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Introdução 
 

O objectivo desta tese é o de propor uma concepção normativa de democracia, 

assente na ideia de equidistância dos cidadãos face ao poder político no processo de 

tomada de decisões. Não apenas de aduzir com clareza o conceito, mas, a partir da 

definição do mesmo, expor as consequências teóricas e práticas que decorrem dessa 

definição em vários domínios: no conceito e nas formas ou modos de representação, na 

arquitectura dos mecanismos eleitorais e políticos, na organização socioeconómica e na 

estrutura e organização básica dos “media”. Trata-se, portanto, de um projecto de 

crítica, de um ponto de vista democrático, das insuficiências das democracias existentes 

e uma proposta de revitalização do elemento democrático das nossas sociedades. A tese 

desdobra-se em cinco capítulos. 

O capítulo primeiro destina-se a expor e clarificar o conceito normativo de 

democracia defendido e a que se atribui a designação de isocracia. Define-se o ideal 

democrático como um ideal de igualdade de todos os cidadãos no processo político. A 

igualdade política exprime-se com clareza por meio de uma metáfora: o ideal político, 

na sua forma acabada, seria representável por uma circunferência perfeita traçada a 

partir de um ponto central, que representaria o poder político, e os cidadãos 

constituiriam os vários pontos ao longo da linha da circunferência, estando todos, 

portanto, equidistantes face a esse centro, o poder político. Atendendo a que as 

democracias contemporâneas são democracias liberais, a parte inicial do capítulo 

destina-se a demonstrar que o elemento propriamente democrático e o elemento liberal 

nas nossas sociedades são histórica e axiologicamente distintos. A definição operacional 

que se oferece de liberalismo é a de uma teoria (ou conjunto de teorias, melhor dizendo) 

que define limites constitucionais à actuação do Estado, reconhecendo a todos os 

indivíduos um conjunto de direitos face ao Estado e aos outros indivíduos. Neste 

sentido, liberalismo não tem que ser entendido como uma teoria do Estado mínimo. O 

núcleo fundamental do liberalismo, tal como é definido, é perfeitamente compatível 

com a ideia de liberdade positiva. Se o ideal da igualdade política e o liberalismo não 

são idênticos, não têm, porém, que ser incompatíveis. Resulta, aliás, do princípio da 

igualdade política a necessidade de garantir as liberdades políticas fundamentais 

(liberdade de expressão e de imprensa, de reunião, associação, etc), uma vez que, se 
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alguns cidadãos puderem formar partidos e defender publicamente as suas ideias e 

outros não, nunca se poderá falar em igualdade de recursos políticos. O fundamento 

teórico da ideia de democracia não se encontra, porém, na ideia de realização da 

liberdade, enquanto autonomia, dos cidadãos. Um povo pode “autodeterminar-se” ao 

determinar as regras que o regem, com absoluta independência em relação a outros 

povos e Estados. No entanto, o indivíduo, num sistema democrático, embora participe 

em termos de igualdade com outros cidadãos no processo decisional que vai levar à 

adopção de regras, não reconhecerá como suas as leis contra as quais votou e não será, 

portanto, autónomo (no preciso sentido de ser um indivíduo que dá a si mesmo as 

normas que desejaria dar). A regra da decisão por maioria seria, ceteris paribus, o 

mecanismo mais condizente com o princípio da igualdade política em sociedades que 

não pretendem, nem podem, decidir por consenso. Regras que impeçam a vontade da 

maioria de se traduzir nas normas da comunidade política tendem a dar um poder 

superior a grupos minoritários na sociedade e, portanto, a conceder maior peso político 

aos cidadãos das minorias. Simplesmente, a isocracia não pode ser identificada com a 

mera predominância da vontade da maioria independentemente das consequências. 

Assim, uma maioria poderia reduzir as minorias políticas a um estatuto de menoridade 

política, destruindo as condições de base para a igualdade política (as liberdades 

políticas). Este é um limite endógeno ou interno à igualdade política: para a preservação 

da isocracia ao longo do tempo, é preciso impedir a possibilidade de destruição dos 

direitos políticos das minorias pela vontade das maiorias. Há ainda limites externos ao 

ideal da igualdade política, impostos por direitos com origem noutros ideais. Uma 

norma flagrantemente injusta, mas que não viole a igualdade política dos cidadãos, no 

presente e no futuro, não deixa de ser injusta. Tendo isto em consideração, uma 

sociedade que se pretenda justa pode (e deve) impor limites legítimos à vontade da 

maioria e, assim, condicionar a igualdade política, em razão da justiça. Esta conclusão 

decorre necessariamente da admissão de que o valor da igualdade política não é 

absoluto, mas relativo e que uma sociedade justa resultará da conciliação de exigências 

éticas e de direitos fundados em valores distintos. Em última análise, a democracia, 

enquanto um tipo de justiça processual, não se deve sobrepor a princípios substantivos 

de justiça que suplantam em importância o valor da igualdade política. Dizer isto não 

significa, porém, que a igualdade política seja um ideal irrelevante: não é, até porque a 

igualdade política é hoje considerada (e bem) como um componente importante (ainda 

que não o mais importante) da justiça global existente numa sociedade. Foi justamente 
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por este componente da justiça política não ser tomado em devida consideração nas 

sociedades contemporâneas que se optou por tratar autonomamente o ideal democrático.  

 O capítulo segundo vem questionar a compatibilidade do fenómeno da 

representação política com o ideal democrático, na medida em que, ao introduzir um 

intermediário (o representante) entre as preferências dos cidadãos e as decisões 

políticas, se corre o risco de a conexão entre umas e outras ficar progressivamente 

enfraquecida: quanto menor a proximidade e “responsabilidade” do representante face 

aos representados, maior a possibilidade de as preferências dos segundos serem 

substituídas pelas do primeiro. Nesse caso, ficará patente a violação da igualdade 

política. Os representantes ter-se-ão constituído como uma elite, num sentido não 

inócuo: como um corpo autónomo e independente do comum dos cidadãos e que 

reserva para si a definição das normas da comunidade política. Reconhece-se, assim, 

contra Brennan e Hamlin que, não só a democracia directa se revela superior à 

democracia representativa (de um ponto de vista estritamente democrático), como a 

verdadeira justificação para a não realização da democracia directa, atendendo aos 

perigos para a igualdade política intrínsecos à democracia representativa, só pode residir 

na sua impossibilidade técnica ou, alternativamente, na sua indesejabilidade à luz de 

outros critérios que não o democrático (por exemplo, porque o salutar funcionamento da 

democracia directa pode comportar custos muitos elevados em termos de eficiência). 

Ou seja, afirma-se, contra Plotke, que a democracia representativa só se justifica como 

uma verdadeira “segunda melhor opção” que, além do mais, comporta riscos para a 

igualdade política. Pode afirmar-se, portanto, que ao passo que a democracia directa se 

mostra mais consonante com o ideal da igualdade política, a representação política só 

será democrática na medida em que se consiga contrariar a tendência aristocrática que 

lhe é inerente. O desafio reside, pois, em “democratizar” a representação. O primeiro 

passo nessa direcção consistirá em dilucidar algumas confusões em torno da ideia de 

representação, nomeadamente, sobre os vários tipos de representação que Jane 

Mansbridge sugere existirem nas democracias. Submetendo estas categorias a escrutínio 

crítico, fica patente o diferente valor (nalguns casos, um nulo valor) de algumas destas 

formas de representação de um ponto de vista democrático. Por outro lado, a própria 

categorização mostra-se de pouca utilidade analítica e obscurece a distinção 

fundamental e binária sugerida por Hanna Pitkin entre o representante como “trustee” e 

o representante como “delegate”. O segundo passo neste processo será o de, após uma 
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análise destes dois conceitos, reconhecer que a figura do representante como “trustee” 

ou fiduciário comporta uma perspectiva inadequada da democracia representativa: uma 

perspectiva paternalista em que o representante sabe mais e melhor do que aquele que 

lhe deu o voto o que é bom para este e para todos. Neste caso, a representação assenta 

na confiança cega do representado, e traduz-se num “cheque em branco”, conferido 

temerariamente ao representante entre uma eleição e a próxima. Pelo contrário, a figura 

do representante delegado está imbuída de um espírito democrático: as preferências dos 

representados devem traduzir-se na legislação da comunidade, sob pena da 

ilegitimidade democrática dessas leis. O representante deve orientar-se, numa 

perspectiva democrática, pelas preferências expressas dos cidadãos e para isso deve 

concorrer eleitoralmente ao abrigo de programas políticos que, ao aduzir e propor a 

realização de certos valores, através de conjuntos relativamente articulados e coerentes 

de políticas públicas, estão a questionar os eleitores sobre que valores são os seus e que 

sociedade querem que seja realizada. Se a resposta dada não for posteriormente 

respeitada, não é possível falar-se em democracia. O facto de, em nenhum regime 

ocidental, se consagrar o “mandato imperativo” não provém, portanto, de nenhuma 

imposição do princípio democrático, antes pelo contrário, e deve entender-se que a sua 

não consagração se justifica apenas por razões técnicas. De qualquer forma, se o 

mandato imperativo se considerar “excluído”, a discussão não termina. A necessidade 

permanece de encontrar os mecanismos institucionais que permitam favorecer a 

concordância entre as preferências dos cidadãos e as decisões políticas concretas dos 

representantes. A questão não se resolve, de resto, por meio de uma distinção vaga e 

enganadora entre meios e fins, como a proposta por Thomas Christiano. Dizer que os 

representantes devem entender-se como delegados quanto aos fins e fiduciários quanto 

aos meios é fugir ao problema, na medida em que todos os meios são também fins. Se a 

distinção não é fácil de discernir, poder-se-á cair novamente no problema do cheque em 

branco: muitas vezes, é justamente nos meios de realizar os fins mais gerais (e 

globalmente partilhados) que reside o pomo da discórdia ideológica entre cidadãos. Pelo 

que, retirar-lhes a faculdade de decidir aquilo que neles suscita mais divisão, é esvaziá-

los de todo o poder relevante. Por isso, alternativamente, o que se vai sugerir é que uma 

democracia representativa é tanto mais democrática quanto mais genuinamente 

representativa (e, assim, inclusiva) for das divergências ideológicas e quanto mais 

facilitar a responsabilização dos representantes por desvios face às preferências dos 

representados.  
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O terceiro capítulo destina-se justamente a estabelecer condições favoráveis à 

genuinidade e democraticidade da representação. Antes, porém, será mister analisar 

aqueles que ainda são os principais agentes da representação, os partidos. Neste âmbito, 

são aduzidos os argumentos do clássico de Robert Michels sobre a existência de uma 

“lei de bronze da oligarquia”. Uma perspectiva tão determinista, sugerindo que os 

impulsos democráticos estariam sujeitos a um processo inelutavelmente degenerescente, 

poderia pôr em causa a própria utilidade de propor modelos normativos de democracia. 

Assim, contraria-se esta perspectiva, sublinhando, concomitantemente, o efeito positivo 

dos partidos para combater a desigualdade política em sociedades profundamente 

desiguais. Revalorizados os partidos como meio de reequilibrar (limitadamente) a luta 

política entre cidadãos de desiguais recursos, importa defender o sistema eleitoral 

proporcional como o que melhor respeita a igualdade política entre partidos. Para isso, 

expõem-se e criticam-se alguns dos mais habituais argumentos contra a 

proporcionalidade: o argumento da clareza de opções inerente ao bipartidarismo; o 

argumento da diluição da responsabilidade nos sistemas proporcionais; finalmente, o 

argumento da instabilidade de governo e/ou regime sob sistemas proporcionais. 

Retoma-se, por fim, a tese central do capítulo: a defesa da proporcionalidade. Os 

sistemas eleitorais proporcionais tratam os cidadãos como iguais, nomeadamente ao 

permitir que as minorias políticas escolham aqueles que consideram ser os seus 

representantes mais genuínos de uma forma livre, isto é, sem os constrangimentos 

produzidos por dispositivos eleitorais que, pelos seus enviesamentos maioritários, 

induzam o voto útil no “menos mau” dos candidatos. Por contraste, os sistemas de tipo 

maioritário infringem o princípio da igualdade política, ao afectarem de forma diversa 

as opções político-partidárias válidas para os vários grupos de cidadãos. 

Tendencialmente, quanto mais maioritário o sistema eleitoral, mais ineficiente é o voto 

em partidos politicamente “radicais” e mais estes se vêem despojados de uma igual 

possibilidade de crescer, social e politicamente. As perspectivas minoritárias, nos 

sistemas maioritários, são sufocadas lentamente pela ineficiência política do voto nos 

partidos que representam essas minorias. Por outro lado, se se pretende assegurar e 

estimular, como se defende no capítulo segundo, o respeito democrático pelas 

preferências dos cidadãos, convirá criar mecanismos que assegurem que o 

comportamento dos representantes seja tanto quanto possível o de um “delegado”. Os 

sistemas proporcionais permitem uma “punição” eleitoral mais cabal e podem reforçar, 

deste modo, a influência dos cidadãos sobre os representantes. Os sistemas maioritários 
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tendem a gerar dinâmicas bipartidárias, em que não há reais alternativas, pelo que não 

há possibilidade de uma “punição” com reais efeitos, nem, assim, de constrangimento 

dos representantes pelas preferências e pressões dos eleitores. 

O quarto capítulo pretende alargar o princípio da representação democrática ao 

campo da comunicação social e da produção de informação. Tal como sucedia na polis 

democrática grega, ao ideal da isocracia deve estar intimamente ligado o ideal da 

isegoria, de um direito igual à palavra. À luz do ideal da isocracia, não reconhecer uma 

liberdade positiva de expressão e de informação, em moldes pluralistas e igualitários, 

significa aceitar um direito censitário à palavra e, assim, tratar de uma forma 

profundamente desigual (e ilegítima, portanto) os cidadãos. A democraticidade dos 

regimes variará, assim, em função das reais oportunidades que consagre para a 

expressão igual das várias perspectivas ideológicas (e não apenas do número de 

proprietários dos “media”). Contudo, antes de poder fazer qualquer proposta concreta, 

será fundamental estudar os efeitos da comunicação social sobre a opinião pública. 

Afinal, os “media” afectam, ou podem afectar, a formação das preferências dos 

cidadãos, e se se entender a democracia como um processo contínuo em que a própria 

formação das preferências se deve reger pelos princípios da igualdade de oportunidades 

de expressão e participação, torna-se necessário saber se, como, e até que ponto, os 

“media” actuais influem sobre a formação de preferências e, deste modo, sobre o 

conjunto do processo político. Assim, expõem-se e analisam-se vários modelos 

explicativos da acção dos “media” sobre a formação da opinião pública, em particular 

os modelos de Zaller, Ginsberg e de Herman e Chomsky. Da articulação dos dados 

empíricos recolhidos e dos modelos da formação da opinião pública destes autores, 

resulta um quadro pouco promissor para a democracia no domínio da comunicação. 

Neste sentido, os actuais modelos dos “media” tendem a consagrar regimes 

oligárquicos, em que o direito ao uso dos grandes meios de comunicação social está 

restringido, pelos custos que comporta, a grupos sociais e interesses estruturalmente 

privilegiados. Urge pensar e construir, por isso, modelos de organização do espectro 

mediático e do acesso à informação e comunicação efectivamente inspirados pelo 

mesmo princípio democrático que se aplica (ou deve aplicar) noutros domínios da 

sociedade. Na última secção deste capítulo, destacam-se algumas propostas dirigidas 

neste sentido, elegendo-se como prioritário o desenvolvimento de um alargado sector 

comunicacional que não esteja dependente nem do beneplácito ou conivência de 
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entidades governamentais, nem cujos recursos provenham do sector empresarial, mas 

que antes emerja do seio da própria sociedade civil, sem ter que se reger por uma lógica 

de mercado. 

O quinto e último capítulo destina-se a abordar uma questão complexa, polémica, mas 

ao mesmo tempo necessária para o debate democrático. Implícita ou explicitamente, 

vários pensadores políticos entenderam que à igualdade política deveria estar subjacente 

algum grau de igualdade económica. O grande problema que a desigualdade económica 

coloca ao ideal democrático é a facilidade com que as desigualdades deste tipo se 

podem converter em desigualdades de tipo especificamente político. Dinheiro, estatuto, 

influência, educação (não raras vezes associadas nas mesmas pessoas) convertem-se em 

recursos políticos de diversas formas. Assim, apresentaram-se historicamente duas vias 

de contrariar este processo de conversão: ou criar obstáculos institucionais à 

possibilidade de conversão de um tipo de recursos noutro, ou, mais radicalmente, 

diminuir as desigualdades do tipo socioeconómico para diminuir as desigualdades no 

plano político. O capítulo quinto parte do pressuposto de que a primeira via, por si só, é 

insuficiente. Naturalmente, a questão que, de imediato, se põe é qual o grau de 

igualdade necessário e desejável atingir no plano socioeconómico para salvaguardar a 

igualdade política dos cidadãos. Assim, expõem-se detidamente argumentos contra e a 

favor de variadas propostas de reorganização mais ou menos radical das estruturas 

económicas contemporâneas. Expõem-se argumentos a favor da socialização dos meios 

de produção, para logo os confrontar com a contestação de Hayek, segundo o qual a 

concentração de recursos económicos faria perigar a liberdade e autonomia dos 

cidadãos. Posteriormente, expõem-se outras propostas de regimes económicos não 

assentes na centralização dos meios de produção, mas que passam ou pela “democracia 

industrial” ou por mecanismos redistributivos dos rendimentos e recursos mais ou 

menos radicais (Dahl, Pateman, Roemer). Do debate mais abstracto e fundamental sobre 

os regimes económicos, passa-se à discussão do que aqui se entenderá como os direitos 

sociais e económicos mínimos indiscutivelmente indispensáveis à realização da 

isocracia. Delinear-se-ão, portanto, algumas das condições socioeconómicas necessárias 

mínimas (ainda que porventura não suficientes) para a realização do ideal da isocracia. 

Enunciar-se-ão alguns direitos sociais e económicos que se consideram processualmente 

indispensáveis à democracia e, simultaneamente, explicitar-se-á o fundamento 

democrático que justifica a constitucionalização específica de cada um, isto é, a sua 
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imunização das próprias vicissitudes das vontades maioritárias que possam emergir do 

processo democrático.        
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Capítulo I  

Isocracia: um conceito de democracia 

Democracia, liberalismo e democracia liberal. 

