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DEMOCRACIA: A PALAVRA E OS SENTIDOS1

Introdução

O século XX foi marcado pela derrota do fascismo e do nazismo, 
na sua primeira metade, e pelo desaparecimento, no fi nal do século, 
da maioria dos regimes políticos denominados “socialismo real”, 
que vigoraram durante décadas em sociedades importantes, pelo 
fi m das ditaduras de direita em países latino-americanos e o retorno 
a governos representativos. A democracia tornar-se-ia, assim, a 
agenda política consensual do século XXI, representando, ela pró-
pria, uma das fi nalidades da atividade política, na medida em que 
é uma garantia de respeito aos direitos, de expressão dos confl itos, 
de retifi cação dos caminhos errados, de igualdade na punição dos 
erros, mesmo que esses valores sejam entendidos em termos ideais. 
Não há regimes alternativos à democracia que sejam aceitos majori-
tariamente no campo da discussão política contemporânea, no qual 
as formas autoritárias de governo ou de organização social tendem 
a fi car isoladas. 

 1 Versões deste trabalho foram debatidas no III Seminário Internacional Latino-
Americano de Pesquisa da Comunicação, realizado pela Alaic, em 2005, na 
ECA-USP, São Paulo, e no III Simpósio Brasileiro de Psicologia Política, 
realizado na Unesp de Bauru em 2005.
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Neste capítulo procuramos enfrentar os sentidos desse concei-
to, argumentando que a democracia aparece como uma conquista 
social cuja manutenção interessa mais particularmente às camadas 
subalternas da sociedade. Apesar dessa concordância com o regime, 
é preciso reconhecer as limitações próprias da democracia represen-
tativa e as deformações que ela sofre na sua concretização, por força 
de inúmeras variáveis sociais, econômicas e culturais. Não temos a 
pretensão de, no âmbito deste capítulo, abordar exaustivamente as 
dimensões do conceito e a complexa problemática teórica da demo-
cracia, nem de examinar em pormenor diversas teorias sobre ela, mas 
tão somente trazer algumas referências conceituais sufi cientes para 
balizar as discussões sobre comunicação e democracia que se farão 
ao longo do trabalho. 

Assimetrias de poder

Durante a maior parte da História, vigoraram nas diversas socie-
dades as aristocracias, ou seja, a desigualdade social e política cons-
titutiva, construída a partir da ascendência familiar e de genealogias 
nobres. Essa situação foi denominada heteronomia, ou seja, trata-se 
de regimes em que as normas não são debatidas pela sociedade, mas 
estabelecidas unilateralmente por uma classe ou por categorias de 
pessoas de posse do comando por ascendência familiar e com base 
na religião. É extraordinário que somente nos últimos duzentos anos 
essa situação tenha começado a mudar, com o alastramento das revo-
luções burguesas, que trouxeram consigo a república ou pelo menos 
as monarquias parlamentares, que substituíram o poder da nobreza 
ou o atenuaram. A longa duração histórica das monarquias apenas 
mostra a força da tradição, da religião e dos aparelhos coercitivos do 
Estado na manutenção a longo prazo de uma distância social extrema 
e uma desigualdade política radical entre seres humanos. 

A implantação de regimes republicanos e dos parlamentos nos 
regimes monárquicos criou uma situação nova, na qual os indivíduos 
lutaram para adquiriam um estatuto político idêntico perante os Es-
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tados Nacionais, deixando de ser súditos para se tornarem cidadãos. 
A partir desse momento, passa a travar-se uma luta regulamentada 
pelo controle do aparelho do Estado, inaugurando propriamente o 
campo da política, como um espaço de competição e disputa pelo 
poder, por meio do voto, conquistado por meios simbólicos como a 
retórica e a ideologia e tendo como instrumento privilegiado de ação 
os partidos políticos. 

O valor da noção de democracia pode ser posto em evidência, a 
contrario, pelas consequências trágicas das experiências autoritárias 
do século XX.  Regimes totalitários surgidos na chamada “era das 
tiranias”, iniciada no fi nal da Primeira Guerra Mundial, produziram 
resultados catastrófi cos em termos humanos, indicando que relações 
assimétricas entre o indivíduo e o Estado todo-poderoso, ainda mais 
quando ele dispõe dos recursos das modernas tecnologias, não podem 
produzir boas sociedades. O esmagamento dos direitos humanos, as 
guerras, as injustiças, as perseguições, os abusos de toda ordem con-
tra os indivíduos, deportações, campos de concentração, injustiças, 
os assassinatos, a interrupção do desenvolvimento intelectual, o ir-
racionalismo e o genocídio foram consequências históricas reiteradas 
do despotismo dos regimes policiais de Estados contemporâneos. 
Por isso, O’Donnell (1999), diz que “a despeito de suas limitações 
o regime democrático é uma conquista valiosa”. 

a existência desse tipo de regime e das liberdades que lhe são simul-
tâneas, apesar das muitas defi ciências persistentes em outras esferas 
da vida política e social, implica uma enorme diferença em relação ao 
regime autoritário. No mínimo, essas liberdades criam a possibilida-
de de usá-las como base de proteção ou de habilitação para a busca 
de ampliar os direitos existentes ou obter novos. (O’Donnel, 1999)

Huntington (apud Castro Santos, 2001) considera que houve 
três ondas de democratização. A primeira, marcada pelo aumento 
expressivo da população masculina com direito a voto, teve início 
na década de 20 do século XIX, prolongando-se até 1926, quando 
se encerra simbolicamente com a marcha de Mussolini sobre Roma. 
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Há, em seguida, um período de retrocesso, marcado pela ascensão 
dos regimes fascistas e antiliberais. A segunda onda democratizante 
viria com a vitória dos Aliados na Segunda Guerra e o começo da 
descolonização, mas seria revertida, a partir de 1960, pela sucessão 
de golpes militares, em especial na América Latina, inaugurando 
um longo período ditatorial. Com o fi m dos regimes autoritários 
na Europa e na América Latina, estaríamos na terceira onda de de-
mocratização, cujo marco simbólico é a Revolução dos Cravos, em 
Portugal, no ano de 1974. Esta última onda teria atingido todos os 
continentes, sendo muito maior que as anteriores. Durante a primeira 
onda de democratização havia 29 países democráticos, correspon-
dendo a 45,3% do total de Estados no mundo. Durante a segunda 
onda, os países democráticos eram 36, ou 32,4% dos países. Já em 
1999, 120 países, 62,5% de um universo de 192, eram considerados 
formalmente democráticos, apresentando sistemas democráticos 
constitucionais, com eleições competitivas e multipartidárias, em 
contraste com apenas 41% uma década antes (Castro Santos, op. cit.).

Apesar da amplitude da última onda de democratizações, há, 
ainda hoje, diversas sociedades autoritárias, mas seus regimes não 
se apresentam como modelos para os demais, nem são vistos pelo 
resto do mundo como referência desejável para o desenvolvimento 
futuro. São situações peculiares, resultantes de desenvolvimentos 
históricos próprios, que não constituem modelos universalizáveis 
de organização política, nem se baseiam em doutrinas generalizáveis 
ou, sequer, defensáveis.

