos possibilitadores e protetores faz com
que sejamos mais ou menos imunes a interferências
arbitrárias, contudo isso não causa imunidade, mas
a constitui. Ser imunes a certas enfermidades é ter
anticorpos em nosso sangue – talvez estes, talvez
aqueles – que previnem o desenvolvimento de vírus
relevantes. A presença de anticorpos representa um
modo de se imunizar; não é algo que causalmente
leva a ela […] ser imune a interferências arbitrárias,
desfrutar de não dominação é ter inibidores
presentes em nossa sociedade31.

Desse modo, a não dominação é uma realidade
ancorada institucionalmente, no sentido de que ela está
amparada por um ordenamento jurídico que, por sua vez,
está dividido em várias especialidades. Ou seja, assim como
Tradução livre de: […] the presence in the polity of such and such
empowering and protective arrangements makes it the case that you are
more or less immune to arbitrary interference, but it does not cause
that immunity; constitutes it. To be immune to a certain disease is to
have antibodies in your blood – maybe these, maybe those – which
prevent development relevant virus. The presence of the antibodies
represent a way of realizing the immunity; it is not something that
causally leads to it. To be immune to arbitrary interference, to enjoy nodomination, is to have inhibitors present in your society.” (PETTIT,
1997b, p. 108)
31
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existem vários tipos de anticorpos para diferentes tipos de
vírus, existem igualmente diferentes tipos de instituições
fundamentadas juridicamente para inibir diferentes tipos de
dominação.
Desse modo, a não dominação é medida na
proporção em que se é protegido institucionalmente de
interferências arbitrárias. O que não significa dizer que
todos os atos de dominação devam estar discriminados na
lei. Todo ordenamento jurídico deixa margem para a
discricionariedade. Ademais, as instituições ditas guardiãs
da não dominação não serão necessariamente estatais; as
organizações da sociedade civil, tais como sindicatos,
órgãos de classe e outras entidades, também participam
desse processo.
3.4 Capacidade do projeto republicano lidar com as
demandas atuais
Uma das questões postas às políticas normativas diz
respeito à capacidade destas se aplicarem às demandas
hodiernas. Segundo a leitura de Habermas, o
republicanismo é demasiado idealista e não se aplica às
sociedades atuais que assumiram um grau de complexidade
muito grande. Mostraremos, a seguir, alguns argumentos de
Pettit que têm por objetivo expor de que forma seu ideal de
não dominação pode ser compatível com algumas queixas
recorrentes de grupos minoritários. Segundo o autor, o
ideal republicano: “Não tem apenas um atrativo universal
com a linguagem da liberdade; é atrativo também para
inúmeras causas muito específicas e inclusive
particularistas32” (PETTIT, 1997b, p.134). Trata-se de
evidenciar o aspecto pelo qual o republicanismo pode
Tradução livre de: “Not only does it have potentially universal appeal
as a language of freedom; it has relevance to a variety of highly
specific, event particularistic, cause” (PETTIT, 1997b, p.134)
32
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acolher demandas como as oriundas de movimentos
ambientalistas, feministas, socialistas e multiculturalistas.
Pettit salienta, antes de tudo, que o republicanismo
não comporta todas as demandas específicas desses grupos,
mas as acolhe e dá voz a eles. Ou seja, não se trata de
acolher todas as reivindicações desses grupos de forma
acrítica, mas sim, de levar em conta as preocupações
relevantes oriundas dos mesmos. Na verdade, o
republicanismo precisa dessas forças sociais organizadas
para que a não dominação se efetive nos diversos
segmentos da sociedade.
As reivindicações ambientalistas, por vezes, podem
parecer totalmente incompatíveis com o ideal republicano,
visto que esse é explicitamente antropocêntrico. Se
partirmos do pressuposto segundo o qual o republicanismo
se preocupa fundamentalmente com a não dominação,
perceberemos que sobra pouco espaço para as questões
não-humanas. Contudo, Pettit acredita que isso não
compromete o diálogo do Estado republicano com os
ambientalistas. Apesar de o republicanismo ser
antropocêntrico e de ser inviável para o projeto republicano
abraçar todos os fundamentos dos ambientalistas radicais,
sobretudo no tocante à equiparação entre os interesses
humanos e não-humanos, existem muitas questões
ventiladas pelos ambientalistas que estão em consonância
com os ideais republicanos, ainda que por fundamentos
diferentes. O respeito ao meio ambiente, numa perspectiva
republicana deve ocorrer pelo fato deste ser nosso habitat, o
lugar sem o qual não existiria o homem. Sua preservação
ocorre em função do nosso bem-estar e das gerações
futuras. Ninguém pode gozar da não dominação num
ambiente ecologicamente insalubre, e uma entidade que
não respeita o meio ambiente, obrigando os habitantes de
determinada comunidade a ter que penar com os danos
ambientais, está estabelecendo um sistema de dominação.
Quanto à relação do republicanismo com o
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feminismo, pode-se intuir inicialmente que o ideal de não
dominação é, a priori, muito masculino; uma vez que se
associa mais facilmente ao homem à imagem de uma
pessoa que não tem senhor, ou é senhor de si mesmo.
Todavia, o republicanismo pode se tornar uma arma
fabulosa nas mãos das mulheres que buscam emancipação
em uma sociedade marcada pelo domínio do masculino.
Nesse sentido, as diferenças criadas entre homens e
mulheres, tais como o vigor físico, as pressões e os
privilégios institucionais, podem ser rompidas se pusermos
o ideal de não dominação como um dos pilares centrais do
Estado.
Caso levemos em conta que uma das grandes
preocupações do socialismo era eliminar a exploração nas
relações de trabalho, notaremos que o diálogo entre
socialistas e republicanos não é inviável. A descrição que os
socialistas geralmente fazem das relações de trabalho é a de
que existe uma classe empresarial que explora os
trabalhadores assalariados, demitindo-os a seu bel-prazer e
sem qualquer compromisso com a vida social dos mesmos.
Analisando o socialismo por este viés, pode se afirmar, com
certa segurança, que a não dominação defendida pelo