A democracia durante muito tempo foi uma palavra maldita. Não o seria na 

Grécia Antiga para todos, embora o fosse para uma parte da sua elite cultural, como 

Platão. Contudo, o seu estatuto não melhorou entre as elites políticas e culturais dos 

séculos seguintes. A palavra democracia, quando era usada (e, de facto, durante muito 

tempo,quase desapareceu do léxico político), tinha uma conotação extremamente 

negativa, pejorativa mesmo. Nem mesmo no período revolucionário do final do século 

XVIII ela é usada com sentido positivo: Paine e Robespierre, ao fazerem-no, são 

excepções notáveis (Sartori, 1965, p.278 e 290). Se a palavra e a ideia vêm de facto a 

ganhar relevo, isso deve-se mais aos acontecimentos extraordinários de origem popular 

que irromperam no final do século XVIII, a saber as revoluções americana e francesa, 

do que a uma qualquer evolução “natural” do pensamento entre as elites culturais e 

políticas (Arblaster, 1987,p. 63). A partir de meados do séc. XIX, a sorte da palavra 

começou a mudar e esta tornou-se, hoje em dia, um sinónimo para todo o tipo de 

instituições políticas, sociais e económicas que, por uma razão ou outra, são 

reconhecidas como positivas. O que o termo democracia ganhou em popularidade foi 

conquistado à custa de uma diluição do seu sentido original e específico. Com efeito, o 

que se poderia entender como o elemento propriamente democrático foi confluindo e 

amalgamando-se com o ideário liberal, a ponto de já não serem destrinçáveis, na 

retórica quotidiana e, por vezes, mesmo no discurso académico, as origens e 

decorrências lógicas de um e outro. Atendendo, pois, à polissemia do termo democracia, 

será conveniente proceder a um prévio esclarecimento sobre o sentido deste termo e 

outros que a este são geralmente associados.  

Quando hoje falamos em democracia, referimo-nos à democracia liberal, mas 

esquecemo-nos facilmente de que esta é o resultado da confluência de dois elementos, 

lógica e historicamente distintos. Estes elementos não são apenas distintos; eles foram 

durante muito tempo considerados como antagónicos. É por isso conveniente, por uma 

questão de rigor lógico, separá-los. O primeiro elemento tem a sua raiz na Grécia 

Antiga e diz respeito ao modo como o poder está distribuído no interior da polis. É o 
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elemento democrático. Para evitar equívocos, sempre que falarmos em democracia, 

estaremos a referir-nos a um ideal de isocracia, concebido como igualdade de recursos 

políticos. Uma sociedade será tanto mais democrática quanto mais igualitária for a 

distribuição do poder no seu seio. O segundo elemento - o liberalismo – tem a sua raiz 

na idade moderna. Por liberalismo entenderemos, não a teoria do Estado mínimo, mas a 

teoria do Estado constitucional: a teoria que vê na limitação do Estado apenas um meio 

para proteger os direitos do indivíduo (Sartori, 1965, p.379 e segs.)1. O liberalismo, 

                                                           
1 Será possível traçar uma genealogia mais remota de uma ideologia liberal? Segundo Pocock, o jurista 
romano Gaius partia de uma concepção de cidadania como um estatuto jurídico que atribuía um conjunto 
de direitos sobre coisas, em particular sobre coisas materiais (res). Nesta concepção entendia-se o cidadão 
como um indivíduo que podia agir legalmente, isto é, através das formas jurídicas e junto das instâncias 
judiciais próprias, para reclamar e obter a garantia dos seus direitos contra outros (Pocock, 1995, pp. 35-
36). Nesse sentido, distinguia-se claramente da cidadania da democracia ateniense que se definia acima 
de tudo pelo direito do cidadão a tomar parte nas decisões comunitárias como um igual. Na democracia 
grega, os direitos políticos sobrepunham-se aos direitos individuais privados sobre as coisas e a vida 
“doméstica” (oikos) não só era até certo ponto extra-política como independente e secundária face à vida 
pública, política. A concepção do homem como um acumulador de coisas seria a mesma, ou muito 
similar, àquela que os contratualistas modernos apresentavam dos indivíduos no estado da natureza. Os 
indivíduos, ao encontrarem-se no estado da natureza, reconhecem-se uns aos outros como iguais, como 
acumuladores de coisas e como portadores de direitos sobre essas coisas, chegando a acordo quanto à 
necessidade da existência de leis que protegem esses direitos (pela positivação dos direitos e pela criação 
dos tribunais, das formas e garantias jurídicas) que mutuamente reconheceram uns aos outros da acção 
ilegítima quer dos indivíduos, quer do Estado. O indivíduo aparece já nas versões contratualistas como 
tendo precedência cronológica e axiológica em relação ao Estado. A condição de “sujeito de direitos” e de 
indivíduo privado precede igualmente a da cidadania política (direito a participar na produção das normas 
que regem a comunidade em que se vive). A propriedade privada, entretanto, surge como uma extensão 
do próprio indivíduo, incorporando-se à sua personalidade aquilo que este modificou por meio do seu 
trabalho (é esta, pelo menos, a versão de Locke) (Pocock, p. 43). Seja ou não uma interpretação correcta 
da evolução histórica das ideias, será mais correcto designar este processo como um processo “proto-
liberal”, como admite Pocock (idem, p.44). Em primeiro lugar, não fica muito claro como é que, do 
homem visto essencialmente como proprietário e homo legalis e do reconhecimento dos direitos de 
propriedade, se chega à liberdade de consciência e de expressão de todos os homens. Embora não 
explicitado claramente por Pocock, uma rota possível é reconhecer ao indivíduo, por meio de uma 
analogia com o direito sobre as coisas, uma propriedade sobre a sua própria pessoa, sobre a sua mente e 
corpo (a “self-ownership” liberal). Resta saber se se podem encontrar indícios da ideia de “self-
ownership” no pensamento de Gaio (nomeadamente, atendendo a que os escravos eram propriedade de 
outros). Mais genericamente, a noção de limites ao Estado (associada à concepção deste como o “grande 
leviatã”) para a protecção de direitos naturais do homem, ideia fundadora do liberalismo lockeano, está já 
presente no pensamento pré-moderno como o de Gaio? Note-se, além do mais, que a noção de uma 
cidadania universal, isto é, de um estatuto que reconheça iguais direitos a todos os seres humanos, não 
parece estar de acordo com as realidades legais e teóricas no mundo antigo e medieval. Em Roma, esta 
cidadania era estendida apenas a grupos privilegiados do conjunto do império (idem, p.37). E o mesmo se 
diga do “burguês” medieval, ou dos “homens bons”: não havia qualquer universalização de um estatuto 
comum (e respectivos direitos) a todos os humanos. O que havia era uma infinidade de estatutos 
diferenciados que atribuíam direitos distintos consoante a categoria a que cada indivíduo “pertencia” (A 
Magna Charta britânica de 1215 é disso um exemplo cabal). A cada estatuto correspondia uma categoria e 
cada categoria ou ordem correspondia a uma certa dignidade hierarquicamente definida. Quando 
chegamos a Locke, porém, a liberdade de pensamento e consciência é atributo de todos os homens, não 
do burguês. Nem os direitos de propriedade (e respectivas protecções) são distintos em função da 
“ordem” a que se pertence, como sucedera na idade média. O que importa reter é que o liberalismo, 
enquanto teoria da limitação do poder do Estado por direitos fundamentais, sobretudo nesta versão 
universalizante, não parece ter sido intelectualmente dominante até ao século XVII. Em todo o caso, mais 
do que a polémica da história das ideias, o que se pretende aqui é dar uma definição meramente 
operacional de liberalismo, distinguindo-o claramente do ideal da democracia.   
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enquanto teoria que visa garantir uma esfera de acção individual livre de interferência 

estatal, é aquilo que chamaremos, de ora em diante, o “núcleo fundamental do 

liberalismo”. O liberalismo, neste sentido, enquanto teoria que defende a necessidade do 

Estado proteger os direitos civis e políticos dos cidadãos, não é incompatível com a 

aceitação de que esse mesmo Estado deva também promover activamente a liberdade 

positiva dos cidadãos, facilitando a sua participação política e o seu acesso à saúde, 

educação e ao pleno gozo de outros direitos sociais. Por outras palavras, a liberdade (ou 

liberdades) no liberalismo não tem que ser entendida como meramente negativa mas 

pode ser concebida como liberdade positiva, ou seja, como a criação de circunstâncias 

materiais que propiciem a eliminação de todos os impedimentos exteriores à realização 

dos fins que qualquer indivíduo se proponha alcançar (na medida em que a realização 

desses mesmos fins não conflitue com as iguais liberdades dos restantes indivíduos) ou 

mesmo, de forma mais genuína, a eliminação de todos aqueles obstáculos que 

restrinjam o leque de escolhas possíveis e reduzam a capacidade de efectuar (e 

concretizar) escolhas autónomas2  

O ideal de democracia que defendemos nesta tese pode ser caracterizado como um ideal 

democrático e liberal. E liberal num duplo sentido. Em primeiro lugar, porque aceita o 

núcleo fundamental do liberalismo, aquele conjunto de ideias comuns a todas as formas 

de liberalismo, nomeadamente, que as decisões das maiorias devem estar sujeitas a 

limitações constitucionais que protejam os direitos fundamentais dos cidadãos. Em 

segundo lugar, porque defende que o Estado tem por função garantir o livre 

desenvolvimento do indivíduo e não apenas proteger certas liberdades que, obviamente, 

são também uma condição indispensável a esse desenvolvimento. O liberalismo que 

reconhecemos como um elemento fundamental da democracia liberal é um liberalismo 

individualista que vê no Estado simultaneamente um protector e um promotor da 

liberdade humana, entendida esta não apenas de forma negativa, mas igualmente 

positiva.  

E se, pelo primeiro aspecto, o liberalismo aparece, pelo menos em parte, como um 

elemento exterior e limitador da democracia, pelo segundo, constitui uma condição 

necessária à plena efectivação do ideal da isocracia. 

                                                                                                                                                                          

 
2 Como diz Isaiah Berlin, eu quero a liberdade positiva quando “I wish my life and decisions to depend on 
myself, not on external forces of whatever kind (…)to be moved by reasons, by conscious purposes, 
which are my own, not by causes which affect me, as it were, from outside” (Berlin, 1979, p.131). 
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Democracia, justiça e o valor relativo da igualdade política. 

O objectivo desta tese é o de tratar autonomamente o princípio democrático, entendido 

aqui como a equidistância dos cidadãos face ao poder no processo político, 

distinguindo-o claramente de outros elementos, ou outros ideais, com que foi 

amalgamado, com maior ou menor sucesso, nas sociedades contemporâneas, por meio 

de um complexo processo histórico que não estudaremos. Ao abordar os fundamentos 

teóricos do ideal democrático e sobretudo ao desenvolver quais as implicações lógicas 

de o levar a sério, não procuraremos sistematicamente mostrar ou demonstrar qual a 

articulação, possível ou preferível, deste elemento, o elemento especificamente 

democrático, com outros elementos da justiça política, como o ideal liberal e o ideal da 

igualdade socioeconómica ou da “justiça social”.  

Esta opção de tratamento teórico separado do ideal democrático, todavia, não implica 

que o ideal democrático seja o único ideal que uma sociedade justa actual deva procurar 

realizar, nem sequer que seja o mais importante dos elementos da justiça política. Com 

efeito, numa sociedade justa, ou pelo menos eticamente aceitável, o princípio da 

igualdade política não só pode, como deve, ceder o passo a direitos cuja garantia se 

impõe, por respeito a outros ideais, em particular o ideal liberal (ou aquele que se 

considera aqui o seu núcleo fundamental), independentemente da vontade da maioria. 

Isto significa que, em última análise, o elemento democrático deverá estar subordinado, 

ou deverá ter limites estruturais traçados por todo um conjunto de direitos, liberdades e 

garantias de origem liberal, e não só (como os presentes na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 – ainda que esta não exaura, de forma alguma, o catálogo 

possível de direitos fundamentais), cuja defesa constitucional aqui se pressupõe como 

absolutamente necessária a qualquer sociedade contemporânea que se pretenda justa. O 

que se está a tentar construir aqui é, antes de mais, uma teoria normativa da democracia, 

não uma teoria da justiça no sentido amplo. Uma teoria da democracia não tem o 

mesmo âmbito que uma teoria da justiça e as suas preocupações não são idênticas. Uma 

teoria da justiça é muito mais lata no seu âmbito; e os requisitos de uma sociedade justa 

poderão não coincidir com os de uma sociedade democrática. Uma sociedade 

democrática não é necessariamente uma sociedade justa. A “justiça democrática” é uma 

justiça essencialmente processual, na medida em que o que releva para que se possa 

afirmar a existência de uma democracia, ou, mais correctamente, para que se possa 

afirmar uma aproximação ao ideal democrático, é, não tanto o resultado do processo 
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decisional, não tanto a justiça ou injustiça social resultante das decisões, mas a própria 

justiça das condições processuais que precederam qualquer decisão3. As decisões são 

democráticas, se, no processo que lhes veio a dar origem, tiverem sido respeitadas 

determinadas condições processuais. E são democráticas independentemente do 

conteúdo substantivo das mesmas, isto é, independentemente de promoverem ou não a 

justiça na sociedade4. Se insistimos neste ponto, é porque, apesar da clareza conceptual 

da distinção, a ideia da promoção da democracia esteve quase sempre associada à da 

promoção da justiça na sociedade. Foram historicamente as classes sociais e indivíduos 

que mais lutaram por maior igualdade socioeconómica que estiveram, simultaneamente, 

à frente das exigências de maior igualdade política. E também porque, por outro lado, as 

teorias da justiça actuais são pensadas, na sua maioria, como ideais para sociedades 

democráticas. A democracia é encarada, e bem, como um elemento necessário, ainda 

que não suficiente, para a existência de justiça na sociedade.  

 Contudo, mesmo que uma sociedade fosse plenamente democrática, respeitando 

todas as condições processuais que entendemos relevantes, as decisões que a mesma 

produzisse poderiam ser eticamente repugnantes. Imaginemos que nessa sociedade, 

após longos debates, em condições da maior liberdade e desfrutando os cidadãos de 

uma absoluta igualdade na expressão das suas ideias, se estabelecia, com o acordo da 

maioria da população, que, por razões de contenção orçamental, seria negado qualquer 
                                                           
3 Naturalmente, a concepção da democracia como uma forma de justiça processual não é nova 
(Habermas, 1997, pp. 311-354) 
4 Uma possível objecção a esta distinção passaria por objectar à mesma que um determinado tipo de 
procedimentos, ou a sua escolha, reflectem já considerações morais que emanam da sociedade. As normas 
processuais têm um fundamento moral que se enraíza nas convicções profundas das sociedades 
historicamente situadas. Daí ser quase uma contradição pensar numa democracia “imoral”: ao querer uma 
democracia e o fundamento ético da mesma, seria impossível querer simultaneamente normas 
profundamente imorais. As premissas são verdadeiras. Todavia, as conexões entre estas e a conclusão são 
débeis, senão inexistentes. É claro que este tipo de procedimento reflecte considerações morais, 
concordâncias alargadas sobre uma ética intrínseca ao procedimento. Que estas são um produto social e 
historicamente produzido, não restam dúvidas também. Porém, um acordo alargado quanto à justiça de 
um procedimento não implica um igual acordo quanto à justiça das decisões emanadas do processo. Em 
todo o caso, ainda que houvesse um consenso social até sobre a justiça substantiva, as decisões de um 
processo justo, não obstante verificar-se igualmente um acordo quanto à justiça substantiva das mesmas, 
poderiam ser eticamente repugnantes. Quando muito, poder-se-ia admitir que os pressupostos éticos do 
ideal da isocracia têm o seu fundamento no respeito pela igual dignidade de todos os homens e que, se 
este fundamento estivesse profundamente enraizado na grande maioria dos cidadãos, dificilmente 
poderiam resultar do processo de agregação de votos decisões eticamente repugnantes. Todavia, acordar 
genericamente sobre a “igual dignidade de todos os homens”, ou mesmo sobre a necessidade de 
considerar por igual os interesses de todos os cidadãos, não garante a concordância sobre que decisão em 
concreto trata por igual todos os interesses (aliás, a discordância pode começar logo sobre quais são os 
interesses, ou quais são os interesses legítimos e, portanto, passíveis de igual reconhecimento). Mesmo 
que este fundamento ético, a igual dignidade dos seres humanos, seja efectivamente o fundamento da 
isocracia e seja profundamente valorizado por todos, isso não significa que as decisões que resultem dum 
processo inteiramente justo não possam ser eticamente repugnantes.     
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tratamento dispendioso a doentes em fase terminal. Perante a escassez de recursos, a 

maioria das pessoas na sociedade consideraria que não havia que “privilegiar” 

ilegitimamente uma ínfima minoria, de resto condenada já a morrer a curto prazo, 

fazendo recair sobre a maioria o pesado fardo que a outros caiu em sorte. A igualdade 

política dos cidadãos, note-se, não é afectada. Os doentes terminais continuam a ter as 

mesmas oportunidades de influírem no processo de decisão, em igualdade de 

circunstâncias com os outros cidadãos. São “só” a sua qualidade e tempo de vida que 

são afectadas. Chegou-se a esta decisão por um processo democrático, assegurando 

condições efectivas de igualdade política a todos os cidadãos, inclusive dos doentes 

terminais. Deu-se oportunidade para a expressão igual de opiniões e para o debate 

alargado e livre. Não obstante tudo isto, a norma é flagrantemente injusta. 

 Da mesma forma, nesta mesma sociedade democrática, poder-se-ia estabelecer 

normas penais tornando criminosas as relações sexuais homossexuais. A norma seria 

iliberal e, nesse sentido, poderá argumentar-se que seria injusta porque iliberal (e na 

nossa opinião, sê-lo-ia indubitavelmente). Porém, desde que o processo que tivesse 

levado à adopção subsequente desta norma tivesse sido democrático e desde que não 

fossem afectados para o futuro os direitos relevantes dos homossexuais e seus 

defensores, enquanto cidadãos, enquanto membros participantes da comunidade política 

(mantendo o direito a uma igual consideração política, a um igual poder de influir nas 

tomadas de decisão), a sociedade permaneceria democrática, ainda que injusta5.  