Na América Latina, após as sangrentas ditaduras dos anos 70, os 
governos democráticos passaram a predominar a partir dos anos 80. 
O Brasil retornou à democracia, em 1985, com a posse do primeiro 
governo civil, embora ainda eleito indiretamente, encerrando vinte 
anos de regime militar. A redemocratização foi tarefa de uma gera-
ção e contou com a participação tanto de trabalhadores quanto de 
estudantes, professores, intelectuais, da classe média, enfi m. Muitos 
perderam seus direitos nessa luta, outros foram exilados, presos, 
torturados e mortos, de modo que a democracia brasileira é um bem 
conquistado com muito sacrifício e, apesar de seus problemas, há um 
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reconhecimento tácito das diversas classes, categorias e grupos da 
sociedade de que os avanços políticos só poderão ocorrer por meio seu 
aprimoramento, e não pela sua substituição por qualquer modalidade 
de regime que venha a suprimir direitos políticos, civis ou sociais. 

Para Castro Santos (2001), “implícita ou explicitamente, todos 
manifestam a ‘esperança’ de que os sistemas políticos avaliados 
venham a tornar-se democráticos ou consolidados. O forte viés 
normativo pró-democracia é inequívoco” (op. cit., p.732). Apesar 
desse consenso, a autora adverte para o que denomina “postura naïve 
e missionária, quando não militante, mas certamente ideológica, na 
defesa e promoção da democracia no mundo”, à qual se adicionaram 
pressões declaradas do FMI, do governo dos Estados Unidos, com 
a ajuda da União Europeia, da OEA e da ONU:

É importante, portanto, considerar democracia como pressão 
externa, expressão da hegemonia ocidental, independentemente da 
preferência dos cidadãos e governantes dos países em tela. A ideia 
de modelo ideal de democracia, à moda dos países industrializados 
ocidentais nos mais diversos ambientes histórico-culturais que com-
põem o mundo em desenvolvimento, é criticada por parte relevante 
da literatura recente sobre processo de democratização. Embora a 
referência comum continue sendo a democracia procedural na tra-
dição de Schumpeter/Dahl, esse segmento da literatura fala de tipos 
de democracia, de democracia delegativa, graus e limites mínimos 
de democracia e regimes híbridos, geralmente levando em conta os 
distintos contextos histórico-culturais das democracias emergentes. 
(idem, p.733)

A democracia envolve um regramento aberto e neutro capaz de 
viabilizar a luta política sem uso da força, mantendo os confl itos no 
campo simbólico discursivo dos parlamentos, dos meios de comuni-
cação, das campanhas eleitorais, dos atos públicos, das manifestações 
pacífi cas, passeatas e reuniões, das negociações e votações. O regime 
deve garantir a igualdade de condições políticas, mas ao ser implan-
tado em sociedades social e economicamente desiguais, relativiza o 
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ideal de igualdade política, considerado abstratamente, na medida 
em que assimetrias econômicas entre os segmentos sociais podem 
comprometer essa isonomia jurídica. 

Considerando a série de peculiaridades históricas nacionais re-
presentadas, entre outros critérios, pelo grau de desenvolvimento das 
forças produtivas, o intervalo das desigualdades sociais e econômicas, 
a adesão social ao regime (cultura política), fala-se da “democracia 
brasileira”, da “democracia norte-americana” etc., atribuindo um 
conteúdo concreto de experiências nacionais ao projeto democrá-
tico de cada sociedade. Dessa maneira, embora a democracia possa 
expressar um conjunto de princípios universais, sua concretização 
histórica é sempre peculiar e diversa no tempo e no espaço, especifi -
cando-se a cada vez em projetos vivenciados coletivamente, em con-
junturas variáveis, que lhe dão um conteúdo e uma forma próprias.

As teorias e as práticas democráticas

Apesar do consenso sobre o valor da democracia, um estudo 
comparativo entre autores que trataram do tema, nos últimos dois 
séculos (como Rousseau, os federalistas, Tocqueville e os marxistas), 
revelaria muito mais um conceito em disputa do que um sentido 
universal (Freitas, 2006). Etimologicamente, democracia signifi ca 
governo do povo e a sua implantação original deu-se em Atenas no sé-
culo 5 a. C., mas há uma grande diversidade de modos de interpretar 
o seu signifi cado atual. Os gregos nos deram a palavra democracia, 
mas não um modelo (Birch, 1993). 

Na realidade, a democracia grega representou um episódio muito 
exclusivo e também muito breve de algumas cidades gregas, que 
não foi imitado por outras sociedades da Antiguidade. Nas cidades 
gregas que a adotavam, todos os homens, adultos e livres, reunidos 
em praça pública, podiam participar das decisões, geralmente rela-
tivas à realização de festas coletivas e atribuição de encargos. Era um 
regime de iguais, mas excluía as mulheres, os escravos e estrangei-
ros. Estudiosos eruditos observam que as cidades-estado da Grécia 
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não ultrapassavam algumas dezenas de milhares de habitantes, de 
modo que os cidadãos que participavam dessas reuniões, apesar de 
poderem formar um grande número, o faziam pessoalmente, sem 
representantes (Dahl, 2001). 

As diferenças entre as sociedades contemporâneas e as da Grécia 
no século V a. C. tornam obrigatória a adequação do conceito antigo 
para os tempos atuais. As sociedades atuais têm populações muito 
maiores, são muito heterogêneas e mais complexas. Mas, além dis-
so, há um consenso entre os autores de que a forma da democracia 
contemporânea deve muito mais aos desenvolvimentos políticos 
realizados a partir de instituições e práticas medievais europeias, 
por meio das quais os governantes buscavam a aprovação de suas 
políticas, em particular a elevação de impostos, por representantes 
dos três “estados”: a nobreza, o clero e a burguesia. As assembleias 
desses representantes estão na origem dos parlamentos atuais. Em-
bora não corresponda ao conceito contemporâneo de democracia, 
é importante observar que as assembleias estabeleciam um limite 
ao poder real, especialmente após a chamada Revolução Gloriosa, 
ocorrida na Inglaterra, no século XVII, que fortaleceu o Parlamento 
em face da realeza. 

No século XVIII, ocorrem outros desenvolvimentos importantes, 
como o Iluminismo e as revoluções americana e francesa, das quais 
surgem os conceitos de direitos naturais e igualdade política. Apesar 
disso, a democracia norte-americana, como se sabe, continha restri-
ções inaceitáveis nos dias de hoje, como os direitos políticos determi-
nados pela propriedade, a exclusão das mulheres e dos escravos, estes 
últimos considerados como bens e não como cidadãos. A principal 
preocupação das instituições imaginadas pelos fundadores da nação 
norte-americana era a criação de mecanismos capazes de garantir a 
centralização do poder na nova nação, evitando, porém, o risco do 
despotismo (Freitas, 2006). A partir do século XIX, parlamentos com 
representantes legislativos eleitos passaram a ser instituições centrais 
dos governos, embora a palavra democracia fosse ainda considerada 
um termo revolucionário ou radical, havendo diversos procedimentos 
para limitar o sentido de povo a certos grupos considerados qualifi ca-
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dos (Williams apud Schramm, 2007). As eleições eram censitárias no 
início, ou seja, apenas homens livres com certa renda podiam votar, 
mas os direitos políticos foram se estendendo aos cidadãos adultos, 
embora o voto feminino só viesse tardiamente, no século XX, como 
resultado do movimento sufragista das mulheres. 