Estado republicano tem como se tornar uma ferramenta
importante no rol das lutas socialistas por um mundo do
trabalho mais humanizado. Não é difícil admitir que haja no
mundo capitalista uma grande instabilidade no que toca ao
universo trabalhista, e tal instabilidade é gerada, em parte,
pela falta de um ordenamento jurídico que dê segurança aos
menos favorecidos que, geralmente, são os trabalhadores
assalariados. Em muitos países, mesmo com a estrutura do
mundo capitalista, as relações de trabalho são bem mais
favoráveis aos trabalhadores assalariados que em outros;
isso nos faz crer que seja possível incorporar demandas
socialistas aos Estados republicanos sem que aconteça uma
revolução radical, como pensavam os comunistas do século
XIX.
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Outra demanda importante nas sociedades atuais,
além das que se referem ao ambientalismo, ao feminismo e
ao socialismo, é lidar com o multiculturalismo. A queixa
central apresentada pelo que chamamos aqui de
multiculturalismo é a de que o Estado encontra-se
substancialmente organizado em torno de uma cultura
preponderante: sancionando leis que só fazem sentido
dentro daquela cultura, programando o Estado dentro de
uma cultura religiosa majoritária; e na contramão de tudo
isso, vários grupos minoritários acabam sendo excluídos,
dentre eles: emigrantes, populações indígenas e minorias
étnicas (PETTIT, 1999b, p. 191).
Pertencer, assim, a esses grupos significa estar
vulnerável aos ditames da cultura majoritária. A política
republicana pode fazer coro junto a essas minorias? A
reposta de Pettit é afirmativa, uma vez que a defesa do
pluralismo faz parte das reivindicações republicanas, e tal
defesa ocorre de forma mais forte do que quando é
defendido pelo liberalismo, pois esse se limita a permitir o
pluralismo e o republicanismo tem a pretensão de
promovê-lo. Isso porque promover a não dominação nos
diversos setores da sociedade passa, necessariamente, pela
tolerância no sentido de acolhimento daqueles que são
diferentes. Um Estado dominado por uma cultura
majoritária é incompatível com o projeto republicano de
maximizar a não dominação.
Dito isto, ressaltamos que não dá pra citar todos os
tipos de políticas a serem promovidas pelo republicanismo,
até mesmo porque fugiria dos propósitos de uma política
de cunho normativo. Adentraremos agora em um terreno
que nos parece mais salutar, qual seja, o lugar da
democracia no neorrepublicanismo de Pettit. Nossa
intenção é mostrar o processo político-democrático
republicano de tal modo que supra os problemas apontados
por Habermas e atenda às demandas das sociedades atuais,
complexas, plurais e descentradas.
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3.5 O papel da democracia e da participação no novo
republicanismo de Pettit
Até aqui parece estar claro que a não dominação
deve ser uma das preocupações centrais do Estado
republicano. Contudo, poderíamos indagar sobre as formas
de se evitar essa dominação, tendo em vista que vivemos
numa sociedade onde ninguém quer ser dominado, mas
muitos querem exercer domínio sobre os outros e expandir
tal domínio o quanto for possível. Pettit faz referência a
dois tipos de dominação: o dominium e o imperium. O
primeiro diz respeito à dominação que um cidadão exerce
sobre o outro e esse pode ser resolvido recorrendo-se às
forças estatais. Já o segundo, o imperium, é mais grave
porque diz respeito à dominação exercida pelo próprio
Estado. Na verdade, as duas formas de dominação são
perniciosas, sendo que a segunda é mais grave apenas no
sentido de que é mais difícil de ser sanada. Pois, o que fazer
quando a dominação parte justamente daquele que fora
constituído coletivamente para ser o guardião da liberdade?
Esse problema aparece em vários momentos da
obra de Pettit. Em Teoria da Liberdade, o autor fala do
Estado como um “sujeito coletivo” e aponta para a
necessidade de se coletivizar a razão para que esta vise a
objetivos comuns (PETTIT, 2007, p.214). Contudo, acima
de qualquer proposta que venha a coibir a dominação, está
a necessidade de se criar um aparato constitucional que
sirva como referência. Trata-se de um projeto de se
instaurar um império da lei ao invés do império dos
homens. (PETTIT, 1999b) A partir disso, está a
necessidade de se dispersar os poderes o tanto quanto
possível, tendo em vista que a concentração dos poderes
pode trazer prejuízos para a efetivação da não dominação.
A terceira preocupação gira em torno da necessidade de se
evitar um governo populista que venha a instaurar uma
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ditadura da maioria, suprimindo, assim, a possibilidade de
um acordo racional que respeite as minorias. (PETTIT,
1999b, p. 227).
O problema é que nem o mais perfeito sistema
constitucional pode prever todas as situações-problemas
que aparecerão na vida pública. Ou seja, sempre haverá
margem para um poder discricionário e esse poder se
tornar uma fonte de arbitrariedade nas mãos de alguém que
coloca seus próprios interesses acima do interesse comum.
Como evitar, então, que a atividade política de um
representante do povo se torne fonte de arbitrariedade?
Ou, noutros termos, como evitar que o Estado, que tem o
poder de interferir de forma legítima como é próprio de
um sistema de leis, faça de seu poder de interferência uma
usurpação? Essa questão se coloca pelo fato de ser ilusório
pensar que um sistema de representação política, onde um
representante é escolhido pelo povo, resultará,
necessariamente, na escolha de alguém que atenda aos
interesses comuns. Tal ilusão não é partilhada pelo novo
republicanismo; contudo, a crença segundo a qual a
democracia pode ser a melhor opção para evitar abusos de
poder, permanece:
Acredito que, se adequadamente entendida, a
democratização é a única forma viável de se
proteger contra o fato de o Estado ser arbitrário e
dominador de uma maneira que ameaça os seus
cidadãos. Especificamente, eu acredito na
democratização como forma viável de conter a
arbitrariedade e a dominação, por parte do Estado,
daquilo que, se tivesse acontecido, o Estado
somente fosse forçado a trilhar os interesses
comuns assumidos pelos cidadãos e somente os
interesses comuns assumidos pelos cidadãos.
(PETTIT, 2007, p. 216).