                                                           
5 Poder-se-ia dizer que os limites constitucionais são necessários a uma democracia para que ela não se 
possa transformar numa tirania da maioria, em que direitos básicos (para lá dos civis e políticos) seriam 
grosseiramente violados, como sucede nestes dois exemplos apresentados. Este ponto está inteiramente 
correcto: de facto, sem protecções aos direitos desprovidos de valor democrático, uma democracia 
poderia levar à tiranização, à opressão de minorias e é precisamente por isso que é fundamental a sujeição 
do elemento democrático a limites constitucionais. Simplesmente, o que não se pode perder de vista é que 
estes limites têm a sua origem num elemento exterior ao conceito de democracia (nem por isso menos 
importante), com origem no liberalismo e na ideia de “direitos naturais” ou direitos humanos. Daí que não 
seja correcto, do ponto de vista lógico, afirmar-se que uma democracia não sujeita a limites 
constitucionais não seria “democrática”. Mais correctamente se diria que seria uma democracia iliberal 
Sartori, 1965,pp. 389 e segs.), não-constitucional, indesejável e, pelo menos potencialmente, tirânica. Por 
outro lado, dizer-se que “uma democracia ou é constitucional ou não o é” não apenas ignora a distinção, 
histórica e logicamente nítida, já referida entre o princípio democrático e princípios exteriores ao mesmo, 
como também pode induzir em erro, na medida em que, fruto de um optimismo injustificável, parece 
descartar a possibilidade de uma minoria ser tiranizada e oprimida pela maioria quando a decisão que esta 
tome cumpra escrupulosamente com as normas constitucionais. Uma constituição, por regra (mas nem 
sempre), é o produto de um consenso alargado ou até generalizado na sociedade e limita aquilo que 
futuras maiorias menos alargadas possam fazer a minorias. No entanto, o próprio conteúdo de uma 
constituição, apesar desta representar o acordo de vontades duma maioria qualificada, pode não proteger 
os direitos de minorias que, de tão minoritárias, não conseguiram que se erigissem as respectivas 
protecções na constituição (o CDS português, por exemplo, votou contra a constituição portuguesa de 
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Vincando o que logo ao início se afirmou, atendendo às divergências que podem surgir 

entre, por um lado, as exigências da justiça e a necessidade de preservação de direitos, 

liberdades e garantias (de ordem liberal e não só) e, por outro, os impulsos igualitários 

do ideal democrático, há que optar entre estes e aquelas. Ora, neste ponto não podem 

permanecer dúvidas: o ideal da igualdade política terá sempre um peso relativo inferior 

na ponderação com as liberdades fundamentais e com os direitos mais primários. Esta 

conclusão surge como inevitável, quando se entende que uma justiça de tipo puramente 

processual, como é aquela inerente ao ideal democrático, tal como aqui é entendido, 

(uma vez que só se importa com a igualdade ou justiça das posições relativas das partes 

no âmbito do processo e não com os resultados finais saídos do próprio processo, ou 

seja, com a justiça substantiva geral), é de natureza inferior e subordinada a uma justiça 

de tipo substantivo. Os direitos oriundos do ideário liberal, por exemplo, concretizam 

justamente um tipo de justiça substantiva6.       

Dito isto, impõe-se logicamente a questão: porquê, então, tratar de um ideal ou um valor 

de importância relativamente secundária e, ainda para mais, de uma forma autónoma?  

Não se trata de nenhum contrasenso. Em primeiro lugar, o facto de o ideal democrático 

não se sobrepor a um núcleo fundamental de direitos, liberdades e garantias não 

significa que este elemento da justiça política seja irrelevante. Não o é. Se é verdade que 

nenhuma teoria da justiça pode ficar completa com o mero tratamento e defesa do 

elemento democrático, não é falso sustentar-se que dificilmente alguma pode hoje 

satisfatoriamente contemplar apenas o princípio liberal ou o ideal da igualdade e justiça 

                                                                                                                                                                          

1976 justamente porque, no seu entender, esta não protegia suficientemente direitos que julgava 
fundamentais). As minorias “fora do acordo generalizado” podem não ter os seus direitos 
constitucionalmente protegidos e ficar, assim, expostos à tirania da maioria. E a tirania de 99% sobre 1% 
pode ser tão ou mais opressiva do que a tirania de 51% sobre 49%. Mesmo o consenso absoluto, que não 
é possível, não exclui a hipótese de que uma decisão possa ser eticamente reprovável. 
6 Note-se que há autores que contendem que inerente à ideia de democracia está uma concepção 
substantiva de justiça. Amy Gutmann e Dennis Thompson (1996) não aceitam, na sua concepção de 
democracia deliberativa a destrinça entre processo e substância (idem, p.4): a “sua” democracia assenta 
em certos princípios de justiça e valores que limitam o tipo de organização social admissível em 
democracia, sendo que a garantia desses princípios não se fundamenta apenas na necessidade de garantir 
no tempo as condições processuais da democracia. Como os direitos fundamentais (ou liberdades básicas 
no sentido rawlsiano) tais como a liberdade de expressão não são valorizados somente pela sua 
essencialidade para a democracia, concluem (de uma forma pouco rigorosa) que não é possível distinguir 
entre os constrangimentos à vontade da maioria impostos por exigências processuais e os que decorrem 
de preocupações com justiça substantiva (idem, p.31). Por outro lado, a doutrina liberal pode ser 
associada à justiça procedimental. Não pretendemos, portanto, que a distinção aqui traçada seja tida como 
consensual. O que se pretende é afirmar um conceito determinado de democracia como uma forma de 
justiça processual fundada na ideia de igualdade de recursos políticos, distinguindo-o claramente de ideais 
substantivos de justiça.  
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sociais. Ou seja, o elemento democrático é um elemento que tem importância para se 

poder avaliar o grau de justiça numa sociedade. Tanto é assim que praticamente todas as 

constituições do mundo prestam homenagem ao ideal e o reconhecem verbalmente 

como modo de organização política da sociedade. Esta constatação denuncia, por um 

lado, a confusão da democracia propriamente dita com praticamente todas as 

instituições tidas, por alguma razão, válida ou inválida, como boas (ainda que realmente 

possam não derivar lógica e axiologicamente do ideal de igualdade política) e, por 

outro, mas não menos importante, a pressão social que o ideal exerce sobre as elites 

políticas e intelectuais (através de uma interiorização e assimilação, parcial ou total, dos 

mesmos ideais).  

Em segundo lugar, se se escolheu tratar o tema da isocracia foi porque este elemento da 

justiça política não é levado suficientemente a sério, ao contrário, por exemplo, do 

elemento liberal que, felizmente, é praticamente consensual hoje em dia, pelo menos no 

domínio da teoria política e da retórica das “elites” políticas e culturais. A 

preponderância verbal do princípio da equidistância dos cidadãos face ao poder oculta a 

sua real desvalorização, para lá do que seria razoável e desejável, no plano das políticas 

públicas e no desenhar das instituições. Considerações de toda a ordem e de duvidoso 

valor preponderam (até na teoria política) sobre o princípio democrático sem que, as 

mais das vezes, se reconheça a autonomia e valor deste último, nem se questione a 

incompatibilidade das primeiras com este.  

Delineando a democracia como isocracia. 

Ao termo democracia estão associados duas ideias distintas: a ideia de soberania 

popular e a da igualdade política dos cidadãos.  

A primeira muito simplesmente afirma que todos os membros da comunidade 

identificados como cidadãos têm o direito de, enquanto demos organizado, escolher que 

políticas e leis devem reger a sua vida comunitária. Anthony Arblaster, por exemplo, 

considera que “na raiz de todas as definições de democracia […] permanece a ideia de 

poder popular, de uma situação em que o poder, e talvez também a autoridade, 

pertencem ao povo.” (Arblaster, 1987, p.20). Este elemento, embora intrínseco à ideia 

de democracia, peca por demasiado genérico, não respondendo à questão essencial da 

distribuição do poder, dentro da comunidade política, entre os vários elementos do que 

se considere como sendo o povo. Além disso, a democracia, entendida como soberania 
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popular, presta-se a uma interpretação que a identifica com o poder de uma parte da 

comunidade política e, por este motivo, com uma forma de governo despótica7. 

 A segunda, que é o que nos preocupa aqui, o ideal da igualdade política, 

genericamente defende que os cidadãos devem participar, como iguais, no processo 

político de tomada de decisões. Emergem, assim, desta simples definição, duas 

consequências lógicas: em primeiro lugar, o ideal da democracia refere-se 

essencialmente a um processo e às condições do mesmo processo; em segundo lugar, a 

justiça nesse processo é definida como a igualdade entre todos os detentores da 

qualidade relevante (a cidadania política) ao longo do processo. Sublinhe-se igualmente 

que, como a democracia é um processo político (contínuo), a igualdade a que a justiça 

processual, intrínseca ao mesmo, se refere é uma igualdade especificamente política. É 

para essa igualdade, e não outro tipo de igualdade, que o ideal democrático tende (o que 

não implica que a aproximação à igualdade política, para ser cabalmente cumprida, não 

obrigue a um movimento igualitário noutras áreas não formalmente políticas).   

Resta saber, e é este o propósito das restantes linhas, que tipo de consequências 

institucionais derivam deste ideal da equidistância dos cidadãos face ao poder político 

ou, por outras palavras, que tipo de direitos e que tipo de arranjos na organização social, 

económica e política resulta necessário consagrar para que este ideal possa ser levado a 

sério.  

Para que isso possa suceder, dificilmente se poderia tolerar que os cidadãos não 

tivessem um direito de voto igual.  

No entanto, ao longo de todo o século XIX, e até mais tarde, o sufrágio universal 

masculino foi a excepção. E, de resto, mesmo onde fora implantado, como na França a 

                                                           
7 Aristóteles identificava, assim, a democracia como o regime em que não era apenas a maioria a 
governar, mas em que essa maioria era constituída pelos “pobres” e os “de livre nascimento”, por 
oposição aos nobres e ricos: afirma que ninguém se lembraria de classificar como democracia um regime 
em que, num total de 1300 indivíduos, mil deles, que constituem os ricos, se recusem a partilhar o poder 
com os restantes 300 pobres, ao passo que seria um manifesto contrasenso sustentar que um regime em 
que os pobres, ainda que não sendo a maioria, tivessem mais poder, seria oligárquico (Aristóteles, 1970, 
p.268-269). Conclui, pois: “Mais il y a démocratie quand les hommmes de naissance libre et pauvres, 
étant en majorité, sont à la tête des affaires publiques, et oligarchie quand les gens riches et d’une 
naissance au-dessus du commun, étant en petit nombre, gouvernent” (idem, p. 270). A democracia, 
portanto, seria apenas o predomínio ou a “tirania” dos pobres, de uma parte específica da população sobre 
outra. Também Kant, tal como a maior parte dos autores do século XVIIII, assim pensava. Nas palavras 
de Sartori (Sartori, 1965, p.279): “Kant não foi de nenhum modo original na sua rejeição positiva da 
democracia como sendo uma forma de governo tirânica. Madison e Hamilton (…) não pensaram 
realmente de forma diferente de Kant sobre este assunto”.  
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partir de 1848, suscitava a repugnância, ou, pelo menos, a resistência de muita da 

intelectualidade8.  

Mesmo John Stuart Mill, autor liberal de inclinação democrática e progressista, 

opunha-se à ideia de que cada eleitor tivesse direito a um e apenas um voto. Defendia 

antes que todos os cidadãos deveriam ter direito a pelo menos um voto, mas que 

algumas categorias de cidadãos deveriam ter direito a uma pluralidade de votos. O 

critério de atribuição deste privilégio de voto plural passava por uma forma de avaliação 

da “excelência cultural e educacional” dos cidadãos9. Tentava assim Stuart Mill 

estabelecer um equilíbrio entre o princípio democrático e o seu desejo quase-platónico 

da prevalência dos melhores, dos mais sensatos, competentes e cultos, dos “aristoi”, 

numa palavra. 

Ainda assim, este requisito mínimo do voto universal e igual, por si só, de pouco 

valerá. No entender de Christiano (Christiano 1996), o ideal de igualdade política há-de 

entender-se de forma mais substancial. Como exemplifica o autor, se um cidadão, em 

consequência da sua pobreza e do seu baixo nível educacional, é incapaz de entender 

minimamente os temas que se debatem na praça pública e quais as implicações, para si 

e para a sociedade, da tomada de uma ou outra decisão, não é, não pode ser 

considerado, um cidadão politicamente igual a outro que seja rico, bem informado e 

capaz de entender os debates em curso, e, finalmente, cujos interesses e perspectivas 

sejam defendidos por meio de organizações poderosas.  

Por isso, argumenta, todo e qualquer cidadão deverá dispor sempre de 

oportunidades de exprimir as suas opiniões e argumentos junto dos seus concidadãos, 
                                                           
8 A título de exemplo, note-se um afloramento deste tipo de repugnância em “Bel-Ami”, romance de 
1885, da autoria do então famoso romancista Guy de Maupassant (2000, pp.191-192), que associa, se é 
que não confunde, sufrágio universal com o populismo e com o triunfo da mediocridade e do 
oportunismo: “Advogado de província, bonito homem de capital de departamento, mantinha um 
equilíbrio de espertalhão entre os partidos extremistas. Era uma espécie de jesuíta republicano e de 
cogumelo liberal de natureza duvidosa, como medram tantos sobre a estrumeira popular do sufrágio 
universal”. 
9 “But though every one ought to have a voice –that every one should have an equal voice is a totally 
different proposition. When two persons who have a joint interest in any business, differ in opinion, does 
justice require that both opinions should be held of exactly equal value? If with equal virtue, one is 
superior to the other in knowledge and intelligence –or if with equal intelligence, one excels the other in 
virtue – the opinion, the judgment, of the higher moral or intellectual being, is worth more than that of the 
inferior(…)I do not look upon equal voting as among the things which are good in themselves, provided 
they can be guarded against inconveniencies. I look upon it as only relatively good; less objectionable 
than inequality of privilege grounded on irrelevant or adventitious circumstances, but in principle wrong, 
because recognizing a wrong standard, and exercising a bad influence on the voter’s mind. It is not useful, 
but hurtful, that the constitution of this country should declare ignorance to be entitled to as much 
political power as knowledge.” (Mill, 1998, pp. 333-340) 
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“bem como o direito e dever de ouvir um alargado espectro de perspectivas sobre temas 

de relevância pública” (Christiano, 1996, p.3). Conceder-se-á ao cidadão a oportunidade 

de participação numa discussão pública justa, exigindo-se-lhe, concomitantemente, o 

dever de não interferir ou impedir a mesma. Para que isto suceda, é necessário que os 

cidadãos tenham a capacidade para entender e participar no debate político. Esta 

capacidade, contudo, não é facilmente assegurada nas sociedades contemporâneas, onde 

a especialização e o tecnicismo tendem a tornar hermética, para um cidadão comum, a 

discussão necessária em torno da tomada de algumas decisões políticas. Este último 

problema terá que ser abordado em fase posterior.  

Este ideal de igualdade política dos cidadãos constitui, no nosso entender, o 

verdadeiro cerne do conceito de democracia.  

 Christiano não usa em momento algum o termo “isocracia”, nem sequer 

“isonomia”, mas o seu conceito de igualdade política coincide ou abeira-se do sentido 

que pretendo dar ao termo isocracia. O ideal isocrático pode ser representado 

graficamente da seguinte forma: uma circunferência perfeita traçada a partir de um 

ponto central. O centro a partir do qual se pode traçar a circunferência representa o 

poder político, sendo que qualquer ponto dentro do traço que constitui a circunferência 

se encontra à mesma distância do centro. Metaforicamente, no ideal isocrático, cada 

cidadão é, politicamente, um desses pontos equidistantes do centro, do poder político.  

Torna-se claro, pois, quem esta concepção de democracia não parte de uma 

qualquer noção de “povo”, com P grande, de uma qualquer entidade mítica e orgânica 

(que muitas vezes acaba, além do mais, por ser confundida com a maioria), prévia e 

axiologicamente superior ao cidadão-indivíduo. Essas concepções, de povo, e da 

democracia como soberania dessa entidade mitológica e unitária (que Sartori crê, 

erroneamente, ser uma característica imanente/necessária de algo que ele vagamente 

apelida de espírito “racional”, dominante na Europa continental, por oposição ao 

“espírito empírico-pragmático” das democracias anglo-saxónicas10), não têm qualquer 

                                                           
10 Com efeito, pese embora o esforço argumentativo de Sartori nesse sentido (Sartori, 1965, pp. 244-265), 
não resulta minimamente claro porque é que o saudável hábito de reflectir teoricamente, partindo 
primeiro de conceitos e definições (como a do que é que constitui realmente a democracia), para depois, 
com rigor lógico, chegar-se àquilo que hão-de ser as consequências lógicas no plano prático dessas 
mesmas definições, há-de ter alguma conexão necessária com uma concepção pré-individualista,  
comunitarista, ou sequer a-sociológica, do povo e dos indivíduos. Pelo simples facto de alguém querer 
argumentar racionalmente, mantendo a coerência lógica entre um conceito e as consequências propostas 
como decorrendo do mesmo, não se vê porque é que não há-de esse alguém conceber o povo 
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lugar no conceito de democracia como isocracia tal como este é proposto. democracia 

não deve ser confundida com demolatria. É o indivíduo que é ponto de partida na 

concepção isocrática da democracia e que, enquanto igual, há-de poder exigir um igual 

quinhão do poder político. Daí que não seja compatível com a isocracia o poder 

irrestrito da maioria sobre os direitos da minoria, como veremos mais adiante.  

Com este esclarecimento, e outros que se seguirão do mesmo teor, cremos poder 

obviar às críticas mais comuns de alguns liberais defensores de versões minimalistas da 

democracia: em particular, àquelas que vêem na democracia perigosas tendências 

inexoráveis para a opressão dos indivíduos pelas tiranias das maiorias e pelo Estado. Na 

Isocracia, tal como a propomos, as heranças “comunitaristas” e “iliberais” que 

atormentaram as democracias antigas, deixam de ser um legado ideológico inevitável 

Democracia como processo. 

Assim, para concluir este ponto e repetindo o que já afirmámos, a democracia, 

enquanto ideal, refere-se a um processo e à garantia da manutenção de certas condições 

processuais. O conteúdo das decisões tomadas na fase final do processo político não 

interessa particularmente, enquanto tal, ao ideal democrático, a não ser quando esse 

conteúdo possa afectar a reprodução das condições processuais necessárias à 

democracia.“But democracy is not about getting the outcomes you want. Democracy is 

concerned with a fair process for getting those outcomes” (Christiano, 1996, p. 233).  

O fundamento da democracia, encontra-se, pois, como argumentámos, na ideia 

de igualdade. No entanto, o princípio democrático não exige que todos tenham direito a 

ver os seus direitos igualmente promovidos, nem que todos tenham direito a uma 

igualdade de bem-estar: “Democracy is a method for making collective decisions in 

which everyone has an equal right to play a role. Democracy is an arrangement in which 

                                                                                                                                                                          

filosoficamente como um conjunto de indivíduos e, ainda mais, porque é que não há-de valorizar 
profundamente os direitos das minorias face às maiorias. Daí que nos pareça um tanto arbitrária e gratuita 
a afirmação de que: “Para o italiano, para o francês, ou para o alemão, il popolo, le peuple, ou das Volk é 
– semântica e conceitualmente- uma entidade singular, e transmite a ideia de um Único precisamente 
porque o conceito é transportado para o nível de abstracção que é congénito à mentalidade racional. (…) 
esses conceitos desfrutaram de grande estima no continente, como é demonstrado pela influência 
duradoura de Rousseau, Hegel e Marx.” (idem, p.250). Esta última referência nem se entende muito bem, 
sobretudo em relação a Marx, dado que a teoria marxista da história assenta justamente na ideia da 
divisão da sociedade em classes (excluindo por isso a fantasia jacobina de um “Povo”, único e indivisível 
nos seus interesses e visões) e que o ponto de partida “filosófico-moral” do ideal de Marx (ainda que 
alguns ditos marxistas possivelmente não compartilhassem desse mesmo ponto de partida) é, segundo o 
próprio Sartori, “profundamente individualista” (ibidem, 477-478). 
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individuals have some equality in political power. But the principle of well-being is not 

concerned with the method by which decisions are made.”(Christiano, 1996, p.56) 

Uma última chamada de atenção destina-se a contrariar ideias que possam ter 

surgido do sublinhar da dimensão processual da isocracia: faz-se mister esclarecer que 

um processo só é justo se as condições processuais para essa justiça estiverem reunidas 

no momento da “partida”. Pode-se conceber o processo, metaforicamente, como uma 

maratona em que o que importa não é tanto quem ganha – a proposta política que ganha 

– mas sim a igualdade e o “fair play” dos concorrentes ao longo do percurso. Essa 

“justiça de partida” passa pelo assegurar da igualdade entre os “concorrentes” (i.e., 

cidadãos) nas dimensões relevantes. Argumentarei, além disso, que nessas dimensões 

deverão incluir-se e ponderar-se elementos aos quais não se costuma dar a sua 

relevância devida. O ideal isocrático que aqui é proposto não se contenta com padrões 

mínimos e formalistas, exige determinadas condições materiais e a existência de 

igualdade “fora” e antes da tomada da decisão propriamente dita: exige, por exemplo, 

que haja, não apenas uma liberdade negativa de expressão; exige que o pluralismo, que 

necessariamente existe nas sociedades contemporâneas, se possa exprimir também no 

plano da produção e circulação da informação política; exige condições positivas que 

permitam uma relativamente igual expressão dos principais pontos de vista; exige que 

se repense a relação do cidadão e da cidadania com o tempo e a produção. 