No esforço de caracterizar a democracia contemporânea, há duas 
formas diferentes de proceder: uma, normativa ou idealística, busca 
estabelecer os ideais, valores e princípios democráticos; a outra, 
empírica, parte da observação da prática política das sociedades 
consideradas democráticas para, indutivamente, conceituar a de-
mocracia (Birch, 1993). 

Na abordagem normativa, teóricos políticos norte-americanos, 
com base nos textos dos chamados fundadores da República, defi nem 
a democracia de três modos diferentes: a) o populista, que a trata 
em termos de governo do povo; b) o pluralista, que a defi ne pela 
competição entre grupos de pressão e c) o modo institucional, que a 
vê em termos de instituições e processos. 

O modo populista está assentado na crença na soberania popu-
lar, pela qual o poder supremo está nas mãos do povo, o que revela 
certo ceticismo dos fundadores com relação aos políticos, por mais 
iluminados estadistas que fossem. Assim, eleições frequentes seriam 
necessárias para manter os políticos em xeque, como forma de evitar a 
corrupção de suas funções. Apesar dessa crença na soberania popular, 
os teóricos e líderes da revolução americana não consideravam o sis-
tema que implantaram uma democracia, devido a uma aversão à ideia 
de governo dos mais pobres, preferindo considerá-lo republicano, 
expressando a tradição do século XVIII (Graeber, 2005; Birch, 1993). 

A linhagem pluralista, pelo contrário, entende que o governo 
democrático é uma arena para o confl ito entre grupos organizados, 
que expressam interesses importantes e garantem a realização de 
compromissos que levem em conta esses interesses. Uma corrente 
teórica contemporânea, o pluralismo radical, considera que o confl ito, 
em vez de ser um problema para a democracia, é uma de suas virtudes 
(Cunningham, 2001). Para os autores dessa corrente, não apenas o 
confl ito é inevitável na vida social e política, como o seu reconheci-
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mento e institucionalização pela cultura e instituições democráticas é 
uma defesa contra a autocracia. A esse respeito, é inevitável lembrar 
que formas de governo antidemocráticas condenam os confl itos so-
ciais, como fazia o fascismo, que pretendia suprimir as contradições, 
em nome uma suposta unidade nacional, acima das classes.

Ribeiro (2002) considera, nesse sentido, que a democracia é 
também um meio de resolver confl itos, porque aceita a divergência, 
renunciando à unanimidade. Ao encaminhar a solução dos confl itos 
por meio do voto, a democracia torna a aceitação dos derrotados mais 
fácil do que quando se usam outros procedimentos, sendo, por isso, 
capaz de produzir relações sociais melhores, mais pacífi cas e maior 
cooperação. Os procedimentos democráticos signifi cam que somos 
incapazes de defi nir racionalmente a melhor alternativa para todos, 
havendo uma disputa entre posições antagônicas sobre assuntos con-
trovertidos de natureza política e social, sendo, portanto, preferível 
resolvê-los pela discussão, argumentação e pelo sufrágio. 

Por último, o modo institucional de conceituar a democracia foca-
liza as instituições e os procedimentos, como governo parlamentar e 
as eleições livres e universais. A democracia implantada nos Estados 
Unidos instituiu a representação política e a separação dos poderes, 
instaurando um modelo que inspiraria as instituições das democracia 
contemporâneas. 

Bobbio (2000), na linha institucional (ou procedimental, como 
ele escreve), entende que a democracia é o “governo das leis”, o 
conjunto de regras que estabelecem quem está autorizado a tomar as 
decisões coletivas e com quais procedimentos, sendo fundamental a 
regra da maioria. Ela se baseia nos direitos de liberdade de opinião 
e expressão, de reunião e de associação que formaram a base do Es-
tado liberal, pressuposto histórico e jurídico do Estado democrático 
e sobre o qual se constitui o Estado de Direito. Ribeiro (2002), de 
forma semelhante, diz que o caráter democrático da política moderna 
é dado pelos direitos, que exprimem a pressão popular sobre o poder. 

Nessa abordagem, vemos que, em termos institucionais, a de-
mocracia se realiza por meio da representação, pela qual eleitores 
escolhem os governantes, ou seja, aqueles que realmente terão o 
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poder de decidir. Schumpeter, por exemplo, entende o método 
democrático como um arranjo institucional para chegar a decisões 
políticas, em que os indivíduos, para adquirirem o poder de decidir, 
entram em uma luta competitiva pelo voto da população (1976 apud 
Kinzo, 2004). 

Nessa defi nição, ou seja, da disputa pela maioria dos votos, a 
democracia identifi ca-se com eleições. Por esse critério, a democra-
cia é, apenas, um método que transfere a algumas pessoas o poder 
de decisão em questões políticas, legislativas e administrativas, por 
meio de eleições. Como os eleitos é que passam a ter poder, em lu-
gar dos eleitores, na democracia o povo não governa, apenas aceita 
ou recusa pessoas que se candidatam para governá-lo. Além disso, 
Schumpeter afi rma que os eleitores não sabem o que é melhor para 
eles em questões públicas, não têm uma vontade expressa, apenas 
impulsos vagos, equivocados e desinformados. A concepção eleitoral 
da democracia é bastante difundida, sendo usada para determinar, 
pelos critérios procedimentais, quais regimes são e quais não são 
democracias, mas a democracia é, nessa perspectiva, tão somente, 
um mercado eleitoral, em que os políticos competem pela preferência 
do eleitorado (Cheibub & Przeworski, 1997) e seriam regimes de-
mocráticos todos aqueles que promovem eleições livres e regulares 
de seus governantes. 