A ideia de interesse comum aparece aqui como uma
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referência ao processo democrático. Deve-se entender por
interesse comum “as considerações cooperativamente
admissíveis” em oposição às “considerações egoístas ou
segmentadas.” (PETTIT, 2007, p. 218). Não se trata,
portanto, da soma de interesses particulares, mas de uma
ideia compartilhada coletivamente. O Estado teria que
perscrutar os interesses comuns de seus respectivos grupos
e isso se tornaria viável mediante uma democracia
bidimensional: eleitoral e contestatória. Dentro dessa
democracia os cidadãos exerceriam seus deveres ora de
forma afirmativa, ora de forma negativa. Este papel
também se aplica às instituições que deveriam assumir a
função de identificar e propor políticas de interesse
comum, bem como “examinar e vetar” questões
particularistas. (PETTIT, 2007, p. 220-221).
O paradigma bidimensional da democracia, que
pode ser bem compreendida como uma democracia
editorial, é comparado por Pettit a um jornal ou a uma
publicação periódica qualquer, onde existem, de um lado,
os autores que escrevem os textos para submetê-los à
publicação e, de outro lado, está o editor e os consultores
internos e externos. Geralmente um texto que é submetido
à publicação retorna ao autor com advertências, exigindose, na maioria das vezes, que se tire uma coisa ou outra e
que se acrescente algo sobre alguns pontos, isso varia muito
de acordo com o tipo de publicação. O mesmo deve
acontecer no âmbito político. Haverá projetos, propostas,
emendas e coisas do gênero a serem submetidas a um
“controle editorial” que, por sua vez, pode ser considerado
incompatível com o interesse comum ou podem ser
acolhidos e aprovados com algumas ressalvas. Tanto a
função autoral como a editorial têm como fonte geradora
os cidadãos comuns. Assim, fica a perguntas: em que
consiste a função autoral e editorial cuja origem está em
pessoas comuns? E ainda, qual a viabilidade de uma
democracia que tem que agir visando a todo instante o
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interesse comum?
A respeito da dimensão autoral da democracia,
Pettit acredita que deve haver formas institucionalizadas
para que o cidadão possa participar o máximo possível da
vida pública. As eleições periódicas, levantes populares e
referendos são as principais formas de se exercer essa
função autoral. Tendo em vista que nas eleições para os
cargos públicos do Executivo e do Legislativo o povo elege
aqueles candidatos que, supostamente, representam os
interesses comuns e os cidadãos se tornam, dessa forma,
autores indiretos dos projetos, medidas, emendas e todos
os demais atos propostos pela pessoa eleita, porque esta se
transforma num comissário do povo, e seus atos devem
espelhar aquilo que fora planejado, discutido e colocado
como meta antes e durante o processo eleitoral.
Isso traz riscos e Pettit não se furta a apontá-los. O
perigo mais visível é o de que haja representantes
demagógicos que proponham projetos que agradem uma
maioria “e discrimine significativamente uma minoria”
(PETTIT, 2007, p.224). Tais atitudes são tomadas tendo em
vista, sobretudo, o próximo pleito eleitoral e pode ser visto,
corriqueiramente, nas democracias liberais que têm sofrido
muito com isso. O resultado é que muitos grupos
minoritários têm reagido de forma bastante enérgica, o que
tem causado focos de conflitos em vários países. A relação
dos mulçumanos com algumas medidas do governo francês
nos últimos anos ilustra bem isso.
Outro risco a ser enfrentado por uma democracia
eleitoral está na possibilidade desta se tornar apenas um
jogo de interesses. E como o povo é autor apenas indireto
dos projetos a serem pleiteados, alguns representantes
podem propor medidas de forma extremamente
corporativista, ou seja, sem qualquer ligação com o
interesse comum, conforme adverte Pettit (2007, p. 224):
Políticas podem ser implementadas para servir a
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pessoal e políticas que aparecem para representar
os interesses comuns na retórica indeterminável de
uma eleição, podem se materializar em uma correta
impressão da legislação e regulação como políticas
que servem aos fins desse daquele especial lobby de
interesses.