 A liberdade como fundamento filosófico da democracia? 

Um grande conhecedor do pensamento grego, o professor Gregory Vlastos, faz 

notar que para os gregos da antiguidade o vínculo entre igualdade e justiça era tão 

estreito e óbvio que mesmo os grandes autores adversários da democracia e da 

igualdade, como Aristóteles, não conseguiam “cortar” linguisticamente esse vínculo. 

Segundo Vlastos, quando os gregos desses remotos tempos usavam a palavra igualdade 

(to ison ou isotes), queriam dizer justiça, muito mais do que quando usavam a palavra 

dikaiosyne, comummente traduzida hoje como “justiça”. Sendo difícil dizer que uma 

distribuição igual seria uma distribuição desigual, Aristóteles recorre a uma acrobacia 

semântica, dizendo que esta justiça ou igualdade (isotes) é uma igualdade geométrica, 

isto é, uma justiça que impõe o respeito por uma certa proporcionalidade em função do 

mérito de cada um (Vlastos, 1998, pp. 41-42). Esta ideia de isotes era de tal forma 

dominante que mesmo a corrente ideológica aristocrática no seio da democracia antiga 

sentia a necessidade imperiosa de prestar “vassalagem”, verbal e simbólica, à mesma, 
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como faz notar Jean-Pierre Vernant (Vernant, 1975, p.93): “Il est bien remarquable que 

les deux grands courants qui s’opposent dans le monde grec, l’un d’inspiration 

aristocratique, l’autre d’esprit démocrate, se placent dans leur                                         

polémique sur le même terrain et se réclamant également de l’équité, de l’isotès”. Serve 

esta curiosidade para sublinhar como, nos tempos em que a democracia surgiu, esta 

ideia de igualdade estava profundamente enraizada entre os “pais” da democracia e 

constituiu o fundamento ideológico da mesma. E deverá continuar a constituir, ainda 

hoje, a menos que queiramos substituir o conceito de democracia pelo de um 

liberalismo que não deixa espaço à democracia. 

Não é a liberdade que constitui o fundamento principal da democracia, ainda que 

a liberdade política seja uma dimensão essencial da democracia11.  

No entanto, pode-se tentar justificar a democracia como o sistema que promove 

e desenvolve ao máximo a liberdade individual. Lancemos o nosso olhar sobre o 

argumento. A liberdade há-de ser, decerto, um valor político fundamental. Mas como 

definir a liberdade? O que implica ela? Implica, decerto, que uma pessoa seja 

(mentalmente) capaz de tomar decisões (liberdade “interior”) e que cada um esteja livre 

de as tomar sem sofrer constrangimentos ou interferências por parte de outros (liberdade 

“exterior”) (Sartori, 1965, pp. 297 e segs.). A liberdade implica, pois, para usar uma 

metáfora, a existência de uma esfera de acção autónoma, intocável por outros 

indivíduos. Leis que restrinjam a minha capacidade de escolher cônjuge ou que limitem 

a minha capacidade de deslocação (impedindo-me de deslocar dentro do meu país ou 

para outros países) são exemplos de leis limitadoras da liberdade em geral. Esta é a 

noção de liberdade negativa. Porém, pode entender-se a liberdade num sentido positivo 

também, já que dificilmente se poderá dizer que uma pessoa é “livre” de agir como 

quer, se encontrar obstáculos a essa acção, tais como a falta de acesso aos meios (a 

começar pelos meios económicos) necessários à realização da mesma. Sou impedido de 

fazer uma viagem ao estrangeiro, tanto por uma legislação restritiva, como pela minha 

incapacidade económica para pagar o bilhete de avião. A ideia da liberdade positiva 
                                                           
11 Note-se que não há aqui contradição nenhuma com o que antes se afirmou sobre a distinção e separação 
conceptual entre o elemento democrático (a ideia de igualdade política) e o ideal liberal. A liberdade, em 
particular a liberdade política, não é o liberalismo. A liberdade política (ou a necessidade de a assegurar) 
pode ser justificada à luz do ideal liberal (como uma das várias liberdades que resulta desse ideário), mas 
também, como veremos, à luz do princípio da igualdade política: a preservação das liberdades políticas é 
necessária para que ninguém (mormente as minorias) seja colocado em inferioridade política 
relativamente a outros cidadãos. Apesar desta liberdade específica poder ser justificada autonomamente, 
quer pelo ideal democrático, quer pelo ideal liberal, não deixa de permanecer nítida a distinção.  
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estabelece que, para ser livre, cada ser humano há-de ter à sua disposição os meios 

necessários à realização dos seus fins. E poder-se-á, complementarmente, entender a 

liberdade como uma capacidade de desenvolvimento de si próprio, até à máxima 

extensão dos poderes humanos (Macpherson, 1984) ou, similarmente, como o 

desenvolvimento mais profundo possível da autonomia dos seres humanos (Raz, 

1988)12. Assim, se a liberdade é um valor fundamental e, por esse motivo, a sua fruição 

deveria ser assegurada a todos os seres humanos sem distinção, dever-se-á buscar o tipo 

de sociedade e as instituições políticas que maximizem as condições de 

desenvolvimento das capacidades humanas. “Citizens who do not participate in making 

the laws that have such a powerful influence on the shape and direction of their lives 

have little control over their lives and are mostly the passive subjects of those who do 

make the laws.” (Christiano, 1996, p.20) Ou ainda, citando Joshua Cohen:«“A [self 

conscious free] person wants more than the availability of alternatives within a system 

of laws and institutions that they view as a set of constraints imposed by others on their 

action (…) The free person wants to affirm the framework of rules itself; they want to  

«have their own will as a rule”.» (Christiano, 1996, pp.20-21) 

 Ora, a democracia seria justamente o tipo de organização política maximizadora 

da liberdade, na medida em que asseguraria a todos os seres humanos a possibilidade 

de, em conjunto, como comunidade, determinarem as normas que hão-de reger a sua 

vida comum. Obviamente, subjacente a esta concepção está já uma ideia de igualdade 

(que é o que realmente opera a ponte – ainda que frágil - entre a ideia de liberdade e a 

de democracia) dos seres humanos: só faz sentido defender a liberdade para todos os 

homens, se todos os homens forem tidos como iguais em valor, iguais pelo menos no 

                                                           
12 A autonomia em Raz significa a existência de um leque adequado e extenso de opções. Para Raz, a 
liberdade negativa, a liberdade face a interferências coercivas (do Estado), só tem valor na medida em que 
promova a liberdade positiva e, assim, a autonomia do indivíduo (Raz, 1988, p.410). Como a liberdade 
enquanto autonomia pode ser ameaçada por indivíduos e empresas, (idem, p.18) sucede que os governos 
devem estar obrigados a promover activamente a autonomia das pessoas contra os constrangimentos que 
terceiros possam exercer, directa ou indirectamente, sobre o leque de opções disponíveis para os cidadãos. 
Esses deveres do Estado, esclarece o autor, não se restringem à necessidade de prevenir a perda de 
autonomia de que os cidadãos actualmente gozam. Uma acção de um terceiro, num determinado 
momento no passado, pode levar um indivíduo a ter, hoje, um conjunto de opções que, apesar de mais 
alargado do que o que tinha aquando da acção do terceiro, é contudo mais restrito do que o que teria hoje 
se a acção do terceiro não houvesse tido lugar no passado. Logo, também aqui é legítimo, e pode mesmo 
constituir um dever do Estado, a intervenção coerciva dos poderes públicos (por exemplo, cobrando 
impostos sobre indivíduos para financiar a educação de todos) no sentido de garantir que ninguém é 
prejudicado na sua autonomia, isto é, de que ninguém acaba com um conjunto de opções mais limitado do 
que lhe é devido, i.e., adequado, nos termos de Raz (idem, pp. 415-417)    
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seu direito à liberdade13. Poder-se-ia defender a liberdade apenas para alguns membros 

(os aristocratas, por exemplo) e a forma mais extrema de não liberdade para outros (a 

redução a propriedade alheia de outrem, i.e., a escravatura), se se acreditasse na 

desigualdade intrínseca dos seres humanos, no desigual valor dos homens.  

O problema essencial com a fundamentação da democracia sob o ideal da 

liberdade reside no facto de que, em democracia, como em qualquer regime político, há 

sempre decisões a tomar, que essas decisões são tomadas colectivamente e que 

dificilmente se poderá chegar a consensos, pelo menos em comunidades políticas tão 

grandes e complexas como as actuais. Assim sendo, as decisões políticas hão-de ser 

tomadas nunca por unanimidade, mas sempre por uma regra maioritária, mais ou menos 

exigente. Ora, o auto-governo da sociedade, do conjunto da comunidade política, pode 

facilmente entrar em conflito com a pretensão de cada um de ser livre para decidir do 

seu destino: a partir do momento em que, para obter o resultado que pretendo (uma 

qualquer norma), preciso do assentimento dos outros (pelo seu voto concordante com o 

meu), fico em risco de, quando pertença à minoria, não levar os meus objectivos a bom 

porto, deparando-me com uma lei contrária aos meus interesses e fins. Quando eu 

pertenço à minoria derrotada, a lei não é a “minha” lei, é uma heterolimitação da minha 

liberdade. A liberdade, enquanto poder de auto-governo de cada um, conflitua, ou 

melhor, está em permanente tensão, com a “liberdade”, enquanto poder de todos e cada 
                                                           
13 Este igual valor dos seres humanos, valor intrínseco e não dependente ou produto de qualquer forma de 
mérito ou excelência individual, é quase consensualmente aceite hoje: tornou-se ideologicamente 
dominante, mas não o foi em épocas e sociedades anteriores. Só esta ideia pode justificar determinadas 
características da nossa sociedade e a forma (igualitária) de concessão de certos direitos que nela 
ocorrem. “So, if there is a value attaching to the person itself as an integral and unique individual, this 
value will not fall under merit or be reducible to it. For it is of the essence of merit, as here defined, to be 
a grading concept; and there is no way of grading individuals as such. We can only grade them with 
respect to their qualities, hence only by abstracting from their individuality.(…)Consider its  role [do 
conceito de valor individual ou intrínseco de todos os seres humanos] in our political community (…)For 
merit (among other reasons) persons may be appointed or elected to public office or given employment 
by state agencies. For demerit they may lose licenses, jobs, offices; they may be fined, gaoled, or even put 
to death. But in a large variety of law-regulated actions directed to individuals (…)the question of merit 
or demerit does not arise. The “equal protection of the laws” is due to persons, not to meritorious ones, or 
to them in some degree above others. So too for the right to vote. One does not have it for being 
intelligent and public-spirited, or lose it for being lazy, ignorant, or viciously selfish.” Os nossos sistemas 
legais funcionam, como assinala Vlastos, como se vivêssemos sob um sistema de castas absolutamente 
rígido (e mesmo no feudalismo e nos sistemas de castas, havia formas das pessoas ascenderam em função 
de alguma forma de “mérito” a outras castas) em que existe uma única casta, a humana, da qual nunca se 
pode sair, por muito “mau” que se seja. “ In our legal system no such thing can ever happen: even a 
criminal may not be sentenced to second-class citizenship [embora, dizemos nós, a morte civil no tempo 
napoleónico fosse exactamente isso, ou quase] (…)The  moral community is not a club from which 
members may be dropped for delinquency. Our morality does not provide for moral outcasts or half-
castes. It does provide punishment. But this takes place within the moral community and under its rules. It 
is for this reason that, for example, one has no right to be cruel to a cruel person.” (Vlastos, 1984, pp.51-
57) 
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um em participar nas decisões colectivas, na produção de leis, que afectam a vida em 

comum. Poder-se-ia argumentar que a lei continua a ser minha, mesmo quando me opus 

à mesma, na medida em que pelo menos participei no processo de feitura das leis. Por 

outro lado, se respeito agora a vontade da maioria que contraria a minha vontade, faço-o 

sob a condição de que, num espírito de reciprocidade, os meus adversários, vitoriosos 

hoje, saibam respeitar a minha vontade quando esta seja maioritária e vitoriosa e a deles 

minoritária. Este argumento é francamente problemático. É-o porque parte de uma 

identificação, ilegítima de um ponto de vista liberal e individualista, entre a autonomia 

de uma comunidade e a autonomia do indivíduo. Na verdade, estamos perante o 

paradoxo da autonomia encontrado em autores como Rousseau ou Kant, em que esta 

identificação denuncia resquícios de um pensamento pré-liberal1415. O problema 

                                                           
14 “Comment les opposants sont-ils libres et soumis à des lois auxquelles ils n'ont pas consenti? 
     Je réponds que la question est mal posée. Le citoyen consent à toutes les lois, même à celles qu'on 
passe malgré lui, et même à celles qui le punissent quand il ose en violer quelqu'une. La volonté constante 
de tous les membres de l'Etat est la volonté générale c'est par elle qu'ils sont citoyens et librés. Quand on 
propose une loi dans l'assemblée du peuple, ce qu'on leur demande n'est pas précisément s'ils approuvent 
la proposition ou s'ils la rejettent, mais si elle est conforme ou non à la volonté générale qui est la leur; 
chacun en donnant son suffrage dit son avis là-dessus, et du calcul des voix se tire la déclaration de la 
volonté générale. Quand donc l'avis contraire au mien l'emporte, cela ne prouve autre chose sinon que je 
m'étais trompé, et que ce que j'estimais être la volonté générale ne l'était pas. Si mon avis particulier l'eût 
emporté, j'aurais fait autre chose que ce que j'avais voulu, c'est alors que je n'aurais pas été libre..” 
(Rousseau, 1966, pp.148-149). A vontade geral, portanto, não é a vontade de todos, nem o interesse 
particular de cada um, mas uma forma de bem comum objectivo, a que facilmente todo e qualquer 
cidadão acede pelo mero uso da razão. A vontade particular, aquela que o indivíduo efectivamente 
expressa, pode ser ou não conforme com a vontade geral: se for apenas aquela que se conforma com os 
interesses particulares do indivíduo, menosprezando o interesse geral da comunidade, será uma mera 
vontade particular. Simplesmente, ao contrário do que Rousseau parece implicar, um indivíduo pode 
querer uma determinada norma (ou rejeitar outra norma) porque julga que assim se realiza o bem comum 
e não porque egoisticamente crê vir a poder beneficiar dela. Pode não ser movido pelos seus interesses 
particulares, mas pela sua concepção de bem comum. O problema surge quando o método para conhecer 
a vontade geral é a vontade expressa pela maioria: é que o que Rousseau aqui sugere é que a vontade 
efectivamente expressa pela maioria, pela comunidade, é o meio de expressão da vontade geral, isto é, o 
bem comum. E nesse caso, aquilo que um indivíduo quer como norma contrária à comunidade é sempre 
um erro, uma perspectiva incorrecta do que é a vontade geral. A vontade geral está em cada ser humano e 
todo o ser humano quer de uma forma superior, isto é, racional, a vontade geral, mesmo quando aquilo 
que quer (ou que diz querer) não coincida com a vontade geral. Como só se sabe o que é a vontade geral 
através da vontade da maioria, por conseguinte, não se pode ter razão contra a maioria, porque ela 
expressa a vontade geral. Daí a ideia paradoxal de Rousseau de querer “obrigar as pessoas a serem 
livres”.    
15 Ao contrário do que Kant afirma, uma pessoa não deixa de ser autónoma (i.e., livre para se dar as suas 
próprias leis sem recorrer a outro critério que não seja a sua vontade) se não agir segundo o imperativo 
categórico, isto é, segundo aquilo que a lei moral, acessível a todos os que usarem da razão, determina 
que deve ser o seu comportamento. O facto de uma pessoa agir segundo a norma que mais convém ao seu 
interesse e não segundo o dever ético a que a norma moral o obriga, não implica que o autor desse agir 
não seja autónomo, não esteja a exercer a sua liberdade: significa apenas que está a ser injusto, que está a 
incumprir o imperativo categórico. Aliás, se alguém o constranger a cumprir o imperativo categórico, a 
ser justo, portanto, sem que o deseje, este indivíduo não estará a ser autónomo. Ao ser constrangido a ser 
justo estará a ser heterodeterminado. Da mesma forma, quando um indivíduo numa democracia obedece a 
normas que foram determinadas pela maioria, mas às quais se opunha (fosse por interesse, fosse por 
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mantém-se inalterado: não é possível derivar a justificação da democracia da ideia de 

autonomia individual porque nem sempre as normas que eu preferiria dar a mim mesmo 

serão aquelas que a comunidade, ou que a maioria dentro dessa comunidade, escolherá 

para que vigorem. Se eu me oponho à exacção de impostos, seja para que fim for, e a 

comunidade decide que eles devem ser cobrados (e cobra-os a mim e a todos os outros, 

quer se oponham ou aprovem estes impostos) e usados para construir infra-estruturas 

públicas como escolas, estradas ou hospitais, em que medida se pode dizer que a norma, 

à qual me opus com o meu voto e que permite a cobrança desses impostos, é também a 

minha norma? É a norma da maioria da comunidade, pode até ser a norma “da 

comunidade toda menos um”, mas continua a não ser a norma de quem preferiria outra 

norma. Nesse caso, eu não estarei a atribuir normas a mim mesmo, não estarei a ser 

autónomo, embora se possa dizer que a comunidade o é. Defender o contrário, que o 

indivíduo é autónomo desde que participe numa comunidade que define as suas próprias 

normas, abre as portas a uma concepção totalitária de autonomia e liberdade1617.  