Miguel (2002) salienta a contradição entre a noção original de 
democracia e essa conceituação mínima, na qual o povo não governa 
e as decisões são tomadas por uma minoria, geralmente mais rica e 
informada que a maioria, sobre a qual exerce um papel de liderança. 
Relaciona a concepção minimalista schumpeteriana ao pensamento 
elistista de Mosca, Pareto e Michels, lembrando que ela teria um 
papel na confrontação ideológica com os regimes comunistas durante 
a guerra fria:

O modelo desenhado por Schumpeter é um retrato bastante fi el 
dos regimes políticos ocidentais, que permite que eles se apresentem 
como verdadeiras democracias. Mas é, de fato, um rebaixamento do 
ideal democrático. Signifi ca a negação da possibilidade de qualquer 
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forma substantiva de soberania popular. A participação do cidadão 
comum é reduzida ao mínimo, ao ato de votar. Schumpeter condena 
qualquer outra manifestação popular, até mesmo o simples envio de 
cartas aos representantes, como sendo uma intromissão indevida dos 
governados nas ações dos governantes. Ao mesmo tempo, o momen-
to central da democracia concorrencial, a eleição, é desprovido de 
qualquer conteúdo, pois não indica a vontade do povo, nem mesmo 
a da maioria. (Miguel, 2002, p.502)

O’Donnell admite o elitismo da conceituação schumpeteriana, 
mas não vê minimalismo nela, defendendo que Schumpeter preco-
nizara outras condições complementares às eleições, entre elas as 
liberdades de expressão e de imprensa. Ele chama essa defi nição de 
realista e restritiva, pois ela “delimita um espaço empírico e analítico 
que permite distinguir esse tipo de regime de outros, com importan-
tes consequências normativas, práticas e teóricas” (1999). O’Donnell 
faz complementos à teoria competitiva, acrescentando às eleições 
livres outros aspectos essenciais à democracia, como inclusividade 
e universalidade; a existência de um sistema legal para promulgar e 
garantir pelo menos os direitos e liberdades incluídos na defi nição de 
um regime democrático e excluindo a possibilidade de uma pessoa 
ou instituição declarar-se acima do sistema jurídico. 

Dahl (2001) entende que, para que haja uma democracia re-
presentativa moderna, são necessárias eleições, mas, além delas, é 
preciso que existam e funcionem diversas outras instituições políticas 
básicas, apresentando uma relação bastante abrangente delas: 

•  Governantes eleitos: os cidadãos elegem seus representantes 
nos poderes Legislativo e Executivo, delegando a eles poder 
temporário para as decisões de governo.

•  Eleições livres, justas e frequentes: um dos sinais mais peculia-
res da democracia é a realização de eleições nas épocas previstas, 
de forma pacífi ca e sem coerções ou ameaças aos eleitores.

•  Liberdade de expressão: a liberdade de expressão é condição 
para que as pessoas participem realmente da vida política, 
para que adquiram uma compreensão esclarecida das ações do 



84  MURILO CÉSAR SOARES

governo. Dahl escreve que para adquirir competência cívica, 
as pessoas precisam expressar seus pontos de vista, aprender 
umas com as outras, discutir, decidir, questionar especialistas 
e políticos. As pessoas devem ter o direito de se manifestar, 
inclusive sobre questões políticas, fazendo críticas ao governo, 
ao regime, aos funcionários, à ordem socioeconômica e à ideo-
logia dominante. Finalmente, é pela liberdade de expressão que 
as pessoas podem infl uenciar as decisões e ações do governo.

•  Fontes de informação diversifi cadas: esta condição está dire-
tamente ligada à anterior e diz respeito, principalmente, aos 
meios de comunicação. É uma condição da democracia que os 
cidadãos tenham acesso a informações independentes, envol-
vendo jornais, revistas, livros, internet etc. 

•  Autonomia para associação: os cidadãos precisam ter direito 
a formar grupos, organizações, entidades, como partidos po-
líticos, sindicatos, até mesmo como forma de obter direitos 
necessários para o funcionamento das instituições políticas 
democráticas.

•  Cidadania inclusiva: os direitos acima devem ser estendidos a 
todos os cidadãos adultos residentes permanentemente no país. 
Historicamente, certas categorias, como as pessoas sem pro-
priedades, os escravos e as mulheres, estiveram excluídas dos 
direitos políticos. Durante milênios, os direitos em democracias 
e repúblicas estiveram restritos a uma minoria de adultos, sendo 
o governo e a vida política assuntos exclusivos de homens. O 
conceito de cidadania expressa a ideia republicana crucial de 
que os membros da sociedade democrática são pessoas com 
direitos políticos e jurídicos iguais, portadores, cada um, de 
uma fração da soberania, e não súditos de um monarca.

Para Dahl (2001), além dessas, outras condições ainda são neces-
sárias para a existência da democracia, como o controle dos militares e 
da política por governantes eleitos; a presença de uma cultura política e 
de convicções democráticas; a ausência de controle estrangeiro hostil à 
democracia. O autor alinha também o que chama de condições favorá-
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veis à democracia, como uma economia de mercado moderna e o fraco 
pluralismo subcultural. Essas condições, desenvolvidas por Dahl, já 
sinalizam as difi culdades de implantação da democracia em muitos 
países com tradições culturais despóticas e estruturas sociais desfavo-
ráveis ou que enfrentam conjunturas econômicas críticas, indicando 
o delicado equilíbrio necessário à permanência de governos democrá-
ticos ao longo do tempo. No entanto, ele próprio salienta o paradoxo 
da Índia, país com problemas sociais crônicos, uma multiplicidade 
de línguas e variedade subcultural e que, por isso mesmo, tem no 
regime democrático a única alternativa de manter-se unido e em paz.

Sartori (1994) defende que o processo democrático é sintetizado 
nas eleições, momento em que, para ele, estamos diante de um “povo 
governante”, mas o voto expressa uma experiência pré-eleitoral, pois 
computa opiniões, de modo que as eleições promovem um governo 
baseado na opinião prévia do eleitorado. Eleições sem opinião livre 
não têm qualquer conteúdo democrático, argumenta o autor, desta-
cando o papel amplo e central que os meios de massa desempenham 
na formação da opinião pública nas democracias de hoje. Ele indica 
duas condições capazes de originar uma opinião pública relativa-
mente autônoma: um sistema educacional que não seja voltado à 
doutrinação e a pluralidade dos centros de informação. Uma opinião 
pública livre, no seu entender, resulta de uma estruturação policên-
trica dos meios de comunicação e de sua interação competitiva, sendo 
sustentada por essas condições. Daí que uma crítica recorrente à 
informação nos países democráticos seja a de que o poder de informar 
é um poder de poucos, distribuído de forma desigual. 

Sartori (1994) cita que as pesquisas demonstram um estado de 
desatenção, falta de interesse, subinformação, distorção perceptiva e 
ignorância do cidadão comum, lamentando que o público não tenha 
opinião, mas apenas sentimentos desarticulados. Para ele, três críticas 
podem ser dirigidas às marcas da informação que o público recebe 
dos meios: insufi ciência; tendenciosidade e pobreza em termos de 
qualidade. Sartori detém-se na questão da qualidade, argumentando 
que muitas vezes, por exemplo, a televisão apresenta meias verdades 
ou coisas inteiramente falsas. 
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Democracia como fórum

Dahl (1997) denomina democratização o processo de progressiva 
ampliação da competição política e do direito de participação no pro-
cesso político, ou seja, ampliação da inclusão (menores e mulheres, 
por exemplo). 

À concepção de competição num mercado, representada pela teo-
ria minimalista formulada por Schumpeter, Sales (2005) contrapro-
põe a perspectiva da democracia como participação num fórum, que 
seria, segundo ela, expressa pela teoria deliberativa, a qual pressupõe 
a inclusão nas discussões das pessoas interessadas, destacando-se a 
relevância da argumentação e do convencimento dos participantes. 