Isso acontece muito pelo fato do processo eleitoral
ser financiado por empresários e os representantes usarem
o poder público para quitar dívidas com lobbies.
Para minimizar os problemas de uma democracia
eleitoral cria-se, então, outra dimensão para esta, a
contestação. Partindo da constatação de que o poder
autoral dado aos cidadãos não fora suficiente para garantir
que o poder público tenha como foco o interesse comum,
cria-se um complemento ao poder autoral, qual seja, a
contestabilidade.
3.5.1 A participação enquanto contestação
Segundo Pettit, a contestação, diferente da
participação autoral eleitoral, acontecerá no nível nãocoletivo, ou seja, se dará no nível individual ou em grupos.
Os votos que elegem um candidato são oriundos das
massas populares que não têm contato entre si; assim, o
controle editorial para ser eficaz precisa ser pleiteado por
pessoas ou grupos. Isso talvez seja mais interessante e mais
viável do que um modelo de democracia direta onde os
cidadãos seriam consultados a todo instante para dar seu
consentimento para uma medida a ser aprovada.
Na democracia contestatória, aqui proposta, a
necessidade do consentimento popular também é
necessário, mas, segundo Pettit, não seria preciso um
consentimento explícito, bastaria um consentimento
implícito. A ausência de protesto pode ser uma evidência de
que há uma aceitação da medida ali aprovada. Recorrer à
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necessidade de um consentimento individual explícito
tornaria a democracia inviável, dada a complexidade das
sociedades atuais e das formas de vida que levamos. A base
para a legitimidade, ou usando o termo de Pettit, para a nãoarbitrariedade, passa a ser mais a contestação que o
consentimento:
Imaginemos que um indivíduo possa interferir, e
realmente o faça, em minhas ações, mas que eu
realmente seja capaz de me opor a qualquer
interferência contrária a minhas ideias e interesses
relevantes. Apenas se eu realmente puder contestar
qualquer interferência desta natureza – apenas se eu
puder forçá-la a fazer parte de meus interesses e de
minhas ideias relevantes – é que a interferência não
será arbitrária e o interferente não será dominante.
(PETTIT, 2003, p. 371).