Sartori, por seu turno, sublinhava como, inversamente, a liberdade só podia 

derivar da democracia com o auxílio da proposição igualitária segundo a qual, sendo 

iguais os homens, nenhum teria legitimidade para tornar outro seu inferior através da 

obediência.  

                                                                                                                                                                          

convicção ética profunda) ele não estará a ser autónomo, estará a ser obrigado a cumprir normas 
heterónomas.  
16 À pergunta de Rousseau, “Como é que a minoria da oposição pode ser simultaneamente livre e sujeita 
às leis com que não concordou?” responde assim Arblaster: “A resposta seca e breve a esta pergunta (que 
não é a mesma que Rousseau dá) é que não pode. A minoria não está a governar-se a si própria; está a ser 
governada pela maioria. Não é portanto livre no sentido fundamental que constitui o ponto de partida de 
Rousseau. É difícil ver uma saída deste impasse. Enquanto houver a necessidade de decisões e políticas 
colectivas para orientar toda uma comunidade ou sociedade, e enquanto, ou sempre que, a unanimidade 
não puder ser conseguida, é difícil descortinar qualquer alternativa ao facto de a minoria ser obrigada a 
acatar as decisões da maioria.” (Arblaster, 1987, p.104) 
17 O que se está a dizer não é que uma norma que contrarie a vontade de um indivíduo e que, portanto, 
impeça a sua autonomia (na exacta medida em que a autonomia individual significa que cada indivíduo 
dá a si mesmo as normas que ele próprio entende como boas) seja antidemocrática, mas apenas que, 
precisamente por as normas resultantes de um processo democrático (não baseado no consenso total dos 
cidadãos) poderem contrariar a autonomia de alguns indivíduos (na medida em que terão que obedecer a 
normas que não aplicariam a si mesmos, se essa aplicação dependesse somente da sua vontade), o 
fundamento teórico da democracia não pode ser encontrado na autonomia individual. É precisamente pelo 
facto de uma norma violadora da autonomia de alguns indivíduos não beliscar em nada o carácter 
democrático de uma sociedade que não faz sentido dizer que a democracia encontra o seu fundamento na 
realização da autonomia individual. O fundamento, o ideal para o qual tende, ou ainda, a razão pela qual 
se quer a democracia, não é o desejo de realizar a autonomia individual. O fundamento da democracia é a 
igualdade política dos cidadãos (o que, por sua vez, requer, para a sua realização, como defendemos, o 
respeito pelas liberdades políticas e civis: liberdade de expressão, reunião, associação, etc). 
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“Naturalmente, é também possível derivar a ideia de liberdade do conceito de 

democracia; mas não directamente. Deve ser derivado indirectamente, no sentido de que 

ela não se origina da noção do poder popular, mas do conceito de isocracia. É a asserção 

«somos iguais» que pode ser interpretada como «ninguém tem o direito de me dar 

ordens» (Sartori, 1965, p.307)18. 

Esta ideia, contudo, não é totalmente correcta, na medida em que, como 

acabámos de ver, há sempre alguém que acaba por “dar ordens” no final do processo 

democrático: a maioria, sobre a minoria, ainda que dentro de determinados limites. O 

que é verdade é que ninguém pode dar ordens a ninguém antes de terminado o processo 

decisório e que este processo há-de ter determinadas características que assegurem, no 

momento pré-decisório, a igualdade política dos cidadãos.   

Na visão “construtiva” da participação democrática, que Thomas Christiano 

atribui a Joshua Cohen, a democracia é vista como um jogo com determinadas regras, 

sendo que o resultado final, qualquer que ele seja, há-de ser democraticamente legítimo, 

na medida em que tenha sido atingido em conformidade com as regras do jogo. O 

“vencedor”, ou melhor, as normas que resultam triunfantes do debate e do processo 

decisional seriam democraticamente legítimas, na medida em que pudessem decorrer de 

um acordo ponderado, assente na reflexão colectiva de cidadãos iguais e livres. 

«“Outcomes are democratically legitimate if they could be the outcome of a free and 

reasoned agreement among equals”» (Joshua Cohen citado em Christiano, 1996, p.36). 

Assim, de acordo com Cohen, os indivíduos são autónomos desde que os seus “terms of 

association” sejam, ou possam ser, o produto de um consenso.  

O problema não está na concepção da democracia como um processo em que os 

“resultados legislativos”, por assim dizer, não são julgados em si mesmos, em função do 

seu conteúdo, mas antes em função do grau de justiça processual envolvida no processo 

que levou à tomada de decisão. Esta concepção está correcta.  

O verdadeiro problema está em que, querendo assentar a democracia na ideia de 

liberdade e no “governo de si próprio”, a forma achada pela perspectiva “construtiva” 

para resolver a tensão entre o “governo de si próprio” e a tomada de decisões colectivas, 

                                                           
18 Note-se que aquilo que Sartori pretende é opor este conceito de democracia como isocracia, compatível 
com uma democracia liberal, com outras concepções de democracia que identificam a democracia com 
uma mera soberania popular e que tendem, por isso, a aceitar desvios totalitários.   
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é a de sustentar as decisões no consenso. E das duas uma. Ou o consenso é real, o que 

não parece ser o que Cohen quer dizer ao falar nos resultados que “poderiam decorrer 

de um acordo livre e reflectido…”, e, então, a concepção parece padecer de alguma falta 

de realismo e pragmatismo, na medida em que em sociedades complexas e de grande 

dimensão (como as contemporâneas) o consenso parece impossível. Ou, pelo contrário, 

o consenso não é um consenso real, mas um consenso hipotético, o consenso que 

poderia ocorrer em circunstâncias ideais, sob condições “de partida” que assegurariam a 

imparcialidade e racionalidade dos cidadãos, tal como idealizadas para a “posição 

original”, na Teoria da Justiça rawlsiana. Se for este o consenso, um consenso “que 

poderia vir a formar-se” em condições ideais, então: “(…) we might have a conflict 

between actual democracy and the demand to bring about laws and policies that “could” 

be the outcome of the ideal deliberative process” (Christiano,1996 , p.38.) Na prática, as 

instituições políticas existentes não seriam avaliadas pela forma como permitem a cada 

um “governar-se a si próprio” ou governar-se pelas regras a que dera o seu acordo (e 

que, portanto, seriam as “suas” regras), mas antes em função de se coadunarem mais ou 

menos com aquilo que supostamente seriam as normas e instituições emanadas do tal 

consenso hipotético em condições ideais. O problema fica então à vista: “Such 

institutions might not require that everyone actually participate or even that everyone 

has a right to participate” (Christiano, 1996, p.38). Assim, não se demonstra, de forma 

alguma, a possibilidade de compatibilização entre o ideal de autonomia individual, de 

governo segundo as suas próprias normas, e a democracia.  

Por outro lado, a hipótese de um consenso real não faria grande sentido nas 

sociedades contemporâneas, como dissemos, a não ser que elevemos à categoria de bem 

absoluto a discussão ilimitada. A discussão, para o bem da democracia, há-de fazer-se 

de forma livre e, tanto quanto possível, alargada. E, ainda que o consenso não seja uma 

possibilidade, há-de buscar-se, pelo menos, uma concordância alargada e genuína entre 

os cidadãos, por meio da discussão racional, da exposição plural e desenvolvida de 

argumentos. É possível que Christiano tenha interpretado mal Joshua Cohen, no sentido 

em que este poderia estar precisamente a referir-se não a um consenso total ou geral, 

mas a esta concordância alargada e genuína. Esta terceira possibilidade, contudo, não 

resolve o problema: a auto-legislação ou autonomia de uma maioria alargada, por mais 

alargada que seja, não é a auto-legislação do indivíduo. A maioria deste “consenso 

parcial”, ao criar normas que regerão a sociedade, colocará em vigor leis que contrariam 
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a vontade de determinados indivíduos que não se conseguiu convencer durante o 

processo deliberativo e estes últimos, por essa razão, não estarão a ser autónomos, não 

estarão a dar a si próprios as leis que dariam, se só a sua vontade bastasse. Poder-se-ia 

argumentar que, então, o que é necessário é mais debate, debate até atingir-se o 

consenso total. No entanto, há, para usar um linguajar económico, “custos de 

oportunidade”, para a sociedade e para os indivíduos, decorrentes do debate: como 

sucede com todas as actividades, o tempo gasto nalgumas delas limita o exercício de 

outras. A produção e a fruição do tempo de lazer (em todas as suas vertentes) seriam 

gravemente afectadas, se numa sociedade os cidadãos dedicassem quase todo o seu 

tempo ao debate e à argumentação política.  

Tendo afastado a possibilidade de um consenso hipotético, de um consenso real 

(impossível ou com custos de oportunidade elevados) e de uma concordância alargada e 

genuína, resta examinar uma quarta possibilidade de eliminar a incompatibilidade entre 

as ideias de democracia e de autonomia individual. Esta via parte da distinção entre as 

norma normarum e as norma normata. Tal como o jogador, ao aceitar as regras do jogo, 

se compromete a aceitar o resultado da aplicação dessas regras, também o cidadão que 

aceita as normas gerais sobre a produção de normas se compromete a aceitar todas as 

leis aprovadas através da aplicação dessas normas. Daqui resultaria que, se o cidadão é 

autónomo quando consente nas norma normarum (e é autónomo porque a livre 

obediência a uma lei que não tem origem em nós, mas em que consentimos, é 

autonomia e não heteronomia), será também autónomo em relação a todas as normas 

que resultem do processo da aplicação das primeiras.  

 Mas terá o cidadão uma obrigação moral, uma vez tendo aceite as regras pelas 

quais se produzirão as leis, de dar o seu consentimento a todas as leis que tenham sido 

produzidas em respeito por essas regras prévias? Imaginemos que se produz uma norma 

acerca da segurança social: uma lei x altera a fórmula de cálculo das pensões dos 

funcionários públicos, implicando desse modo uma redução em cerca de 50% do valor 

actual dessas reformas. A lei x foi votada em conformidade com o processo definido na 

constituição: formou-se uma maioria política que implementou o seu programa e não 

havia uma proibição constitucional que impedisse alterações deste tipo ao sistema de 

segurança social. Imaginemos, ainda, que o indivíduo B é um profissional liberal, sem o 

menor interesse pessoal nessa lei. Este indivíduo B considera a lei x aberrantemente 

injusta e eticamente inaceitável. Repudia-a eticamente. Votou num partido, ou 
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candidato, que programaticamente se opunha a essa lei. Ao votar todos os anos, pode 

dizer-se que aceitou tacitamente as regras do jogo, tal como ficaram estabelecidas na 

constituição. Em que sentido é que se pode dizer que a norma x, só porque respeitou os 

trâmites constitucionais (as regras do jogo), é “a norma de B”? E haverá uma obrigação 

moral, para B, de obedecer às normas que a sua comunidade produziu, porque aceitou a 

constituição onde se definiam as regras acerca do método de escolha das normas? Todas 

as normas políticas da comunidade, porque eu habito na comunidade, são “minhas”? 

Estou legalmente obrigado a cumpri-las, é certo, mas estou moralmente obrigado a 

aceitá-las? Não posso repudiá-las? Mas regressemos ao problema da autonomia. Se 

autonomia é dar cada um a si próprio as normas que quer (nomeadamente, embora não 

necessariamente, porque são as que julga eticamente mais correctas), B não é 

plenamente autónomo, por definição, ao viver em democracia (ou qualquer outro 

sistema de organização comunitária em que ele não seja um monarca absoluto): a lei x, 

que ele rejeita em absoluto por razões éticas e contra a qual vota, não é sua. É a lei que 

vigora na sua comunidade, que se tornou a lei vigente na comunidade onde vive. Mas 

não é, por isso, a sua lei. A aceitação tácita das norma normarum, das regras do jogo, 

não implica a aceitação tácita (nem a obrigação moral de aceitação tácita) das 

subsequentes normas (as norma normata) produzidas em conformidade com essas leis. 

Até por uma razão que facilmente se entenderá.  

A analogia da democracia com outro jogo qualquer (como o xadrez, por exemplo) tem 

debilidades. O xadrez tem um número de regras finito (e bastante restrito). As “regras 

do jogo” de uma sociedade são potencialmente infinitas. Além disso, as regras 

constitucionais (as regras do jogo, que definem o que será uma norma legítima de ser 

produzida) pressupõem, no caso de um regime democrático, a sua própria 

revisibilidade, regra geral (mesmo quando haja alguns limites a essa revisibilidade). Até 

mesmo quando aceito as regras que existem na constituição, não quer isso dizer que 

aceito a constituição, tal como ela está, como o melhor dos mundos possíveis, ou como 

insusceptível de revisão. Posso crer que seria fundamental que ela protegesse alguns 

direitos que não protege hoje (o indivíduo B desejaria, no exemplo dado acima, garantir 

constitucionalmente que as condições de aposentação na função pública não fossem 

alteradas de forma flagrantemente injusta): posso aceitar as regras do jogo, não porque 

são as que correspondem à minha vontade (aquelas que escolheria como as melhores), 

mas porque eventualmente seria pior não aceitá-las. Mais, posso nem aceitar essas 
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regras do jogo e ainda “fazer parte do jogo”. Foi o que sucedeu com o CDS em relação 

à constituição de 1976.  

Da aceitação (tácita ou expressa) da constituição, não se chega sequer a poder deduzir 

necessariamente que fui “autónomo” em relação às normas da constituição. Autónomo, 

num sentido preciso: autónomo é aquele que dá a si mesmo as leis que quer. Mas muito 

menos se pode presumir a autonomia dos indivíduos em relação às leis que são 

produzidas subsequentemente e em conformidade com as regras constitucionais. Isto, 

não significa que a democracia seja um tipo de regime tirânico ou ilegítimo. Não fica 

afectado, aliás, o dever legal de obediência a essas leis. A única coisa que se conclui 

daqui é que o ideal democrático não tem o seu fundamento na ideia de autonomia de 

todos os cidadãos, na medida em que, não havendo consenso, nem todos verão as suas 

normas, as normas que gostariam (por razões éticas ou de interesse) ver consagradas. 

A igual consideração dos interesses e a justificação da democracia. 

Se a falta de consenso implica a impossibilidade de auto-legislação individual 

(i.e., autonomia), haverá, então, que buscar a justificação filosófica da democracia 

noutra ideia que não a autonomia individual: na ideia de igualdade.  

As teorias democráticas que buscam fundamentar a democracia na ideia de 

igualdade partem do reconhecimento da existência de conflitos inevitáveis e 

indisfarçáveis entre interesses, concepções de justiça e visões do mundo, nas sociedades 

contemporâneas. Ao fazerem-no, reconhecem igualmente a impossibilidade do 

consenso, pressuposto tão essencial aos democratas que tentam basear a democracia na 

ideia de liberdade. E é justamente dessa impossibilidade de consenso que deduzem o 

direito universal dos cidadãos a uma “quota igual” de poder político (Christiano, 1996, 

p. 47). 

O que a democracia dá, atendendo à diversidade de interesses e à inevitabilidade 

de conflito, são iguais capacidades aos cidadãos para que estes defendam os seus 

interesses (ou aqueles que julgam ser os seus interesses) nos momentos em que as 

regras da vida em comunidade, os “termos de associação”, são decididos (Christiano, 

1996, p.55). Daqui resultam, como veremos, as regras de “um homem, um voto” e da 

decisão por maioria. A democracia, no entender de Christiano, deverá ser concebida 

como uma forma de “igualdade de recursos” relevantes para o processo político, uma 

igualdade que forneça iguais instrumentos aos cidadãos para a sua participação e 
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influência na decisão final e não como uma qualquer forma de igualdade de bem-estar 

(welfare ou well-being)19. Não deverá ter como objectivo a distribuição igualitária do 

bem-estar.  

A igualdade de bem-estar, de resto, como uma interpretação alternativa do 

princípio da igual consideração dos interesses, oposta à igualdade de recursos20, é algo 

problemática, uma vez que, ao tentar concretizar o que ela realmente deverá significar, 

deparamo-nos com uma tarefa difícil, para não dizer impossível. O que é o bem-estar, 

de facto? O bem-estar estará intimamente ligado, presume-se, a sentimentos, a 

fenómenos puramente mentais e subjectivos: a felicidade, o reconhecimento do valor 

intrínseco da pessoa por parte dos concidadãos e por si próprio (self-respect), o prazer, 

etc. Estas realidades são dificilmente mensuráveis, às vezes até pelos próprios 

indivíduos, que podem nem ter uma noção clara de quais são os seus interesses21. 

Porém, mais titânica ainda se afigura a tarefa de efectuar comparações inter-subjectivas 

do bem-estar, para determinar quem está a ser desigual e injustamente privado de bem-

estar face a outrem (Christiano, 1996, pp. 66-67). Christiano sublinha como seria muito 

mais fácil reconhecer uma desigualdade de recursos, dado que esta não se baseia nas 

preferências e nos sentimentos subjectivos e vagos de cada um dos cidadãos. O que é 

preciso saber, para poder determinar quão igual (ou desigual) e justa (ou injusta), é uma 

determinada sociedade é qual o grau de desigualdade na distribuição de realidades mais 

objectivas, tais como o dinheiro, o poder, as liberdades de que se pode desfrutar (legais 

ou de facto?), as oportunidades, “bem como os votos e a informação” entre os 

indivíduos22.  

                                                           
19 Não se desenvolverá este ponto, mas naturalmente a ideia de isonomia, ou igualdade perante a lei, é 
inerente à ideia de isocracia (tal como o era entre os gregos). Na verdade, até se pode argumentar que leis 
que se aplicam desigualmente aos cidadãos correspondem a recursos desigualmente distribuídos.   
20 Os artigos fundamentais para se entender cabalmente esta distinção são, provavelmente, os do filósofo 
do Direito americano, Ronald Dworkin, “Equality of welfare” e “Equality of Resources”, reeditados em 
Dworkin (2002), pp.11-64 e pp. 65-119. 
21 “The incompleteness of knowledge is that individuals do not have clear or fully worked out ideas of 
what their overall interests are. And no one else can have such an understanding about what individuals’ 
overall interests are. But only if we do have such an understanding can we make sense of equality of well-
being among citizens” (Christiano, 1996, p.64) 

22 Estes são de facto elementos menos subjectivos do que “a felicidade” ou o “bem-estar”. 
Parece-nos, no entanto, que há um certo optimismo excessivo do autor neste caso: não me parece que seja 
fácil chegar a acordo, por exemplo, sobre o que constituem realmente “oportunidades”. Por outro lado, 
será que é assim tão fácil saber-se quando se está a ser vítima de discriminação no acesso aos recursos 
políticos? Será mesmo verdade que: “I can have a sense of when the promotion of my interests and point 
of view have far less financial backing than those of others” (Christiano, 1996, p.67)? A discussão deste 
ponto terá que ser adiada para outro capítulo, relativo aos problemas da percepção dos cidadãos e do 
papel dos “media” na formação dessas percepções.   
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Uma vez na posse desses recursos, os cidadãos entram em processo deliberativo 

e vão “lutar” pelo triunfo dos seus interesses e perspectivas, e nada garante que esses 

mesmos interesses sejam realizados ou satisfeitos pelas leis. A “igual consideração dos 

interesses” constitui a base da democracia, mas esta, para efeitos da teoria democrática, 

implica apenas a concessão igual de instrumentos, de ferramentas de defesa dos vários 

interesses em disputa, não a satisfação final de todas esses interesses.  