Para a autora, o elemento mais importante da democracia delibe-
rativa é a necessidade de o Estado ceder um espaço decisório à parti-
cipação pública. Nesse sentido, os arranjos deliberativos coincidem 
com formas ampliadas de participação popular, que contribuiriam 
para a argumentação em que os atores trazem razões próprias, dife-
rentes daquelas do Estado. A democracia deliberativa, segundo ela, 
realizar-se-ia nos fóruns entre o Estado e a sociedade, como, por 
exemplo os conselhos e o orçamento participativo, quando as infor-
mações são tornadas públicas, em arranjos deliberativos capazes de 
experimentar inovações institucionais, revelando diversidade e não 
unidade. Em conclusão, Sales procura articular as duas perspectivas, 
defendendo que a interpretação da democracia como mercado não 
exclui a possibilidade de ela desempenhar também o papel de fórum. 

Enquanto a dimensão concorrencial é um procedimento genera-
lizado nas democracias contemporâneas, a participação da sociedade 
civil nas deliberações é um mecanismo de abertura à intervenção 
política e, por conseguinte, introduz um elemento de correção da 
perspectiva minimalista. Porém, para isso, será preciso observar as 
instaurações históricas concretas da democracia para perceber de que 
maneira elas implementam essas práticas. 

Outra expressão da abordagem deliberacionista da democracia 
apresenta-se no campo da comunicação de massa, por meio do “in-
tercâmbio de razões em público” propiciada pela rede de opiniões 
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publicadas, como defende Maia (2007). Nessa perspectiva, embora re-
conhecendo diversas limitações, a autora argumenta que são os meios 
de comunicação que tornam públicas as informações, de modo que os 
cidadãos possam avaliar os problemas e promover discussões políticas. 

Representação e democracia

Apesar de ser, hoje, fato corriqueiro referir-se aos regimes de-
mocráticos atuais como representativos, os autores clássicos como 
Rousseau e os federalistas não reconheciam essa forma de governo 
como democracia. Rousseau, por exemplo, entendia que esse tipo 
de governo não representa a vontade geral, mas a vontade de par-
ticulares, na medida em que o parlamento acolhe os confl itos das 
classes sociais. Sistema que abre a esfera pública para o confl ito de 
interesses, a representação acabaria por transformar o governo no 
titular da vontade geral (Freitas, s. d.). 

 Miguel (2003) observa que a democracia baseia-se na ideia de 
igualdade entre todos os cidadãos, enquanto a eleição implica sele-
ção, ou seja, introduz a ideia de que existem indivíduos mais bem 
preparados para os cargos públicos, sendo, por isso, um mecanismo 
aristocrático, destinado a estabelecer uma distinção entre os cidadãos. 
As instituições representativas, em vez de terem surgido devido à 
impossibilidade de democracia direta em grandes Estados, teriam 
sido pensadas desde o início como meio para reduzir a presença 
popular no governo, deixando-o nas mãos de indivíduos da elite.

Por outro lado, os cidadãos, na verdade, não escolhem seus re-
presentantes para promover seus interesses; antes, apenas votam em 
um candidato dentre aqueles que se apresentam no mercado político. 
A representação política tem origem no voto, quando eleitores es-
colhem delegados para decidirem em seu nome. A eleição, além de 
constituir o meio para a alternância no poder, é o momento de origem 
da representação e o momento em que os representados julgam seus 
representantes no mandato anterior, o que vem sendo chamado de 
responsividade, ou prestação de contas. 
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Uma complexidade a mais decorre da organização da competição 
eleitoral por meio dos partidos políticos: é que os eleitos prestam con-
ta tanto ao eleitorado quanto a seu partido, dando origem ao chamado 
duplo mandato (Miguel, 2003). Apesar de serem entidades que se 
interpõem entre os eleitores e os candidatos, Kinzo defende que eles 
desempenham um papel central na operacionalização da vida política: 

Os partidos têm papéis específi cos em duas arenas do sistema 
político: a eleitoral e a decisória. Nesta última, sua atividade está 
associada à formulação, ao planejamento e à implementação de 
políticas públicas, participando como atores legítimos no jogo de 
poder e no processo de negociação política. São agentes fundamen-
tais no processo democrático representativo, pois estão respaldados 
no voto popular. De fato, somente com base neste critério – apoio 
eleitoral – é possível, no contexto das democracias de massa, falar 
de partidos como canais de expressão e representação de interesses, 
como um vínculo, ainda que frágil, entre a sociedade e o Estado. Na 
arena eleitoral, seu papel específi co é o de competir pelo apoio dos 
eleitores a fi m de conquistar posições de poder. É por meio desse 
mecanismo que a cadeia de representação política se forma nas 
democracias representativas, uma cadeia que vincula os cidadãos às 
arenas públicas de tomada de decisões. (2004, p.24-5)

Na realidade, esse vínculo do eleitor com as decisões por meio dos 
parlamentares é muito tênue, sendo difícil fazer o acompanhamento 
dos políticos no seu dia-a-dia, porque novas questões aparecem du-
rante o mandato que não constavam das plataformas dos candidatos 
e, não menos importante, porque pode haver um descolamento do 
político de suas bases eleitorais, levando o político a tratar de outros 
interesses que não dizem respeito às fontes populares de seu man-
dato. Essas distorções introduzidas pela mediação da representação 
atenuam bastante o sentido original da ideia de democracia como 
“governo do povo”, uma vez que ela se torna uma forma delegativa 
de poder, com mecanismos bastante limitados de acompanhamento 
da ação dos representantes. 
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Abordagens empíricas

O contraste entre a teoria e a realidade é um desafi o para a demo-
cracia, diz Bobbio (2000), referindo-se às promessas não cumpridas, 
como o fato, por exemplo, de nos estados democráticos contempo-
râneos não prevalecerem os indivíduos soberanos, mas os grupos, 
as grandes organizações, as associações, os sindicatos e os partidos, 
com sua relativa autonomia diante do governo central. Além disso, 
há uma persistência das oligarquias, o “poder invisível” constituído 
pelo crime organizado, serviços secretos etc., diante dos quais não 
há o controle do poder pelos cidadãos, mas o controle destes pelo 
poder.

Embora a parte procedimental da democracia deva efetivamente 
estabelecer as regras do jogo, uma vez que elas são os meios de via-
bilização das oportunidades de participação, há inúmeras formas 
de burlar essas regras, fazendo valer o poder econômico e social (as 
infl uências pessoais, grupais, estamentais, gremiais), que traem o 
ideal republicano, em benefício dos interesses de certos setores. 

A essas circunstâncias, observadas por Bobbio, poderíamos 
acrescentar, ainda, a cena eleitoral, com as inúmeras possibilidades 
de ação da comunicação de massa, da retórica vazia, da demagogia 
e da própria mentira. Por último, mas sem fechar essa relação, a de-
mocracia é um sistema político vigente em sociedades com formações 
históricas muito diferentes, com estruturas contrastantes e, muitas 
vezes, injustas. Por isso, as sociedades dos países latino-americanos, 
por exemplo, se impacientam com as delongas e decepções da demo-
cracia, naquilo que o ex-presidente do TSE, Sepúlveda Pertence, cha-
mou de “desalento democrático”, refl etido nas pesquisas empíricas 
que muitas vezes revelam uma adesão limitada ao ideal democrático. 