A contestabilidade, na interpretação de Pettit, é a
resposta para a questão de como tornar uma decisão
legitima ou o que faz uma medida ser não arbitrária, bem
como para a questão sobre o que torna um governo não
autoritário e, portanto, democrático.
A primeira sensação que temos quando pensamos
em um sistema contestatório é que isso geraria certa
instabilidade no meio político, travando o andamento da
vida política. Como dar, então, celeridade aos processos
políticos em um regime contestatório? Ou simplificando,
qual a viabilidade de um regime contestatório?
Pettit responde algumas dessas questões afirmando,
por exemplo, que não é caso em um regime contestatório
que um cidadão comum possa vetar uma medida que não
seja de seu agrado. O sistema de veto travaria,
definitivamente, o andamento da vida pública. Nenhum
cidadão gostaria, por exemplo, de ver uma usina construída
nas proximidades de sua residência, mas a priori isso não
nos garante que a construção da usina não fosse de um
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interesse comum assumido. Em alguns casos, como
mostrados acima, o problema poderia ser resolvido por um
acordo de barganha, mas como a barganha não pode virar
regra, acreditamos que ela deve ceder lugar ao argumento.
A fim de que o regime contestatório se torne mais
viável, Pettit sugere que esse seja institucionalizado e que
sejam criados vários filtros até que uma medida venha a se
converter em política pública. Assim, para que a sociedade
não se envolva em contestações intermináveis, seria viável
que se criassem comitês que barrassem iniciativas que
ferissem os direitos humanos, por exemplo, ou que fossem
demasiado corporativistas. Essas e outras restrições
poderiam ser previstas em leis. Pettit (2007, p. 231) fala em
dois tipos de restrições: as “restrições procedimentais no
conteúdo das decisões governamentais, em particular nas
leis, e existem restrições procedimentais no processo no
qual as decisões e as leis são autorizadas.” No final, o que
se discutiria era se aquela medida era de interesse comum
assumido.
Para que a contestação se operacionalize de fato,
Pettit fala de três pré-condições a serem consideradas: a
primeira é que a República seja deliberativa, o que exige que
as decisões de interesse público sejam amplamente
discutidas e colocadas à prova. E essa proposta de
deliberação vai de encontro com o que defendem as
democracias liberais atuais, onde a regra é a barganha e não
o argumento. Nas negociações por barganha as pessoas
chegam com seus interesses prontos e querem fazer com
que eles prevaleçam, ou seja, o que está em jogo não é o
interesse
comum
assumido,
mas
preferências
corporativistas. Na forma deliberativa contestatória, exigese que aqueles que estão com a palavra apresentem
argumentos publicamente relevantes e que, de alguma
forma, sua ideia se mostre interessante para todos os
envolvidos. O que segundo Pettit (2003, p. 373): “[...] exerce
uma grande atração sobre as pessoas, por ser aberto a
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qualquer indivíduo capaz de preparar uma argumentação
plausível contra uma determinada linha de decisão pública.”
Isso, de alguma forma, traz certa isonomia entre todos os
membros da República e, ao mesmo tempo, cria um espaço
saudável para a formação de preferências.
Contudo, para que igualdade de acesso às decisões e
ao debate sejam realidades, é necessária uma segunda précondição: que a República seja inclusiva. Isso pressupõe a
incorporação dos diversos segmentos sociais no âmbito do
Legislativo, do Executivo e do Judiciário. A falta dessa
representatividade, às vezes, obriga muitos grupos
reprimidos a partirem para manifestações violentas com o
propósito de que sejam ouvidas. Esse é caso dos índios, das
minorias étnicas e daquelas oriundas das classes sociais
baixas. Para que problemas desse gênero sejam evitados,
Pettit sugere que sejam reservados alguns cargos para os
grupos que tiverem dificuldade de representatividade, como
é caso dos índios. No caso das mulheres, a exigência seria
que os partidos fossem obrigados a reservar uma
porcentagem relevante de candidaturas para esse segmento.
Esta mesma dificuldade está presente no âmbito do
Judiciário e do Executivo, onde nem sempre é possível
escolher os representantes pelo voto, e, talvez, nem seja
recomendável por exigir certos conhecimentos técnicos dos
candidatos que o povo nem sempre está em condições de
avaliar. De todo modo, Pettit vê na existência de quotas
uma solução para situações específicas onde houve
dificuldade de determinados segmentos conseguirem
representação. Contudo, é válido lembrar que, apesar de ser
interessante ter representantes de vários segmentos sociais
nos três poderes, isso não significa que tais segmentos
sejam dominados por visões seccionais oriundas de sua
etnicidade, sexo ou classe social. Isso é incompatível com o
Estado neutro defendido pelo republicanismo e, portando,
coibido por lei.
Outro desafio a ser enfrentado por um sistema de
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governo democrático que pretenda ser inclusivo diz
respeito às campanhas políticas. Os gastos que um partido
tem em períodos eleitorais são muito altos. Para eleger um
candidato o procedimento mais corriqueiro é buscar apoio
junto a empresários ou a algum grupo que tenha poder
aquisitivo. Consequentemente, aqueles que bancaram
financeiramente a eleição de um representante político irão
exigir retorno, e esse retorno pode vir de forma direta com
o reembolso do dinheiro ou de forma indireta, sendo
concedida aos apoiadores financeiros mais voz e privilégios
de ordens diversas. Pettit cita este problema, mas não
aponta nenhuma solução, levanta apenas alguns
questionamentos indagando se não seria o caso de se
limitar esse apoio financeiro, financiando a campanha com
o dinheiro público ou se não seria melhor limitar
drasticamente a propaganda política “[...] dado que tal
propaganda é muito onerosa e sobretudo não
recomendável, pois ela, como se sabe muito bem, acaba
reduzindo o debate político a um verdadeiro teatro de
fantoches.” (PETTIT, 2003, p.378).
A terceira pré-condição reclama a necessidade de
“um fórum para a contestação: a república responsiva”
(PETTIT, 2003 p. 378) trata-se de tirar as contestações da
informalidade e levá-las a um fórum público, pois
os cidadãos não só precisam estar seguros de uma
base e de um canal para a contestação, como
também necessitam que lhes garanta um fórum,
onde sejam devidamente ouvidas as contestações
que vierem a fazer. (PETTIT, 2003, p. 378).

Esses canais podem ser os mais variados possíveis,
desde cartas endereçadas a parlamentares, espaço para
contestação na imprensa ou até mesmo um discurso em
assembleias próprias.