A igual consideração de interesses é a base de sustentação, tanto da 

reivindicação da igualdade democrática, como da reivindicação da igualdade económica 

e social. “Thus we have a principle of economic justice that is parallel to the principle of 

democratic equality. The one requires equality of consideration in the distribution of 

economic resources, whereas the other requires equality of consideration in the 

distribution of resources for influencing the collective decision procedure” (ibidem, 

p.78). No entanto, estas duas formas de igualdade não têm que coincidir e podem até 

divergir no que cada uma exige.  

Como dissemos, o fundamento da democracia é (tal como o foi no passado) a 

igual consideração dos interesses dos cidadãos. Já explicitámos que, para o ideal 

democrático, isto não significa a igualdade de bem-estar. Mas o que implica então esta 

igual consideração dos interesses de cada cidadão? Significa que cada indivíduo há-de 

ter um igual peso político, tanto na fase deliberativa, como na fase de agregação das 

preferências. Este igual peso político deverá traduzir-se: 1) na igualdade no direito de 

voto, expresso pela regra “um homem, um voto”; 2) na igual capacidade para marcar a 

agenda, isto é, na capacidade de determinar o tipo de alternativas que virão depois a 

concorrer na praça pública pelo voto dos cidadãos; 3) na regra da decisão pela vontade 

da maioria, com a concomitante submissão da minoria a esta última.  

A regra “um homem, um voto” e a igualdade formal dos direitos 

políticos. 

Evidentemente, a regra “um homem, um voto” é essencial. Nenhum indivíduo 

há-de ser excluído do exercício da cidadania ou ver a mesma legalmente diminuída por 

qualquer razão arbitrária, tal como a cor da pele, a pertença a um grupo étnico ou 

linguístico, o facto de professar uma determinada fé ou nenhuma (por agnosticismo ou 

ateísmo), ou mesmo o facto de ter e exprimir determinadas convicções políticas 

(inclusive as que sejam aberta e explicitamente anti-democráticas e iliberais). O 
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liberalismo no domínio dos direitos políticos, bem como a igualdade formal dos 

cidadãos perante a lei, constituem, assim, dois dos parâmetros para medir a 

democraticidade das sociedades democráticas e duas condições de realização do ideal 

isocrático.  

As democracias contemporâneas, dir-se-á, são hoje imunes a estes problemas, 

dado que reconhecem explicitamente a igual dignidade dos seres humanos, e é 

perfeitamente pacífico nessas sociedades, quase consensual, a ilegitimidade destes 

mecanismos discriminatórios. Ainda assim, a última das eventuais razões enumeradas 

para a discriminação merece um comentário mais alongado. Em vários países, os 

partidos explicitamente fascistas e anti-democráticos são proibidos de concorrer a 

eleições, ou até de se organizarem. Em Portugal, por exemplo, sucede até que é a 

própria constituição que explicitamente proíbe os partidos de orientação fascista. 

Compreende-se perfeitamente o desejo de proteger o regime democrático de 

eventualmente ser destruído na sua essência pela ascensão de um partido que não 

valorize a democracia. O problema de permitir os partidos fascistas é o de que a sua 

ascensão (ou assim se teme), a ser levado a cabo o seu programa explicitamente anti-

democrático, não permitiria a reprodução posterior das condições para a democracia, ao 

ilegalizar partidos, cercear ou impedir a expressão das opiniões e perspectivas 

ideológicas que lhes repugnassem ou não lhes interessassem, ao limitar em geral dos 

direitos políticos, etc. 

Não obstante, outros problemas surgem com a proibição desses mesmos 

partidos.  

Em primeiro lugar, se existem pessoas cujos interesses e inclinação os levam a 

preferir partidos fascistas, ao não lhes permitir que votem (e que participem 

politicamente como militantes desses partidos) no partido com que se identificam 

ideologicamente, estar-se-á a tratá-los como não-iguais, como inferiores aos seus 

concidadãos. Na verdade, não podem escolher genuinamente, como os seus 

concidadãos, as propostas e projectos políticos que desejam, não podem exercer com 

igual liberdade os seus direitos de associação (uma vez que só poderão juntar-se ao 

partido ilegalizado colocando-se numa posição de risco, cometendo uma ilegalidade) e 

não podem votar naqueles que (eles crêem) os representariam fidedignamente. 

Enquanto os restantes cidadãos votam nos “seus” projectos políticos, os cidadãos 
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simpatizantes da ideologia fascista não o podem fazer. É como se tivessem sido 

despojados do direito de voto, apesar de juridicamente, formalmente, o manterem23.  

Em segundo lugar, põem-se várias questões inquietantes: quem tem legitimidade 

para determinar essa proibição, quem se pode arrogar o direito de determinar quem é ou 

não é democrata, condenando estes últimos a uma forma moderna de ostracismo ou 

morte política? E que critérios determinarão a escolha dos partidos “democráticos” e 

“não democráticos”? Não existe o risco de, sob a capa de “proteger as condições para a 

democracia”, “desdemocratizar” completamente a democracia? Se não forem os 

próprios partidos visados a declarar-se, sem mais, “fascistas” ou “anti-democráticos”, 

não é profundamente perigoso ser a sua qualidade de “anti-democráticos” 

heterodeterminada para efeitos de uma qualquer repressão legal?24 Hoje poder-se-ia 

dizer, no contexto português, que o PNR (ou o MSI no contexto italiano) é “fascista”, 

“neo-fascista”, ou pelo menos “anti-democrático”. Mas o que impede realmente que, a 

determinada altura, os partidos maioritários proíbam outros partidos quaisquer, mais 

pequenos do que eles e incómodos, sob o fundamento de que estes são anti-

democráticos e de que poderiam, em caso de triunfo, destruir as condições para a 

democracia e a sua reprodução constante? Assim, por exemplo, poder-se-ia proibir um 

partido comunista25, ou um qualquer partido com um programa socialista, 

argumentando-se que a implantação do socialismo, por uma razão ou outra, degeneraria 

sempre em destruição da democracia. A resposta de que, para tal, seria necessário, em 

                                                           
23 Sublinhámos que o princípio da igualdade política não é absoluto. Tem limites, nomeadamente limites 
exógenos, impostos por outros princípios tão ou mais valiosos como ele. Poder-se-ia alegar, então, que a 
participação de partidos fascistas no processo político, quando viole esses limites, não implica a violação 
do princípio isocrático. O que está para lá dos limites do princípio já não faria parte do próprio princípio. 
De facto, outros princípios podem objectar à consagração do direito à existência e igualdade de 
tratamento de partidos fascistas. Não obstante, este impedimento é determinado por princípios exógenos 
ao princípio democrático e continuam a constituir uma violação do princípio da igualdade política. Pode 
dizer-se simplesmente que esta é uma violação razoável e justificada à luz de outros ideais ou para 
preservar direitos e bens superiores. Convirá, então, explicitar que outros princípios exigem o não 
reconhecimento da igualdade de tratamento dos partidos não democráticos ou que direitos em concreto 
podem ser violados, e de que forma, em virtude da consagração da igualdade de tratamento para os 
partidos fascistas. A presunção que o princípio isocrático estabelece é a da protecção do direito à 
igualdade de tratamento. Não se vê que contra-presunção se possa estabelecer a priori contra o 
reconhecimento desse direito. As excepções, portanto, devem cingir-se às situações referidas mais abaixo.  
24 Poder-se-ia acusar esta posição de relativista. Mas é justamente o contrário de relativista. Não se 
pressupõe que todos os projectos políticos e ideologias se equivalham de um ponto de vista ético. Nem se 
diz que todas são igualmente valorizadoras da democracia. Efectivamente, não o são de forma alguma. 
Isto não obsta, contudo, a que por respeito pelos portadores desses projectos, se dê oportunidade a que 
participem na vida política em termos de igualdade com os restantes cidadãos. Trata-se de uma exigência 
de equidade, intrínseca à ideia de igualdade política dos cidadãos, exigência essa que se aplica face a 
todas as perspectivas políticas, justamente porque se reconhece o valor ético absoluto, e não relativo, 
dessa equidade de tratamento.   
25 O partido comunista alemão, por exemplo, foi ilegalizado em 1956 na RFA. 
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Portugal, alterar a Constituição não resolve em nada o problema, na medida em que, já 

hoje, os dois maiores partidos o podem fazer. E o facto de a declaração concreta de 

ilegalidade estar nas mãos do Tribunal Constitucional, ou qualquer outra instituição 

independente, muito menos, uma vez que também os juízes, ainda que independentes de 

pressões partidárias ou económicas directas, não o são das suas próprias convicções e, 

para lá de qualquer cinismo, já é por demais notório que a sensatez e sensibilidade 

democrática dos juízes não é nenhum dado adquirido26. E não apenas em Portugal. 

Segundo Dahl, nas únicas quatro ocasiões em que o Supremo Tribunal dos EUA 

considerou inconstitucional legislação atinente aos direitos de voto, reunião e 

associação e às liberdades de expressão e imprensa, estas decisões impediram o 

Congresso, não de restringir os direitos básicos, mas sim de os alargar.   

    “Thus, there is not a single case in the history of this nation where the 

Supreme Court has struck down national legislation designed to curtail, rather than to 

extend, [os direitos acima mencionados ]” (Dahl, 1959, p. 59) 

Assim, regra geral, a proibição de partidos políticos, ou a limitação de direitos 

políticos e outros conexos27 de alguns cidadãos, em função das suas preferências 

ideológicas, é, do ponto de vista isocrático, uma medida anti-democrática e muito 

indesejável. A compreensão para com tais limitações deve restringir-se a casos em que 

o risco de reversão real da democracia seja muito elevado, tal como é então 

percepcionado (e seria o caso na altura em que se debatia na assembleia constituinte no 

                                                           
26 Por óbvio que pareça, convirá deixar liminarmente claro que este argumento não se dirige contra a 
democracia constitucional em si, nem pretende sequer pôr em causa as instituições fiscalizadoras da 
constitucionalidade cuja função é garantir o respeito pelos direitos e liberdades que a constituição tem por 
finalidade proteger. Não há aqui, de resto, qualquer relativismo, como já referi em nota precedente: não se 
afirmaque ditaduras e democracias sejam equivalentes. O que se sustenta é apenas que, tanto o ideal da 
isocracia, como o ideal do liberalismo, exigem a preservação das liberdades civis e políticas para todos, 
inclusive para aqueles que possam não as valorizar. Mais ainda, defende-se que o ideal da isocracia 
implica uma presunção de não proibição de qualquer partido com base em fundamentos puramente 
ideológicos (diferente seria se um partido ou organização organizasse acções criminosas, ou tentasse, por 
meios violentos, derrubar o regime democrático) e que este direito (a formar qualquer tipo de partido e a 
votar em qualquer partido, independentemente da sua ideologia) não deve estar dependente do juízo 
discricionário de nenhum agente, mesmo o de um tribunal constitucional, sendo antes preferível que, sem 
espaço para grande latitude interpretativa, se encontre consagrado constitucionalmente e de uma forma 
inequívoca. Reconhecer que os tribunais, mesmo os constitucionais, podem pôr em risco, não apenas a 
isocracia, mas os próprios valores liberais que conduziram ao nascimento do constitucionalismo, é a única 
atitude aceitável para quem leva a sério ambos.  
27 A chamada “Berufsverboten” na RFA, que interditava aos comunistas e outros “radicais” o acesso à 
Função Pública, é um desses casos em que, indirectamente, mas com muita “eficácia”, se perseguia os 
cidadãos em função das suas preferências ideológicas, tratando-os como desiguais face aos restantes, em 
contradição com o ideal democrático (isocrático) e o seu fundamento primeiro: a igual consideração dos 
cidadãos e dos seus interesses. É também interessante notar aqui que os tribunais de nada serviram para 
proteger os visados.  
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pós-25 de Abril – embora não hoje em dia), e sempre sob muita cautela. Regra geral, 

será absolutamente injustificável, de um ponto de vista democrático, a manutenção 

desse tipo de discriminações28.  

 Além da ilegitimidade destas discriminações, decorre também do princípio da 

igual consideração dos cidadãos, escusado será dizê-lo, a ilegitimidade de qualquer 

forma de limitação do voto em função do rendimento29, bem como a possibilidade de 

votos plurais (um indivíduo poder ter um voto que juridicamente vale o mesmo que dois 

ou mais votos de outros cidadãos), seja em função de que critério for: rendimento, ou 

educação e excelência intelectual (como chegou a equacionar Stuart Mill)30.  

                                                           
28 Ao proibir um partido em função da sua ideologia, além de estarmos a violar a liberdade de associação, 
estamos também a violar a liberdade de expressão: mesmo quando um partido advoga explicitamente a 
necessidade de derrubar um governo ou um regime, a liberdade de expressão desse tipo de incitamentos 
deve ser preservado, excepto quando seja manifesto o risco real de reversão total do regime democrático. 
Concordamos assim com as posições assumidas por John Rawls. O filósofo americano, recorrendo ao 
puro bom-senso, alerta-nos para o facto trivial, mas importante, de que “political speech which expresses 
doctrines we reject , or find contrary to our interests, all to easily strikes us as dangerous (Rawls, 1993b, 
p. 349). Rawls avalia de forma muito crítica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal americano que, 
recorrendo a analogias simplistas entre discurso politicamente subversivo e incitamento à prática de 
crimes “comuns” (idem, p.345) e, alegando que em tempo de guerra o discurso anti-bélico poderia 
sabotar o esforço de guerra e prejudicar fortemente a acção do Estado, aceitou como constitucionalmente 
válida a decisão de prisão por 10 anos do candidato presidencial socialista Debs (idem, p.350). A esfera 
do debate público, se for saneada dos discursos perigosos daqueles que se mostram insatisfeitos com o  
regime existente, ou com certas características deste, é uma esfera de debate truncada, que impossibilita a  
consideração dos argumentos de certos cidadãos, excluindo os cidadãos e as suas razões: «As Kalven 
observes, revolutionaries don’t simply shout “ Revolt! Revolt!”They give reasons. To repress subversive 
advocacy is to supress the discussion of these reasons, and to do this is to restrict the free and informed 
public use of our reason in judging the justice of the Basic structures and its social policies. And thus the 
basic liberty of freedom of thought is violated.»  (idem, p.346). Restringir qualquer discurso político, que 
é o que sucede quando se proíbe um partido em razão da sua ideologia (e não de acções criminosas e 
violentas), mesmo o discurso daqueles que defendem explicitamente a subversão do regime existente, é, 
segundo Rawls, uma suspensão da liberdade de expressão e, assim, da democracia, pelo menos para quem 
é vítima dessa restrição: “(…) to restrict or suppress free political speech, including subversive advocacy, 
always implies at least a partial suspension of democracy. A constitutional doctrine which gives priority 
to free political speech and other basic liberties must hold that to impose such a suspension requires the 
existence of a constitutional crisis in which free political institutions cannot effectively operate or take the 
required measures to preserve themselves” (idem, p.354).  
29 Que foi a regra, quase sem excepção, ao longo de todo o século XIX, onde o regime censitário imperou 
(Goldstein, 1983, pp.1-33). 
30 “But though every one ought to have a voice –that every one should have an equal voice is a totally 
different proposition. When two persons who have a joint interest in any business, differ in opinion, does 
justice require that both opinions should be held of exactly equal value? If with equal virtue, one is 
superior to the other in knowledge and intelligence –or if with equal intelligence, one excels the other in 
virtue – the opinion, the judgment, of the higher moral or intellectual being, is worth more than that of the 
inferior(…)I do not look upon equal voting as among the things which are good in themselves, provided 
they can be guarded against inconveniencies. I look upon it as only relatively good; less objectionable 
than inequality of privilege grounded on irrelevant or adventitious circumstances, but in principle wrong, 
because recognizing a wrong standard, and exercising a bad influence on the voter’s mind. It is not useful, 
but hurtful, that the constitution of this country should declare ignorance to be entitled to as much 
political power as knowledge.” (Mill, 1998, pp. 333-340) 
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A regra da decisão pela maioria e a submissão da minoria 

 De um ponto de vista estritamente democrático, a regra da maioria seria a única 

que trata cada indivíduo de forma igual. Cada um dos cidadãos tem o mesmo peso na 

altura de escolher, de eleger a sua preferência política. Como nenhum cidadão “vale 

mais do que outro”, e como não é possível o consenso, será a pura agregação dos votos 

que determinará qual a decisão a tomar e essa será a decisão processualmente mais 

justa. Quando a maioria não pode implementar o seu programa por alguma razão, está-

se a beneficiar, não apenas o status quo, mas a minoria que prefere esse status quo em 

detrimento da mudança que a maioria pretende implementar. Pode dizer-se, assim, que 

os cidadãos da minoria estão a ser tratados como se o seu voto, o seu poder político, 

fosse superior ao da maioria. Cada cidadão da minoria estará a pesar mais do que os 

cidadãos da maioria. Pense-se numa comunidade política (vamos imaginar, para 

simplificar, que se trata de uma democracia directa, à maneira da democracia ateniense) 

onde existissem 10000 cidadãos vivendo sob uma constituição que exigia 2/3 de votos 

favoráveis para que se pudesse operar uma mudança das leis relativas à segurança social 

(ou, por exemplo, sobre a punição de determinadas práticas sexuais). Imaginemos que 

5200 (52%) dos cidadãos preferiam a mudança das leis, enquanto os 4800 restantes 

preferiam a manutenção das mesmas. Nesse caso, os 4800 cidadãos estariam a pesar o 

mesmo, ou mais, do que os 5200 cidadãos pela mudança. Cada um dos cidadãos da 

minoria teria sempre um voto que pesaria mais do que “1”. Para obter a manutenção do 

status quo, a minoria, na verdade, só careceria de assegurar 33,4% dos votos, enquanto 

a maioria estaria condenada ao insucesso, se não lograsse obter 66,7%. Numa situação 

normal, sem regras exigindo maiorias qualificadas, para obter a decisão pretendida (a 

vitória, portanto) seria necessária uma maioria absoluta, que, neste caso simples, seria 

50,1% dos votos. Nesta situação, no entanto, exigindo-se uma maioria de 2/3 para a 

alteração das leis, para a minoria a condição de vitória seria atingir os 33,4% e para a 

maioria 66,7%, o que parece entrar em contradição com o princípio isocrático. Seria, de 

forma algo metafórica, como se cada cidadão favorável à manutenção tivesse 1,5 votos 

contra apenas 0,75 votos de um cidadão favorável à mudança. Constituirá este último 

facto uma “entorse” ao princípio democrático? Sim. Será isto grave, contudo? Será que 

os constrangimentos constitucionais à possibilidade de mudança pela maioria colidem 

de forma irreconciliável com a democracia? Não: há é que encontrar um devido 

equilíbrio entre a necessidade de assegurar certos direitos de inestimável valor, por um 

lado, e o valor da democracia, por outro. Isto é: trata-se de saber que direito, ou direitos, 
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justificam uma derrogação do princípio da maioria e da “revisibilidade permanente”. 