Esses desvios e problemas, que para Sartori (1994) expressam a 
tensão entre ideal e fato na democracia, mostram como a discussão 
se trava entre o conceito normativo (o que a democracia deve ser) 
e o âmbito das realidades empíricas, nas quais podemos procurar 
nos regimes democráticos os desvios, os pesos proporcionais de 
entidades e de forças sociais e econômicas, de grupos organizados 
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etc. traçando o perfi l da democracia efetiva de que se está tratando, 
num determinado momento. As circunstâncias e conjunturas podem 
implicar avanços ou retrocessos nas conquistas democráticas, em 
relação ao conceito ideal.

Esses fatos mostram como é necessário não se limitar a análise 
às regras no estudo da democracia, mas analisá-la nos contextos 
de classes sociais, grupos de pressão, poder econômico, blocos, 
hegemonia etc., ou seja, realizar uma abordagem sociológica, que 
procure projetar a dimensão valorativa, normativa do conceito em 
sociedades históricas, analisando as confi gurações resultantes. Fábio 
Wanderley Reis, por exemplo, observa que em situações de grande 
desigualdade social, como o Brasil, diferentes indivíduos controlam 
porções muito desiguais de recursos na esfera econômica, levando 
a um desequilíbrio, tornando problemático o exercício efetivo dos 
direitos políticos e civis (2003).

A democracia tem sido invocada contemporaneamente na dis-
cussão de assuntos como condições de vida, justiça, lutas sociais. O 
investimento semântico do conceito é enorme e as expectativas que 
ele suscita empolgam as sociedades, em particular aquelas como 
as latino-americanas, a braços com graves problemas sociais. Se é 
verdade que ao longo do século XX aumentou o número de países 
democráticos, é preciso observar, sugere Rodrigues (2004), que em 
muitos casos trata-se de um conceito “mínimo” de democracia, 
estritamente político, acrescentando que se agregarmos a dimensão 
econômico-social à conceituação, é difícil pensar o século XX como o 
“século dos direitos sociais”, como periodizou T. H. Marshal (1967).

A incapacidade das democracias dos países subdesenvolvidos 
de darem respostas rápidas e satisfatórias a essas premências expõe 
agudamente o problema da diferença entre as expectativas geradas 
pela redemocratização e a solução das questões coletivas. Sartori, no 
entanto, apesar de reconhecer a importância da democracia social e 
da democracia econômica, vê a democracia política como condição, 
instrumento indispensável de qualquer democracia ou meta demo-
crática: para ele, “democracia” sem adjetivos é “democracia política”, 
ou seja, trata-se de um conceito político antes de tudo (1994). 
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O estudo das práticas políticas das sociedades contemporâneas 
revela também que a forma de concretização dos ideais democráticos 
apresenta certas peculiaridades, fugindo muitas vezes da norma ideal. 
O’Donnell (apud Castro Santos, 2001) propõe a expressão “demo-
cracia delegativa” para caracterizar os governos latino-americanos, 
diferenciando-a das democracias representativas ocidentais. As 
democracias delegativas implicam uma concepção cesarista do pre-
sidente, que atuaria como se estivesse investido de poderes para go-
vernar de acordo com sua vontade, limitado apenas pelas relações de 
poder e pela duração do mandato. A democracia delegativa combina 
eleições livres e competitivas com instituições políticas informais, 
como o clientelismo e o particularismo, pelo qual se confundem o 
público e o privado. Nesse regime, há limitada prestação de contas, 
pouca transparência dos processos de tomada de decisão, grande 
distância entre as normas e o funcionamento real das instituições, 
de modo que as concepções e práticas delegativas terminam por 
reviver as características autoritárias. Essa situação levou à ideia 
de uma gradação da democracia, defi nindo-se um limite mínimo 
de democracia, aceitando-se que, a partir daí, diferentes países, em 
razão das variações culturais, possam adotar outras práticas políticas 
(Król, 1996 apud Castro Santos, 2001).

Castro Santos (2001) escreve que a maioria dos autores que trata 
do processo de democratização utiliza o que ela chama de defi nição 
procedimental mínima de democracia, na linha de Dahl, que se refere 
a eleições livres, honestas, competitivas, a direitos civis e direitos 
políticos, mas muitos consideram esse critério insufi ciente, adver-
tindo contra a “falácia do eleitoralismo” e lembrando que eleições e 
partidos políticos não são sufi cientes para caracterizar uma autêntica 
democracia. Desse modo, acrescentam-se atributos ao procedimental 
mínimo, como a limitação das prerrogativas militares, a autodeter-
minação do sistema político, que deve agir de forma independente, 
previsão de que governantes eleitos não sofram restrições, não te-
nham suas decisões sujeitas ao veto de pessoas sem mandato eletivo, 
nem sejam afastados do cargo.
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A autora acrescenta que a análise do processo de consolidação 
democrática dos países em desenvolvimento deva contemplar o exer-
cício da representação política e os padrões do processo de tomada 
de decisão. Citando Malloy (1977), ela propõe que democracia é um 
processo contínuo de formulação de políticas, no qual ressalta a pre-
sença dos principais grupos da sociedade civil, em especial sindicatos 
de trabalhadores e de empresários. Entende que ênfase exagerada 
vem sendo colocada na questão das eleições, partidos e direitos, 
esquecendo-se do acesso dos grupos organizados da sociedade civil 
às tomadas de decisão governamentais. Ela se refere ao controle social 
das burocracias, por meio do acesso ao processo de decisão dos grupos 
organizados da sociedade, o que não signifi ca invocar a democracia 
participativa. Pode-se, por meio desse controle, verifi car o caráter 
mais ou menos democrático dos regimes no período entre as eleições, 
explicitando os mecanismos de decisão, as formas de representação 
de interesses, o controle social das burocracias (Castro Santos, 2001). 