118 | Debates sobre Política Normativa

Contudo, Pettit admite que existam circunstâncias
onde a situação toma contornos dramáticos, de tal forma
que a melhor forma de resolver o problema é afastar o caso
dos holofotes políticos e discuti-lo com calma e
tranquilidade para fugir dos sensacionalismos. Um exemplo
bem ilustrativo, citado por Pettit, vem do direito penal. É
comum ouvirmos políticos fazerem discursos enérgicos
defendendo maior rigor nas penas aplicadas a criminosos.
Tais discursos acontecem depois da imprensa noticiar um
crime e a falação do político pega a população ainda
chocada com o crime, o que arranca elogios vindos das
massas populares. O que Pettit (2003, p. 379-380) coloca é
que, em geral, penas rigorosas não reduzem os crimes,
“pelo contrário, podem até contribuir para que os próprios
réus constituam uma classe à parte, estabelecendo redes de
grupos efetivos.” O que o autor quer dizer com isso é que
dependendo da situação é necessário um fórum específico.
Muitas vezes, um problema toma determinados rumos que
a melhor coisa a fazer seria se distanciar o máximo das
paixões políticas para garantir uma deliberação de forma
sóbria. Um exemplo bem claro disso no Brasil talvez tenha
sido o julgamento do episódio da “marcha da maconha”,
julgado em junho de 2011, pela Suprema Corte, onde se
chegou a uma solução que, dificilmente, chegar-se-ia na
Câmera ou no Senado onde os discursos têm como foco
agradar as massas e ganhar votos. No caso da “marcha da
maconha”, o que se concluiu na deliberação dos ministros
da Suprema Corte foi que o que estava sendo julgado não
podia ser o conteúdo da manifestação em si, mas sim o
direito de um grupo manifestar sua opinião a respeito de
uma questão em específico. Existem, hoje, diversos temas
sobre os quais o sensacionalismo popular inviabiliza um
debate sério e desinteressado, é o caso do aborto, por
exemplo. Discutir o aborto atualmente, mesmo em
situações problemáticas, tornou-se uma tarefa difícil, o
mesmo vale para questões relativas ao direito penal e para a
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questão da descriminalização de algumas drogas, isso
porque, movidos por certo sensacionalismo, boa parte da
população não se abre para o debate, condenando
determinadas posições de forma pré-reflexiva.
Os pontos ventilados, nesse capítulo, parecem-nos
suficientes para a tarefa que nos propomos a realizar, qual
seja, a de descrever uma vertente do republicanismo que se
mostra atual e com os pés na realidade. O republicanismo
neorromano tem um aspecto diferente do republicanismo
neoateniense que, por seu turno, é mais próximo do
comunitarismo. Vimos que, diferente do republicanismo
rousseauniano, o republicanismo neorromano defende que
a participação deve assumir uma feição positiva, isto é,
autoral, somente no período eleitoral; na vida política
cotidiana a participação tem a função mais de se resguardar
contra medidas arbitrárias que eventualmente possam
aparecer.
3.5.2 Habermas
republicanismo.

e

Pettit:

duas

versões

do

E retomando ao que Habermas afirmou sobre o
republicanismo, podemos concluir que há um ponto cego
em sua caracterização do republicanismo, o que se deve
talvez ao desconhecimento de uma perspectiva republicana
de matriz romana ou a um erro histórico na interpretação
de republicanos renomados como Maquiavel, James
Harrington, Montesquieu e outros. Não nos parece
aplicável ao republicanismo neorromano a crítica que
afirma haver uma sobrecarga ética sobre o cidadão do
Estado republicano. O republicanismo de inspiração
romana defende uma inclusão do povo no processo
democrático, mas não pressupõe uma república de cidadãos
deliberantes que, nos moldes rousseaunianos, decidem em
assembleia os rumos da república. Como dissera um
estudioso da obra de Pettit:
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Seria ilusório, acredita Pettit, definir a democracia
como uma forma de governo em que cidadãos
saturados de virtudes cívicas tomam em suas mãos,
coletivamente, a prerrogativa de governar o dia-adia de uma república. Mas a radicalização do ideal
participativista em sua forma positiva não é
somente uma ilusão no âmbito das sociedades
modernas. Ela é também uma ameaça ao delicado
equilíbrio da polity republicana, uma vez que tende a
alimentar certo desprezo pelas instituições
representativas e pelos mecanismos constitucionais
de ‘checks and balances.’ (SILVA, 2007, p. 217, grifo
do autor).