Nenhuma democracia actual pode (nem tenta) prescindir desse tipo de equilíbrios.  

Se consideramos estas limitações como praticamente inevitáveis é porque 

cremos que ninguém será um democrata puro, no sentido de ser alguém que aceita 

qualquer resultado, independentemente do que este possa significar em termos de 

justiça. Como dissemos algumas páginas acima, a democracia (a igualdade política), 

como dimensão da justiça, não esgota nunca esta última e há-de ser sempre um 

elemento de justiça a ponderar e harmonizar com vários outros.  

Uma democracia, por várias razões, não pode ser identificada com uma mera 

regra da maioria. Aplicada na sua “pureza” total, uma regra deste tipo seria até 

profundamente perigosa para a própria democracia. E, em última análise, as 

constituições, documentos de que quase nenhum país que se reclame democrático ou de 

inspiração democrática abdica (excepção feita à Inglaterra, sem constituição escrita, 

ainda que os seus tribunais – e não só - se refiram a uma constituição “costumeira” 

como juridicamente vinculadora dos poderes constituídos e da sua capacidade 

legiferante), tornar-se-iam injustificáveis e inúteis. Com efeito, a ideia de constituição é 

a de protecção de um conjunto, não apenas de direitos, mas de disposições legais que 

estabelecem uma estrutura política que há-de perdurar e resistir às flutuantes e, por 

vezes, ziguezagueantes preferências políticas. No momento da feitura (ou de revisão) 

constitucional, no momento constituinte, busca-se, em princípio, estabelecer regras 

básicas que suscitem um acordo, não necessariamente consensual, mas pelo menos 

assaz alargado, e que constituam o que se entende como essencial para a concepção de 

democracia partilhada por aquela comunidade política.  

Entre essas regras básicas há-de estar, se o conceito de democracia em causa for 

um conceito isocrático, a protecção dos direitos políticos essenciais, justamente para 

que meras maiorias não possam reduzir as minorias a um estatuto de menoridade 

política, retirando-lhes as liberdades políticas essenciais, como a liberdade de expressão, 

de imprensa, de reunião e associação. Neste sentido, a Constituição, ao conflituar com a 

regra da maioria, não está a “desdemocratizar” a democracia, antes pelo contrário, está a 

garantir a democraticidade, presente e futura, do regime, contra eventuais movimentos 

“desdemocratizantes”. Estas limitações, em particular, resultam do próprio princípio 

democrático, são endógenas ao princípio isocrático. Não carecem de ser justificadas por 
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um elemento exterior ao elemento democrático: sem a preservação das liberdades 

políticas essenciais ao longo do tempo, não haverá igualdade política e, logo, não 

haverá democracia.    

Por outro lado, para além de ser um mecanismo para a preservação e reprodução 

continuada das normas processuais democráticas essenciais, a constituição também 

procura salvaguardar determinados princípios de justiça, tal como estes foram 

entendidos por consensos relativamente alargados na sociedade, num determinado 

momento da história. Convencidos do imenso valor ético de determinados princípios e 

direitos, as gerações autoras da constituição “obrigam” as futuras maiorias a serem mais 

do que meras maiorias, caso queiram mudar os princípios éticos que hão-de reger a 

comunidade política: constrangem a mudança de determinadas normas a consensos 

praticamente tão alargados como os que ocorreram no momento constituinte original31. 

Estas limitações são exteriores ao princípio democrático. Trata-se de limitações cujo 

fundamento não é a auto-sustentabilidade da própria igualdade política, mas limitações 

que se impõem, se necessário for, contra o que o puder resultar de um processo 

caracterizado pela igualdade política dos cidadãos. É aqui que a democracia encontra os 

seus limites exógenos.  

Liberalismo e isocracia 

O liberalismo, como ideologia, abrange dimensões que não são exigidas pelo 

ideal isocrático, que não fazem parte do conteúdo essencial da democracia. O princípio 

liberal é um princípio geral acerca do tipo de interferências que a sociedade pode 

legitimamente exercer sobre o indivíduo. Podemos ir buscar a formulação desse critério 

à já clássica formulação de John Stuart Mill: “That principle is, that the sole end for 

which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty 

of action of any of their number, is self-protection. That the only purpose for which 

power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against 

his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not a 

sufficient warrant. (…) The only part of the conduct of anyone, for which he is 

                                                           
31 Nalguns casos, essas formas de “bloqueio” à vontade da maioria e às preferências das gerações futuras 
poderão ir mais longe. Pense-se, para exemplificar, em normas como o artigo 24º da Constituição 
portuguesa (“em caso algum haverá pena de morte em Portugal”), ou a forma republicana do Estado 
português (logo afirmada no artigo 1º). Estas normas fazem parte do que se chama “os limites materiais 
de revisão” (na terminologia constitucional brasileira, fala-se em “cláusulas pétreas”) pelo que, em 
princípio, nem sequer poderão ser alteradas por qualquer revisão constitucional. O bloqueio, seria, 
segundo a letra da constituição, juridicamente inultrapassável.  
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amenable to society, is that which concerns others. In the part which merely concerns 

himself, his independence is, of right, absolute. Over himself, over his own body and 

mind, the individual is sovereign.” (Stuart Mill, 1998, p.14)32  

 Facilmente se percebe que desta definição emergem variados direitos que não 

pertencem ao domínio da liberdade política e que não são um requisito da democracia 

enquanto tal. Assim, uma norma que proíba ou restrinja a expressão de convicções 

religiosas ou morais (e que, enquanto tais, são – ou podem ser – a base das suas 

preferências ideológico-políticas) terá necessariamente carácter anti-democrático, mas 

já não uma norma que proíba determinadas práticas que, na óptica do liberalismo, serão 

perfeitamente legítimas (pelo que a acção repressiva do Estado e sociedade sobre essas 

condutas pessoais será considerada ilegítima). Normas como as que proíbam certo tipo 

de condutas sexuais (excepto quando uma das partes não esteja a agir de livre vontade, 

claro), ou outro tipo de condutas que digam directamente respeito ao indivíduo (por 

exemplo, consumo de estupefacientes ou qualquer outro tipo de substância prejudicial à 

saúde; suicídio e auto-mutilação; qualquer acto prejudicial apenas ao próprio) – todas 

essas normas, dizíamos – são geralmente consideradas ilegítimas nas democracias 

contemporâneas. Essa ilegitimidade, no entanto, não decorre do princípio democrático, 

mas do ideal liberal. Poder defender publicamente a homossexualidade e os direitos dos 

homossexuais, poder defender publicamente a legitimidade do consumo de drogas e da 

auto-mutilação, poder defender até a prática destes actos, estas liberdades são liberdades 

políticas e a sua defesa é essencial para a preservação da igualdade política, mas a 

liberdade para se praticar actos homossexuais, consumir drogas ou auto-mutilar-se, já 

não é requerida pelo ideal da igualdade política.    

Afirmámos que a isocracia pressupõe a realização de algum do ideário do 

liberalismo, mas que nem todo o conteúdo do liberalismo é requerido pelo ideal da 

igualdade política. Convirá agora determinar então que conteúdo do liberalismo é 

requerido necessariamente pela isocracia. 

 O ideal da igualdade política (isocracia) dos cidadãos exige que qualquer norma 

que se possa traduzir em desigualdades na capacidade para o exercício da cidadania 

                                                           
32 E continua: “(…) there is a sphere of action in which society, as distinguished from the individual, has, 
if any, only an indirect interest; comprehending all that portion of a person’s life and conduct which 
affects only himself, or if it also affects others, only with their free, voluntary, and undeceived consent 
and participation. When I say only himself, I mean directly, and in the first instance: for whatever affects 
himself, may affect others through himself.” (Mill, 1998, p.16) 
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política, em desigualdade de poder durante o processo decisório, quer na fase da 

formação de preferências e fins, quer na fase de tomada de decisões, seja vista como 

ilegítima. 

 Atendendo a este facto, atendendo, isto é, ao facto de que o momento pré-

decisional é tão ou mais relevante do que o momento decisional para julgar da 

democraticidade (ou, por outras palavras, para aferir qual o grau de legitimidade 

democrática) de um processo político (e, portanto, de um determinado regime), um dos 

objectos de análise e avaliação dos regimes há-de ser o respeito por algumas das 

liberdades básicas defendidas pelo ideário liberal.  

 Assim, a liberdade de expressão, a liberdade de associação e formação de 

partidos políticos, bem como de associações de interesses (sindicatos, O.N.G’s 

defensoras de determinados direitos e causas, etc) deverão estar legalmente protegidas. 

Se existirem limites à liberdade de expressão (para lá daqueles omnipresentes nas 

democracias actuais e que resultam de normas penais razoáveis proibindo a prática de 

crimes tais como a difamação) ocorrerá um tratamento desigual dos cidadãos, na 

medida em que, por exemplo, um crítico do poder instituído, ao não poder exprimir 

publicamente o seu desagrado relativamente a esse poder e às suas políticas públicas, 

estará colocado num patamar inferior de capacidade política, dado que enfrenta 

restrições à sua capacidade de influenciar os seus concidadãos no sentido de chamar a 

atenção para as suas preocupações e sensibilidade político-ideológica, ao passo que os 

restantes cidadãos não se encontram coibidos de exprimir as suas opiniões e tentar 

captar o favor e apoio dos concidadãos. A assimetria não se verifica apenas entre 

cidadãos “dissidentes” e cidadãos “apologistas” do governo ou regime, mas, de forma 

até assaz visível, entre o cidadão “comum” e o cidadão que ocupa uma posição ou cargo 

a partir do qual pode exercer esse poder de censura, de limitação da voz: há uma 

assimetria de poder, de voz, (uma “anti-isegoria”) gigantesca entre, por um lado, aquele 

que detém o poder de decidir quem pode falar e o que é que os outros podem dizer e, 

por outro, o cidadão que nem sequer pode decidir o que ele próprio pode dizer (sob pena 

de sofrer graves consequências). Esta desigualdade de capacidade para influenciar a 

opinião pública (e, por conseguinte, o rumo político do país) pode resultar de variadas 

formas de restrição, mais ou menos encapotadas, da livre expressão das ideias. Tanto 

pode ser produto de uma censura legalmente imposta, com cobertura legal, como de 

uma censura que funciona “fora da legalidade”. Pode resultar de pressões feitas sentir, 
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informalmente, por governos. Tácticas de intimidação (que podem envolver agressões, 

ameaça de uso de violência, detenções sob falsos pretextos) exercidas por forças 

policiais sobre manifestantes de forma relativamente discreta são um exemplo de 

condicionamento não legal (isto é, comportamento estatal sem base jurídica que 

legalmente o permita).  

 Similares considerações podem ser feitas a propósito da liberdade de reunião e 

associação, até porque os partidos políticos hão-de ser concebidos como organizações 

congregadoras de cidadãos com fins e preferências colectivamente partilhados. 

Exprimem as preferências colectivas e aspiram a pô-las em prática através da produção 

de políticas públicas adequadas. Os partidos são também meios de divulgação de 

ideologias, de propaganda de fins políticos (e meios para os atingir), são instrumentos 

fundamentais para a expressão e participação políticas. A partir do momento em que se 

possa retirar este instrumento de participação política das mãos de alguns cidadãos, 

estes últimos estarão numa posição de inferioridade política óbvia face aos seus 

concidadãos “conformistas” e face aos indivíduos armados do poder de limitação da 

liberdade de associação. Leis restritivas da liberdade de associação, ou comportamentos 

estatais que obstruam a constituição e fortalecimento de partidos, são violações graves 

da isocracia, ao instituírem assimetrias intoleráveis. 

 Quanto à liberdade de imprensa, se a concebermos como uma mera 

especificação da liberdade de expressão, não haverá muito mais a acrescentar.  

 Mesmo quando se conceba estas liberdades políticas básicas como meras 

liberdades negativas (e, como veremos, não é este o nosso entendimento), a violação 

das mesmas pode ocorrer em formas e graus diversos.  

Por exemplo, um partido, sem ser formalmente ilegalizado, pode ser vítima de 

perseguição estatal, mais ou menos intensa e mais ou menos encoberta. A título de 

exemplo, aquilo que o relatório final do “Church commitee”, uma comissão do Senado 

americano, veio expôr, em 1976, foi a existência de todo um programa “subterrâneo”, à 

margem da lei, da Constituição e de qualquer conhecimento e fiscalização por parte dos 

tribunais, conduzido pelo FBI ao longo de décadas, no sentido de inviabilizar a 

constituição, expansão e sucesso de determinadas organizações (políticas e “para-

políticas”), em particular da esquerda mais radical. Esse programa, designado pela sigla 
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“Cointelpro”33, não obstante não se conhecer a sua total extensão34, terá envolvido a 

vigilância sistemática das acções e dos indivíduos pertencentes às organizações-alvo, 

recorrendo abundantemente, para tal, a escutas (não autorizadas e sem que houvesse 

qualquer suspeita de prática criminosa) de dirigentes e militantes. Mais grave ainda, 

recorreu-se ao assalto e destruição de sedes e locais de reunião partidários, à 

perseguição legal de dirigentes partidários, sem outro fundamento que não fossem 

provas fabricadas pelo próprio FBI com o exclusivo propósito de intimidação, bem 

como à infiltração de agentes, com o objectivo de provocar incidentes ou cisões internas 

nas organizações-alvo. Este tipo de comportamentos por parte do Estado são também 

intoleravelmente anti-democráticos, mas, infelizmente, são mais frequentes do que 

pensamos ou gostaríamos de pensar3536. No entanto, não é menos frequente notar-se 

uma relativa desconsideração do fenómeno por parte de cientistas políticos (Goldstein, 

1978, p.xiii-xv).  

Uma última nota se impõe. A crítica a determinados aspectos, legais ou ilegais, 

constitucionais ou inconstitucionais, que ocorreram em várias democracias liberais não 

só não constitui um ataque à Democracia Liberal, enquanto ideal, mas resulta, isso sim, 

de levar a sério a defesa da democracia. Não se deve confundir o ideal da Democracia 

Liberal, e os princípios básicos que emanam do mesmo, com as sociedades concretas (e 

as suas instituições) que, com maior ou menor plenitude, realizam parcialmente o ideal 

num determinado momento histórico. Esta confusão, não obstante ser muito comum, é 

profundamente perniciosa, promovendo um espírito panglossiano que cala as críticas 

construtivas às realidades existentes, críticas com origem no ideal que se pretende 

                                                           
33 Para informação abundante e detalhada, com acesso inclusive ao famoso relatório senatorial, poderá 
revelar-se útil o site: http://www.icdc.com/~paulwolf/cointelpro/cointel.htm 
34 Aparentemente, a investigação terá posto a nu apenas a ponta de um icebergue, dado que a comissão 
terá sido sensível a pressões e apelos por parte do FBI, no sentido de proteger informação que pudesse ser 
comprometedora para a “segurança nacional”.  
35 Autores como Robert Justin Goldstein não hesitam em afirmar, após extenso estudo destas matérias, 
que não só esta repressão política é parte essencial da história dos EUA, como também “contribuiu 
significativamente” para os seguintes factos: “The failure of American Labor to achieve major power 
until 1930’s. The destruction of radical labor movements. The self-censorship which americans have 
imposed upon their own exercise of basic political freedoms.” (Goldstein, 1978, IX). 
36 Mesmo após a desactivação do Cointelpro, outros comportamentos de vigilância e intimidação ilegal 
prosseguiram (ainda que, aparentemente, com muito menor intensidade), em particular nos anos 80 em 
relação aos apoiantes da esquerda na América Central (Nicarágua e El Salvador) e nos anos 90 em relação 
aos Palestinianos e aos cidadãos americanos seus apoiantes. Será escusado referir como este tipo de 
procedimentos recebeu um impulso significativo na sequência do 11 de Setembro, nomeadamente com o 
surgimento de legislação particularmente permissiva neste domínio (tal como o Patriot Act de 2001 que, 
de resto, já tinha sido precedido na época Clinton pelo “Antiterrorism Act”, de 1996) e que foi vista por 
inúmeros juristas como incompatível com a 1ª emenda da Constituição americana (Cole e Dempsey, 
2002). 
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realizar nas sociedades contemporâneas. Ora, não é o mesmo criticar os regimes 

democráticos por serem menos democráticos do que poderiam e deveriam ser, à luz do 

ideal em que elas próprias se inspiram, e criticar esses mesmos regimes precisamente 

por serem democráticos, ou na medida em que são democráticos, à luz de um outro 

ideal, anti-democrático. Tal como criticar sociedades liberais por ainda não serem 

suficientemente liberais não é o mesmo que criticar essas sociedades por serem tão 

liberais como são, à luz de uma ideologia conservadora e iliberal.    

É justamente a esta luz que se entende o valor do ideal da isocracia. É um ideal utópico, 

irrealizável, mas não deixa por isso de ser profundamente necessário. Na verdade, ele é 

fundamental, na exacta medida em que, sem um ideal regulador, não é possível escapar 

a essa tendência para transformar, sociocentricamente, algumas democracias existentes 

na medida das restantes, impossibilitando, deste modo, uma atitude crítica face às 

primeiras. O que se quer com o ideal isocrático não é tanto encontrar uma métrica de 

precisão matemática, mas tão só estabelecer um padrão normativo de democraticidade, 

à luz do qual se poderá avaliar criticamente o grau de afastamento das sociedades 

actuais em relação a esse padrão e assinalar a direcção em que devem caminhar as 

propostas de reforma social, económica e institucional no sentido de aumentar a 

democraticidade das actuais sociedades (e é este o propósito dos próximos capítulos).  
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Capítulo II 

 Democracia e representação: o difícil equilíbrio 

A enunciação do problema da representação. A representação não é o 

oposto de participação 

Neste ponto, a relação entre democracia e representação merece um tratamento 

teórico autónomo.  

Qual é, então, a relação entre a representação e o ideal democrático, o ideal da 

igualdade política?    

Por outro lado, será que a democracia representativa, mesmo que não haja 

alternativa à mesma, é uma forma de organização do processo político “não-

democrática”, ou menos democrática do que outras, nomeadamente formas “directas” 

de democracia? Ou, pelo contrário, será que a representação é a democracia, ou “a 

verdadeira democracia”, pelo menos como deve ser entendida na actualidade? 