A democracia brasileira

Escrevendo no fi nal do processo de transição do regime militar 
para o poder civil no Brasil, Weffort (1984) considerava que a demo-
cracia brasileira sofreu um processo de instrumentalização. Segundo 
ele, o conservadorismo brasileiro legou-nos uma concepção autoritá-
ria de democracia e a tradição brasileira é marcada pela ambiguidade 
que permite aos governantes serem autoritários e democratas ao 
mesmo tempo, numa mistura de pragmatismo e cinismo, que toma 
a democracia apenas como instrumento para conquistar e manter o 
poder. Para ele, essa concepção vem das oligarquias da República 
Velha, que se diziam liberais, mas faziam do Estado uma espécie de 
apêndice dos latifúndios, convertendo seu liberalismo numa forma 
de privatismo. Um processo novo na transição brasileira, a partir de 
1974, foi que se rompeu o realismo cínico da tradição, criando uma 
crença nova na democracia como valor geral. Essa nova perspectiva 
envolve não apenas os liberais de fachada a quem o autor se referira, 
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mas também a esquerda, que participou da luta armada contra o 
regime militar: 

Depois da derrota das armas, fi cou claro para muitos que um dos 
modos, na verdade o mais efetivo, de se lutar contra uma ditadura 
estaria em organizar a democracia pela base, na sociedade. Tornou-
se, então, possível entender que a democracia é algo mais do que uma 
formalidade descartável e que as instituições civis e os movimentos 
sociais devem fazer valer a sua autonomia em face do Estado e dos 
partidos. (p.84)

O’Donnell, citado por Diniz (2001), 15 anos depois, enfatiza pe-
culiaridades da formação histórica das democracias jovens, inclusive 
a brasileira, as quais geram uma fragilidade institucional que resiste 
às tentativas de mudança, como por exemplo a incompletude da 
cidadania, levando a lacunas nos direitos civis e sociais, o estreita-
mento dos espaços públicos, além de sérias limitações à efetividade 
da lei. Para Diniz, a prática de implantação de reformas do Estado 
sob regimes autoritários resultou na consolidação de um Executivo 
sobredimensionado, sem freios institucionais à sua capacidade de 
nomeações, em contraposição a um Legislativo enfraquecido em seus 
poderes. Nesse contexto, vigora um estilo tecnocrático de gestão eco-
nômica, com a valorização do saber técnico, tornando a administração 
pública um campo de competência de uma elite acima do questio-
namento da sociedade ou dos políticos. O resultado desse processo 
de formação do Estado brasileiro seria um défi cit de accountability, 
ou seja, de procedimentos de cobrança e de prestação de contas, de 
controle, transparência e publicização dos atos do governo. 

Na mesma direção, Castro Santos (2001) observa que no Brasil 
pós-autoritário, as tomadas de decisão ocorrem em duas arenas de 
poder: a representativa e a burocrática. A primeira é a da política, 
que se dá no Congresso, marcada pelo clientelismo, não se restrin-
gindo às regras constitucionais e regimentais, variando com o tipo 
de política em questão. Pode envolver um grande número de atores, 
como altos burocratas, o presidente e sua assessoria, os negociado-
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res do governo no Congresso, partidos e seus líderes, os líderes do 
governo no Congresso, os grupos de interesse afetados (empresários 
e suas entidades, sindicatos de trabalhadores, associações de aposen-
tados etc.), governadores, prefeitos. Por sua vez, a chamada arena 
burocrática situa-se dentro do aparelho de Estado, sendo formada 
pelas agências burocráticas encarregadas de deliberar sobre a po-
lítica pública em discussão. Para a autora, não ocorreram grandes 
mudanças nesta última arena a partir da democratização brasileira, 
a não ser pela incorporação de atores anteriormente excluídos, como 
representantes de trabalhadores e, mais recentemente, das Orga-
nizações da Sociedade Civil e de Interesse Público (OSCIPs). Ela 
considera que o processo dual de deliberação brasileiro apresenta 
uma forte afi nidade com as chamadas formas híbridas de democra-
cia, podendo ser transitório, em direção a um regime plenamente 
democrático. 

Analisando o período de 18 anos, a partir de 1985, quando se dá 
o retorno do poder aos civis, Kinzo (2004) conclui que eleições e de-
mocracia estão consolidadas no Brasil, sendo que as eleições de 2002 
constituíram um marco ao produzirem uma alternância tranquila de 
poder para o Partido dos Trabalhadores. No entanto, ela destaca que 
o quadro partidário brasileiro é marcado pela fragmentação, fragili-
dade partidária, baixa inteligibilidade da disputa eleitoral e elevada 
volatilidade eleitoral. Essas circunstâncias despertam preocupação 
sobre sua infl uência no processo democrático:

A fragmentação do sistema partidário não seria um problema 
para o funcionamento da democracia caso não afetasse a inteligibi-
lidade do processo eleitoral, isto é, a capacidade de o sistema pro-
duzir opções claras para os eleitores, permitindo-lhes escolher com 
base em seu conhecimento sobre os partidos ou sua identidade com 
eles. O problema é que no Brasil a intensa fragmentação partidária 
está acompanhada por uma pequena inteligibilidade do processo 
eleitoral. Em geral, um sistema partidário fragmentado tende a ter 
partidos de contornos mais defi nidos, alicerçados em algum tipo de 
clivagem social, regional ou política, proporcionando aos eleitores 
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opções mais estruturadas e diferenciadas na disputa eleitoral. Isso 
não é o que ocorre no caso brasileiro, dado que a maioria dos parti-
dos, como organizações distintas, não possui contornos claramente 
defi nidos. (p.31-2)

A relativa indiferenciação partidária, argumenta a autora, facilita 
aos políticos trocarem de partido com frequência. A fragilidade dos 
partidos leva à formação de alianças partidárias, a coligações de par-
tidos com orientações programáticas distintas, mesmo em eleições 
municipais e em eleições legislativas. Embora essa estratégia seja 
racional para partidos e políticos, que assim conseguem mais recursos 
eleitorais previstos na lei, para os eleitores torna mais difícil perceber 
claramente as alternativas eleitorais, em alianças que variam a cada 
eleição e em cada lugar. A eleição à presidência da República de um 
candidato de esquerda em 2002, apesar de sua importância política 
para a democracia, acabou levando a um governo de coalizão de dez 
partidos, maior que a do governo anterior, a uma intensa troca de 
partidos, em 2003, induzindo-a a questionar se o sistema partidário 
é realmente importante para a consolidação da democracia no Brasil 
(idem). 

A democracia brasileira, eventualmente, experimenta, ainda, as 
deformações provocadas pelo poder econômico e pelas represen-
tações do processo político pelos meios, especialmente durante as 
campanhas eleitorais. Há ainda a crítica do descolamento da repre-
sentação política dos eleitos em relação aos interesses dos represen-
tados, tornando mandatos um fi m em si mesmo, em benefício dos 
representantes populares. A corrupção e a utilização do Estado como 
meio de enriquecimento pessoal que pode resultar dessa conduta, no 
Brasil, mais do que um problema moral ou jurídico tornou-se um 
problema econômico, dadas as suas proporções e seu impacto sobre 
os orçamentos. 

Crítico radical dessa situação, Baquero (2001) invoca o conceito 
de desconsolidação democrática para referir-se ao Brasil. Segundo 
ele, muitos autores parecem considerar que a duração da democra-
cia seja mais importante do que seus resultados em termos sociais, 
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ignorando que essa durabilidade se dá às custas da perversão da le-
gitimidade e da efi cácia democráticas. O que ele chama de paradoxo 
da democracia brasileira é que quanto mais ela dura, mais é perver-
tida pelo neoliberalismo, que a faz funcionar a serviço de interesses 
privados, e pelo processo de globalização, por meio do qual o país é 
colocado numa situação de dependência neocolonial. Dessa forma, 
a durabilidade da democracia sobrepõe-se aos custos sociais de sua 
precariedade, representados pelo aumento da pobreza e da exclusão, 
enquanto os lucros são remetidos ao exterior, o que faz a democracia 
brasileira atuar cada vez mais antidemocraticamente e anti-institu-
cionalmente. Nesse contexto, surge o neopopulismo, no qual líderes 
com carisma pessoal que contam com o apoio da população agem 
contra essa mesma população, instalando a austeridade econômica e 
ajustes que agravam as condições de vida do povo (Baquero, 2001).