E quanto ao embate entre autonomia pública vs.
privada, soberania do povo vs. direitos humanos e liberdade
dos antigos vs. liberdade dos modernos33 acreditamos que
essa problemática só existe para quem leu apenas o
republicanismo neo-ateniense. Se o republicanismo que
tivermos em mente for o republicanismo de matriz romana
perceberemos que em momento algum a autonomia
pública está em uma relação de concorrência com
autonomia privada, nem os direitos humanos são
concorrentes com a soberania popular. Na verdade essa
discussão só ganhou estes contornos porque foi difundida
uma ideia segundo a qual nós tínhamos apenas a alternativa
de escolher pela perspectiva republicana da democracia
Vale lembrar que enquanto Habermas colocou esse problema
enfatizando mais a problemática relação entre direitos humanos e
soberania do povo e à autonomia pública e privada, Pettit colocou essa
mesma problemática enfatizando mais a questão da liberdade. De
qualquer modo a discussão tem em comum a preocupação de se
devemos abraçar uma concepção de liberdade positiva ou negativa.
Tanto em Pettit como em Habermas somos confrontados com o
problema da participação política do cidadão e com a perspectiva
liberal que não vê a participação do povo como importante ou até
mesmo defensável.
33
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direta, onde prevalecia a vontade da maioria, ou pela
perspectiva
liberal
de
democracia
meramente
representativa, onde a ênfase seria na garantia de direitos
negativos de proteção ao sujeito de direitos. Pettit mostra
que não temos apenas estas duas opções. O ideal de não
dominação, que discutimos anteriormente, nos dá subsídios
para pensar a liberdade fora da dicotomia liberdade dos
antigos vs. liberdade dos modernos e, por tabela, superarmos
a oposição entre autonomia pública e privada.
Desse modo, uma vez entendendo que não existem
apenas estas duas formas de pensar a liberdade (a liberdade
dos antigos, positiva, e dos modernos, negativa) não
sobram margens para discutimos a autonomia pública e
privada numa relação de concorrência. O ideal de não
dominação traz consigo tanto a defesa da necessidade de
participação do sujeito na vida pública, através de uma
proposta de democracia bidimensional: eleitoral e
contestatória e visa também garantir uma proteção aos
direitos privados do indivíduo; e, nesse caso, Pettit fala de
dois perigos que devem serem evitados: o dominium e o
imperium, onde entende-se que dominium é uma forma de
dominação exercida por outros indivíduos ou entidades da
sociedade civil, que pode ser resolvido recorrendo-se ao
estado e existe também o perigo de um governo totalitário
(imperium) sendo que, para evitar isso é preciso que haja
mecanismos institucionais que garantam a proteção do
sujeito contra o estado e essa proteção não pode ser apenas
confiada a um sistema de direito, é preciso que se pense
nesse caso em governo seja democrático no sentido
próprio do termo porque só uma democracia preveja a
inclusão radical do povo no processo democrático pode
garantir isso. Quando usamos aqui o termo inclusão radical do
povo estamos nos distanciando de uma democracia
meramente eleitoral, algo bem típico das democracias
liberais, e nos reportando a uma democracia que não é
também um outro extremo, ou seja, uma democracia direta. A
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democracia republicana, como já foi dito, é uma
democracia bidimensional, eleitoral e contestatória.
A essa altura é válido lembrar que o republicanismo
resgatado por Pettit se diferencia do liberalismo em vários
aspectos e um deles está no fato de, diferente do
liberalismo, não recorrer à ideia de direitos naturais, nesse
caso, sendo determinados direitos, como a liberdade,
essencialmente jurídicos, ou seja, conquistados socialmente
e historicamente, não podendo se falar assim, em direitos
pré-estatais ou pré-políticos

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O itinerário que seguimos nos colocou,
primeiramente, diante de duas tradições com algumas
divergências: a liberal e a republicana. A oposição entre
estas duas vertentes políticas já foi tema de vários ensaios e
embates políticos. Tanto na França da Revolução Francesa,
como nas revoluções burguesas da Inglaterra, houve
sempre referências aos ideais republicanos e liberais.
Contudo, o republicanismo parecia ter sido enterrado na
modernidade, provavelmente por ser considerado um ideal
antiquado e distante das novas demandas surgidas. Foi
justamente aí que o liberalismo emergiu como um modelo
mais atual e adaptado aos novos tempos. Esta foi a intuição
que reinou até a metade do século XX, quando os
problemas das sociedades liberais vieram à tona. Houve,
então, necessidade de se retomar as ideias republicanas
como forma de completar as falhas do liberalismo.
Habermas, em seus trabalhos, cita as tradições
liberal e republicana e faz referência às vantagens e
desvantagens de cada modelo. No final propõe uma
alternativa para o debate que é o modelo procedimental
deliberativo de democracia. Segundo o próprio autor, seu
modelo procedimental une aspectos tanto do liberalismo
quanto do republicanismo. Do liberalismo abraça a ideia de
um Estado neutro, um Estado que defende o pluralismo de
concepções de bens, e do republicanismo o autor valoriza a
ênfase na condução do processo político e os valores da
participação do cidadão. Sua proposta consiste, como
vimos, em um projeto conciliatório entre essas duas
tradições.
A conciliação que Habermas propõe parte, assim,
da análise do que cada uma dessas tradições tem a dizer
sobre os conceitos de direito e cidadão do Estado que, no
fundo, irá nos remeter a uma discussão sobre o processo
político de formação da opinião e da vontade. Na perspectiva
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habermasiana, o liberalismo exacerba os direitos subjetivos
negativos que visam resguardar o que se convencionou
chamar de direitos fundamentais, tais como: a liberdade
individual, o direito à propriedade e outros. Já o
republicanismo dá ênfase aos direitos positivos de
participação democrática e à autonomia pública dos
cidadãos. Transpondo isto para se pensar uma ideia de
cidadania, veremos que a cidadania liberal residirá na
garantia desses direitos, ao passo que a perspectiva
republicana apontará para uma cidadania participativa, ou
seja, a cidadania se efetivará na proporção que o indivíduo
esteja amplamente inserido nos processos democráticos,
realizando desse modo, os ideais de autogoverno dos
cidadãos deliberantes. Levando isso para a forma como
devemos conduzir o processo político democrático,
confrontar-nos-emos com uma perspectiva liberal muito
individualista, onde o processo político é visto apenas
como um jogo por posições de poder, e o papel do Estado
é apenas congregar interesses privados, e, nesse caso, o
meio é a barganha e não o argumento. Na contramão disso
tudo, o republicanismo seria muito idealista ao pensar uma
República de cidadãos deliberantes que, embutidos de
virtudes cívicas, chamavam para si a prerrogativa de gerir a
coisa pública, ou seja, seria uma proposta de democracia
direta onde os cidadãos, unidos em torno de uma ideia de
bem comum, autogovernavam-se, como a própria ideia de
democracia sugere.
O ponto fulcral do nosso trabalho foi mostrar que
o projeto habermasiano de conjugação entre
republicanismo e liberalismo é contestável porque
contempla, no máximo, o republicanismo neoateniense, na
figura de Rousseau. Caso a imagem que tenhamos do
republicanismo seja a do republicanismo neorromano, de
inspiração maquiaveliana, a descrição que Habermas faz do
republicanismo se mostrará falha e seu projeto conciliatório
revelar-se-á extremamente contingente, tendo em vista que
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os problemas por ele apontados na tradição republicana
não se aplicam ao republicanismo de inspiração romana,
cujos representantes são Philip Pettit (1997); Skinner (1990;
1999), Viroli (2002), Pocock (1975), Maynor (2003), dentre
outros.
A discussão que fizemos aqui dos pilares centrais
do republicanismo, sobretudo, do conceito de liberdade
como não dominação que, por sua vez, rompe com a
famosa dicotomia descrita por Berlin (entre liberdade
positiva versus liberdade negativa) nos colocou diante de
uma tradição política que tem uma história e uma
linguagem específica que não pode ser ignorada. Parece-nos
ter ficado claro que o esforço de Philip Pettit que, apoiado
em estudos de historiadores republicanos, reivindica um
reconhecimento do republicanismo com estatuto de
tradição de pesquisa distinta tanto do liberalismo como de
uma perspectiva aristotélica, é válido e o projeto
habermasiano e conciliação entre liberalismo e
republicanismo nos parece de fato contingente, por analisar
o republicanismo de forma muito parcial.
Nesse quesito, Pinto (2001, p. 467) foi feliz ao
observar que se “nos anos 70 a república e o
republicanismo não existiam nos dicionários de teoria
política. Hoje qualquer dicionário que se pretenda
atualizado não pode deixar de inserir uma entrada sobre
republicanismo.” Não se trata, contudo, de apenas mais uma
tradição de pensamento político, o republicanismo tem
uma história e esse “retorno ao republicanismo” só tem
enriquecido a linguagem do pensamento político
contemporâneo. Como pudemos ver, o novo
republicanismo não é uma proposta anacrônica de governo
porque tem condições de diálogo com as diversas
demandas políticas atuais e também não é apenas um
discurso retórico ou utópico. Trata-se de um ideal
normativo que pode ser tomado como ideia reguladora na
política.
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Apesar de falarmos aqui do novo
republicanismo como recusa da proposta habermasiana de
conciliação entre liberalismo e republicanismo acreditamos
que a política deliberativa de Habermas está muito mais
próxima do republicanismo que do liberalismo, à medida
que Habermas defende uma democracia procedimental
deliberativa nos moldes republicanos e a democracia
contestatória de Pettit pode ser vista como uma forma de
democracia deliberativa, ou seja, existem pontos de contato
entre as duas perspectivas. Talvez tenha faltado a Habermas
um contato com o conceito de liberdade como não
dominação, o que o levaria a pensar a problemática da
liberdade dos antigos versus a liberdade dos modernos em
outros termos. E nesse quesito é válido lembrar que essa
dicotomia entre esses dois conceitos de liberdade foi
colocada por pensadores liberais, primeiramente Constant
(1985) e depois Berlin (2002). Na ótica do novo
republicanismo não existem, como foi dito, apenas essas
duas formas de conceituar liberdade34. Caso Habermas
tivesse ido além dessa dicotomia e tido contato
republicanos clássicos, como Maquiavel, perceberia que
apenas com Rousseau e Kant a relação entre direitos
humanos, enquanto direitos fundamentais, e soberania do
povo aparecem em relação de concorrência. Na perspectiva
do republicanismo neorromano esse problema não aparece.
Assim, quando Pettit nega que exista apenas
estas duas formas de conceituar a liberdade, a negativa
(atribuída ao liberalismo) e a positiva (atribuída ao
republicanismo) ele está recusando uma interpretação do
republicanismo feita por autores liberais e isso fica bem
claro quando em Republicanism (1997) ele afirma que Berlin
não prestou um bom serviço para a filosofia política ao
As duas formas que nos referimos foram amplamente debatidas no
capítulo II: a liberdade como autogoverno (liberdade dos antigos) e
liberdade como não interferência (liberdade dos modernos).
34
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afirmar que historicamente existiram apenas essas duas
formas de conceituar a liberdade e Habermas comunga do
pressuposto de Berlin e ignora o conceito de liberdade
como não dominação, o que o leva a fazer um longo
percurso tentando conciliar as duas perspectivas. Na raiz de
toda a polêmica entre liberais e republicanos está o
problema da liberdade, embora Habermas não a discuta de
forma direta, nota-se que a tensão entre direitos humanos e
soberania popular faz referência clara à dicotomia entre
liberdade dos antigos versus liberdade dos modernos. Da
mesma forma, o debate sobre cidadania e a concepção de
direito também tem a referida dicotomia como mola
propulsora. Uma vez que o novo republicanismo de Pettit
desmistifica a ideia de que existem apenas estas duas
formas de pensar a liberdade, as proposta de conciliação
entre liberalismo e republicanismo, como a de Habermas,
deixam de fazer sentido, pelo viés de um novo
republicanismo, o neorromano.
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