Essas circunstâncias indicam as imperfeições de sua realização, a 
ausência da plenitude democrática, em contraste com as formulações 
normativas ou, ainda, ao salientarem os percalços da implantação 
da democracia em uma dada situação histórica concreta, marcada 
por ressonâncias arcaicas da formação histórica brasileira, mostram 
a importância dos estudos empíricos para avaliar as formas con-
cretas assumidas pelo regime democrático e a necessidade de sua 
superação. 

Já a discussão conceitual toma a democracia como o arcabouço 
institucional que dá espaço à participação política, à reivindicação 
social, à expressão cultural, no contexto da hegemonia capitalista, 
espaço que, historicamente, vem sendo alargado por meio dos mo-
vimentos sociais, pela extensão dos direitos da cidadania, por meio 
das reformas da legislação. Nesse sentido, as críticas à democracia 
“burguesa”, ou democracia “eleitoral”, democracia “formal”, apesar 
de aparentarem corresponder a uma perspectiva dos trabalhadores, 
das maiorias, na verdade, agem contra eles, uma vez que a democra-
cia, no contexto da hegemonia capitalista, representa um espaço de 
confl ito institucionalizado entre as classes, a garantia de organização 
e reivindicação, um equilíbrio dinâmico de forças, que permite o 
alargamento das bases sociais dos governos. 
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Considerações fi nais do capítulo

O “modelo” democrático que se esboça a partir desse percurso 
teórico aponta para um conjunto de instituições modeladas histo-
ricamente a partir do liberalismo e alargadas pelas lutas sociais da 
sociedade. Mais do que um regime de poder instituído por eleições, a 
democracia implica a vigência das liberdades e garantias individuais, 
a separação dos poderes, enfi m um sistema de pesos e contrapesos que 
proteja os indivíduos de um Estado poderoso, mas que, ao mesmo 
tempo, permita que interesses majoritários não sejam prejudicados 
pela ação de indivíduos ou grupos. A democracia é também uma 
estrutura política capaz de viabilizar uma sociedade plural, com 
grupos diferentes, com interesses divergentes e às vezes antagônicos, 
que competem eleitoralmente mediante seus candidatos e partidos. 
Nessa democracia representativa, o poder de governar e de legislar 
é dos representantes, o que constitui um risco, uma vez que o povo 
só é consultado de tempos em tempos e os representantes podem, 
nesse interregno, esquecer a origem popular de seus mandatos e agir 
como se esses mandatos fossem seus. Por fi m, essa estrutura política 
estabelece-se numa sociedade histórica, com suas divisões em classes, 
nas quais vigora a hegemonia capitalista, que constitui a contingência 
mais abrangente dos processos políticos democráticos. Eli Diniz, a 
esse respeito, observa que “as singularidades da evolução histórica 
têm um impacto na qualidade da democracia, em termos de suas 
duas dimensões básicas: os direitos de oposição e de participação 
política” (Diniz, 2001).

Nesse contexto, palavra matizada em muitas signifi cações, com 
uma valência semântica que a vincula a uma pletora de aspirações 
coletivas, a democracia expressa primordialmente um princípio po-
lítico, cuja implementação concreta se dá sob o regime republicano. 
A democracia parte do princípio de que os seres humanos são iguais 
e livres, não apenas para viver suas existências particulares – como 
estabelece o liberalismo –, mas lhes faculta a organização para lutar 
coletivamente pelo desenvolvimento social, pelos direitos, bem-estar 
e justiça. 
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Sartori (1994) diz que a democracia existe como expressão de 
ideais e valores e o conceito gira em torno da sua tensão em relação 
aos fatos. Ela deve sua própria existência a seus ideais, que mantêm 
sempre diante de nós aquilo que a democracia deve ser, de tal modo 
que o conceito apresenta, além de uma função descritiva ou deno-
tativa, também uma função normativa e persuasiva. Por isso, ele 
entende que mesmo uma teoria empírica da democracia tem de ser, 
num certo sentido, normativa.

Nessa linha de argumentação, se formos pensar nas sociedades 
brasileira e latino-americanas, por exemplo, com suas profundas 
disparidades sociais, o Estado precisa dar respostas a múltiplas 
demandas, como trabalho, moradia, educação, saúde, segurança, 
consideradas direitos fundamentais dos cidadãos, uma vez que são 
essas condições (sociais, econômicas e políticas) que viabilizam a 
efetiva participação no processo democrático. A democracia, como 
notou Bobbio, é um sistema dinâmico, cujos limites estão em perma-
nente alargamento pela pressão dos cidadãos sobre o Estado. Daí o 
conceito de democracia expandido, que transcende os meros direitos 
políticos, pressionando as esferas do Estado para a instauração de 
uma sociedade mais justa.

Essa trajetória do conceito permite concluir concordando com 
Freitas (s. d.) que a democracia é muito mais um conceito em dis-
puta do que universal, expressando diferentes perspectivas sobre o 
confl ito entre interesses antagônicos na sociedade; as possibilidades 
de enfrentamento social; as chances de as classes subalternas irem 
além de uma representação formal e serem capazes de realizar a 
transformação social. Mesmo num contexto em que as classes se 
enfrentam de forma assimétrica, em que o espaço de ação das maio-
rias é limitado por uma série de bloqueios e em que a representação 
política é corrompida por diversas manobras, a democracia continua 
a ser a grande utopia contemporânea, expressando simultaneamente 
liberdades, representatividade e justiça social, ideais cuja implemen-
tação, por vezes, os leva a confl itar entre si. 

Democracia tornou-se um conceito negado por diversos autores, 
como Dahl (1997), que propôs o termo poliarquia, ou Castro Santos, 
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criticando a ingenuidade de muitos que a estudam e mesmo o caráter 
peculiar das democracias ocidentais, nem sempre viáveis fora dos 
países capitalistas centrais. Mas esses autores, no entanto, não se 
afastaram do conceito, nem o substituíram. Quando se fala, hoje, em 
democracia, inclusive nas esferas do cotidiano, da universidade, da 
empresa, pensa-se não apenas na organização político-institucional 
do Estado, mas no caráter de participação ou representatividade equili-
brada no processo decisório, na transparência deste último, que deverá 
redundar em deliberações mais justas. A discussão sobre democracia, 
num sentido genérico, rompe com o âmbito puramente institucional 
para outros espaços de decisão coletivos, nos quais não perde seu 
caráter político em sentido lato. Democracia seria, então, mais do que 
simplesmente eleger representantes, mas diria respeito às práticas de-
liberativas, uma luta contra os privilégios e dominações (Deetz, 1992).
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