David Plotke (Plotke, 1997) insurge-se contra uma certa tendência dos “radicais 

da participação” para rejeitarem a representação, sem apelo nem agravo, propondo e 

privilegiando a ideia do controlo directo pelos cidadãos do processo político.  Ao longo 

de todo o artigo, o seu objectivo é afirmar (e tentar demonstrar) que “representation has 

a central positive role in democratic politics”. O que ele sustenta é que o contrário de 

representação é a “exclusão” e que o contrário de participação é a abstenção. Ou seja, 

que a representação não tem que ser concebida como contraditória com a participação 

dos cidadãos. A representação não tem que ser sinónimo da apatia e indiferença dos 

cidadãos face a um processo político a que são alheios e que é perfeitamente dominado 

por elites em competição. No actual contexto “pós-guerra fria”, não se tem que aceitar 

uma versão “minimalista”, “schumpeteriana”, de democracia representativa, ou rejeitar 

de todo a ideia de representação. Há alternativas.  

Assim sendo, mais do que defender o crescimento da participação directa dos 

cidadãos em detrimento da representação, “We should try to improve and expand 

representative practices. On that basis, a number of the most valuable aspects of 

participation should be considered as part of a reformed scheme of representation” 

(Plotke, p.24). 
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Para ilustrar o seu ponto, Plotke expõe e critica as ideias de Benjamim Barber , um 

teórico, já clássico, da democracia participativa. Este, após considerar a representação 

incompatível com a liberdade, igualdade e justiça social, vem propor, em  substituição 

daquela, a “democracia forte” (“strong democracy”), um outro tipo de processo político, 

“a participatory process of ongoing, proximate self-legislation”.   Como concretização 

desta ideia, propõe um sistema nacional de assembleias de bairro37, compreendendo 

entre 1000 e 5000 cidadãos, assembleias essas que, num primeiro momento, teriam 

meras funções deliberativas, evoluindo posteriormente no sentido de adquirirem 

competência legislativa local.   

Os problemas com esta concepção são óbvios, no entender de Plotke.  

O primeiro problema é a própria possibilidade de todos os cidadãos 

comparecerem fisicamente na assembleia: seja por pura impossibilidade (doença, 

compromissos inadiáveis), seja por, muito simplesmente, muitos indivíduos não darem 

o suficiente valor à actividade política e à participação cidadã. O tempo é um recurso 

escasso e nem todos os indivíduos terão como prioridade gastar esse precioso recurso na 

discussão, deliberação e votação. 

 O segundo problema diz respeito aos efeitos da escassez de tempo sobre o 

funcionamento destas assembleias (como órgão de democracia directa). Quem poderia 

falar? Em que ordem? Nem todos poderão falar. Na verdade, Plotke estima que em cada 

sessão dessas assembleias, não mais do que 50 pessoas falariam. Ora, se os restantes 

membros formam a esmagadora maioria da população local e não participam, não 

falam, não estarão eles a ser reduzidos, pois, a uma posição de passividade, tão 

condenável como a que se verifica entre a maioria dos cidadãos das democracias 

representativas actuais?  

A assembleia, depois da fase deliberativa (em que, por exemplo, se discutiriam 

problemas relativos ao sistema de ensino que desejariam ter), haveria de chegar ao 

momento de começar a escolher as políticas públicas adequadas. Toda uma parafernália 

de pequenos e grandes assuntos surgiriam, então, para ser decididos a propósito das 

escolas: quantas, onde, como construí-las, transporte escolar, corpo docente, etc. Plotke 

entende que esta fase haveria de requerer muito mais tempo, muito mais sessões. Então, 

tornar-se-ia difícil obter a comparência dos cidadãos. Ou se recorria à “participação 

                                                           
37 É a tradução que fazemos de “neighborhood assemblies” 
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forçada”, à coerção, portanto, e então a participação deixaria de ser livre e voluntária e, 

assim, deixaria de ser participação propriamente dita, ou a assembleia colapsaria por 

falta de legitimidade (devido à elevada abstenção). Restaria a possibilidade de 

subdividir a assembleia em comités especializados dedicados a cada assunto. Neste 

último caso, as assembleias de Barber tornar-se-iam, para todo o efeito, em assembleias 

de facto representativas (Plotke, p.26-27). Plotke termina a crítica como a começou: 

“Direct Democracy is implausible- not a desirable but difficult goal, nor an attractive 

horizon that may be out of reach. (…) representation is not an unfortunate compromise 

between an ideal of direct democracy and messy realities. It is crucial in constituting 

democratic practices.” 

Se a representação é o mecanismo da democracia, então, impõe-se a clarificação 

do que é que a constitui. Falar na representação como “fazer presente aquilo (ou aquele) 

que está ausente” é enganador e não auxilia à compreensão do elemento relacional que 

constitui o cerne da representação política. Se o indivíduo A é representado pelo 

representante B, não estamos a dizer que A está presente, apesar de ausente (o paradoxo 

da presença), através de B. A metáfora da representação como ausência é o que, no 

entender de Plotke, alimenta as críticas ao sistema representativo como alienante dos 

cidadãos. 

A representação implica, em primeiro lugar, uma não identidade entre representante e 

representado. Em rigor, se houvesse identidade, não haveria representação (idem, p.28 e 

31). Esta é uma crítica, aliás, repetida por Iris Marion Young: “The assumption that 

representatives should in some fashion be identical to constituents implicitly carries the 

impossible requirement that a person is represented only if everything about her 

potentially has a voice in the political process” (Young, 2000, p.133) 

O segundo e terceiro “elementos” da representação são mais difíceis de entender, ou 

pelo menos é mais difícil de entender onde pretende o autor chegar com a sua 

enunciação. A relação de representação requer o reconhecimento pelos outros da 

mesma. Esse reconhecimento opera-se através do acto (voluntário) de escolha política 

que eu, cidadão, pratiquei ao seleccionar um representante. Por último, a representação 

é sempre contextual, isto é, não há uma representação total e para todos os efeitos de 

uma pessoa: cada representação tem determinados limites fixados pelo contexto (tem 

uma função específica, diríamos nós) em que se insere. A representação política é uma, 

distinta de outras (a representação judicial, a representação comercial, etc) e, nesse 
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sentido, confere apenas determinados poderes ao representante, relativos somente ao 

contexto a que se refere a representação38.   

Daqui resulta que a relação de representação se caracteriza por uma dinâmica entre 

representante e representado. O representante não age apenas sobre o representado (por 

meio da decisão política, da criação legislativa), impondo-lhe deveres e conferindo-lhe 

direitos: ele é orientado e constrangido pelo representado. Este último autoriza o 

representante, escolhe-o, num primeiro momento, e desaprova, a posteriori, o desvio 

deste em relação às suas preferências profundas. Ambos os envolvidos na relação de 

representação são considerados indivíduos autónomos, com margem de manobra e 

capazes de escolha.   

Segundo Plotke, o erro de alguma literatura militantemente participativa, está em 

conceber a relação de representação como necessaria e estritamente unidireccional, com 

um lado activo, dominador (o representante) e outro, o do representado, passivo, 

indefeso e incapaz de influir sobre o primeiro. O que importaria para aqueles que 

desejam uma democracia mais forte seria desenvolver a participação cidadã sob formas 

representativas, reforçar o aspecto dinâmico da representação, desenvolvendo os laços, 

a conexão entre representantes e representados (garantindo desta forma uma maior 

“responsiveness” daqueles), chamando simultâneamente à participação grupos 

significativos de pessoas que se encontram hoje excluídas ou alienadas.  

Uma crítica construtiva do argumento de Plotke 

A afirmação de que a representação implica a “não identidade”, ao contrário do 

que o autor possa pensar, não apenas se abeira da trivialidade, como eventualmente 

obscurece o que de relevante existe (ou deve existir) na relação entre representante e 

representado. É óbvio que nenhum representante político é igual àquele que representa, 

até porque representa mais do que um indivíduo. Se A – representante - for igual ao 

cidadão B e este diferente do cidadão C, então, C não pode ser igual a A. Logo, não 

seria possível haver representação de mais do que um cidadão.  

No entanto, há-de ser similar em aspectos muito relevantes, há-de compartilhar algo de 

importante com os representandos ou então não existirá qualquer representação, pelo 

menos num sentido mais substancial. Há-de ser “idêntico”, ou particularmente similar 

aos seus representados em determinada(s) dimensão(ões).  
                                                           
38 O autor, como já referimos, não prima neste ponto pela clareza. Esta é a interpretação que julgamos 
correcta do texto. 



 
50 

O que parece problemático na representação, para alguns autores da democracia 

participativa, é, em nosso entender, o problema da distância entre as preferências e 

aspirações dos representados, por um lado, e a actuação dos representantes, por outro. 

Mesmo que entendêssemos, como Plotke, que as assembleias de bairro imaginadas por 

Barber ou são impossíveis, ou acabariam por transformar-se em assembleias 

representativas, por falta de participação “total” dos cidadãos39, haverá que admitir que, 

entre estas “assembleias representativas” e uma assembleia representativa de 

aproximadamente 200 indivíduos que represente uma comunidade política de 10 

milhões de cidadãos, há uma diferença muito mais do que quantitativa. Em primeiro 

lugar, ainda que se admitisse que apenas 30% (metade do que Plotke admite) dos 

cidadãos da comunidade política participariam sistematicamente nas decisões da 

assembleia, repare-se que isto constitui 1/3 da população adulta e que, assim sendo, é 

quase impossível que um único destes elementos não estivesse constantemente “sob 

vigilância” e sujeito a uma prestação de contas quotidiana e caracterizada pela 

proximidade física face aos representados. Não seria, de resto, muito difícil tomar 

conhecimento, quer das decisões colectivamente tomadas (um dos obstáculos à 

participação e mobilização, hoje em dia, é que é difícil para a maioria dos cidadãos 

saber que leis – quanto mais qual o seu conteúdo concreto – vão ser, estão a ser ou até já 

foram discutidas nos órgãos representativos), quer das posições que cada um destes 

“representantes” tomaria a título individual. De certa forma, os que não participassem, 

directa e regularmente, estariam regularmente com vários dos seus “representantes” e, 

assim, participariam indirectamente, uma vez que a conexão entre eles e os 

“representantes” dificilmente se poderia romper. Ora, mesmo que admitamos, portanto, 

que estes indivíduos que participassem nas assembleias de bairro seriam 

“representantes”, a diferença quantitativa ou “de escala” na relação de representação 

implicaria uma diferença qualitativa: estaria garantida aquela conexão entre os dois 

“pólos” da relação representativa que permite que a representação não seja contraditória 

ou inibidora da participação. 

                                                           
39 A crítica de Plotke arrisca-se a “provar demais”. Por este critério, nunca houve democracia directa na 
Grécia antiga. Também em Atenas nem todos (e ao dizer todos estamos já a referir-nos obviamente 
apenas aos homens livres cidadãos de Atenas) tomavam o seu lugar na Ecclesia e muito menos falavam 
(Manin, 1997, p.16). E, como é óbvio, sempre houve alguns com maiores recursos políticos, pela sua 
instrução, prestígio ou capacidade retórica (inata ou adquirida). Estes falavam e participavam mais 
(Hansen, 1992, p.24). O problema maior, contudo, residia sobretudo na impossibilidade para os cidadãos 
mais modestos, por razões económicas, de “desperdiçar” dias de trabalho para participar na vida pública. 
Por essa mesma razão, introduziu-se a mistoforia. Apesar de todas estas limitações e deficiências, a 
democracia ateniense não deixa de ser classificada como democracia directa (e bem).    
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Ao proceder-se a esta contra-crítica, não se pretende defender as propostas 

concretas de Benjamin Barber, mas sublinhar apenas que este autor, bem como outros 

abrangidos pela crítica de Plotke, têm uma consciência aguda de um duplo problema 

que parece ser menorizado por este último: o de que, por um lado, quando o grau de 

não-identificação entre representante e representado atinge um determinado limite, é a 

própria democraticidade do regime que está em causa, e, por outro, o de que o risco de 

isso acontecer, de as preferências dos representados serem ignoradas, ceteris paribus, 

será tanto maior quanto maior seja a diferença de escala entre o órgão representativo e o 

tamanho da comunidade política representada. Tal como os pormenores desaparecem 

num mapa que abrange uma área muito grande num pequeno pedaço de papel: só ficam 

os grandes aglomerados e as grandes vias de comunicação. 

Plotke defende que “the starting point in a democratic view of representation should be 

interest representation” (idem, p.32). Das duas uma, ou está a falar aqui dos interesses 

objectivos dos cidadãos e que podem nada ter a ver com os interesses que estes pensam 

ser os seus, ou dos interesses tal como os entendem os cidadãos representados (por 

outras palavras, as suas preferências). O texto aponta no segundo sentido. Normalmente 

os partidos políticos não se apresentam como defensores de interesses “crus” 

(normalmente, nem sequer o comum dos cidadãos o faz). O que fazem é apresentar 

programas em que determinadas políticas públicas são apontadas como os melhores 

meios para atingir aqueles fins últimos que, mesmo quando coincidam com os interesses 

de alguns indivíduos, se crêem (ou se afirmam) ser os mais justos ou os que coincidem 

com um “interesse geral”. Os partidos querem que os cidadãos reconheçam (por meio 

do voto) como suas as preferências que o partido assume como prioridades da sua acção 

política pós-eleitoral e, assim, apresentam-se, as mais das vezes, como “delegates” e 

não como “trustees” dos cidadãos40. Parece ser essa, essencialmente, a concepção de 

Plotke também.  

Se assim é, então, entende-se porque é que a democraticidade do regime fica 

ameaçada quando o desrespeito pelas preferências dos eleitores é de monta: se a eleição 

de representantes acaba por ser, do ponto de vista dos resultados, indiferente para a 

realização das minhas preferências enquanto cidadão (que só serão realizadas se e na 

                                                           
40 O discurso de tipo tecnocrático, invocando a pura competência técnica superior de um partido ou 
candidato sobre os outros, contraria esta tendência, na medida em que apresenta os candidatos como 
detentores de um conhecimento inacessível ao comum dos cidadãos e pede a confiança dos eleitores para 
deixarem “na mão” destes especialistas reconhecidos, a resolução dos problemas que escapam à sua 
limitada compreensão. 
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medida em que, arbitrariamente, os representantes as julgarem relevantes segundo o seu 

julgamento independente), então, provavelmente, é o próprio mecanismo eleitoral que 

deixa de ter uma justificação forte para existir.  

Do ponto de vista do ideal isocrático, o problema é ainda agravado pelo seguinte 

facto: as distâncias que se estabelecem não são iguais para todos. Isto é, alguns 

interesses têm maior poder de pressão do que outros e, quanto mais distantes estão os 

representantes do cidadão comum, mais fácil será para esses interesses mais poderosos 

(os “lobbies”, sobretudo os económicos), exercerem a sua influência junto dos 

representantes. A capacidade destes lobbies de “perversão” ou “corrupção” dos 

objectivos políticos dos representantes seria, ceteris paribus, inversamente proporcional 

à proximidade e capacidade de pressão dos cidadãos comuns. Ou seja, as distâncias 

entre representante e representado tendem a reforçar a desigualdade de influência 

política, reforçam as desigualdades de recursos políticos pré-existentes.    

Se o objectivo de uma democracia fosse a promoção dos interesses dos cidadãos 

tal como estes são perspectivados por uma determinada “elite” representante, que sabe 

mais e melhor quais são os verdadeiros interesses dos cidadãos, não se vê porque 

haveriam de ser as eleições (ou pelo menos o sufrágio universal) um requisito 

necessário. Poder-se-ia falar na necessidade de “legitimação” do regime, mas essa 

legitimação será formal: as elites pedem o voto para fazer o que bem entenderem. 

Volta-se, pois, a cair em concepções mais ou menos minimalistas e formalistas do ideal 

democrático.  

Plotke não parte desta perspectiva elitista. Na verdade, uma correcta apreciação 

da sua argumentação revela que o seu objectivo é demonstrar como muitas das críticas 

dos defensores da democracia participativa estão mal dirigidas, na medida em que às 

deficiências da representação se deverá responder, não com uma democracia directa 

irrealizável, mas com mais representação, ou representação mais genuína (que 

pressupõe e necessita de um elevado nível de participação). O que é importante, por 

outras palavras, é que a conexão entre representante político e respectivos constituintes 

não perca vitalidade.  

No entanto, não parece que ele extraia todas as consequências deste ideal, ou, 

pelo menos, que o faça de uma forma perfeitamente consequente e coerente. Por um 

lado, apresenta uma analogia entre a representação política e económica: tal como um 

representante económico não pode usar o dinheiro que lhe dei para fazer um 
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determinado negócio para outro fim, também um representante político, ainda que 

perante “acontecimentos inesperados”, não tem direito a fazer reinterpretações extremas 

dos objectivos traçados, sem consulta prévia (Plotke, p.29). Contudo, por outro lado, 

não parece muito claro até onde vai a autonomia que ele pretende atribuir ao 

representante. Numa democracia, há a necessidade de compromisso: porque os 

representantes de uma determinada sensibilidade encontrar-se-ão com os de outras 

sensibilidades e terão que efectuar alguma negociação. Neste contexto de negociação, 

segundo Plotke, os representantes não podem levar em conta apenas as preferências 

daqueles que eles representam. Resta saber se a latitude interpretativa concedida ao 

representante, em função deste contexto, não corre o risco de subverter a representação 

tal como a concebe o autor (isto é, representação de preferências): “A political 

representative looks toward the preferences of those they represent, towards others’ 

preferences, and toward their own view of overall welfare. Political representatives 

recognize the existence of competing and general interests alongside those of their 

constituents. And they consider whether their constituents’ choices are the best way to 

get what those constituents want”(Plotke, p.29). Este problema não é, obviamente, 

apenas de Plotke, nem é de fácil resolução, como adiante se verá.  

Plotke está correcto, no nosso entender em três aspectos 

(1) Não é propriamente o sistema representativo o grande mal, o grande adversário 

da participação e, sobretudo, da igualdade de recursos políticos dos cidadãos- 

como se verá, aliás, o sistema representativo e os partidos políticos que nele se 

organizam ajudam a contrariar parcialmente, com a organização e a conjugação 

de esforços dos mais fracos, desigualdades de recursos incapacitantes da 

participação política. 

(2)  Representação e participação não são termos contraditórios, sendo possível e 

necessário pensar na representação como apenas funcionando bem se 

complementada com um processo intensamente participativo   

(3) O sistema representativo é muito mais adequado em comunidades políticas de 

grandes dimensões, ao permitir a tomada de decisões com muito maior 

eficiência. 

O que já não é tão correcto na sua análise é a ideia de que a democracia directa não 

constitui um ideal democrático superior que só deve ser preterido na medida em que se 
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revele inadequado ou demasiado “custoso” de pôr em prática. A verdade é que 

constitui41. Porque, por muito implausível que seja a ideia de uma democracia directa 

pura, não há dúvida de que esta surge como mais consentânea, em princípio, com o 

ideal da igualdade política, uma vez que, num sistema representativo, existe uma 

tendência para um aprofundamento da diferenciação entre as preferências dos cidadãos 

e as decisões políticas, tanto maior quanto maior for a dimensão da comunidade e 

maiores as desigualdades económicas e sociais. Esta diferenciação tende a privilegiar 

determinados interesses que conseguem chegar mais facilmente, pela abundância de 

recursos de que dispõem, aos representantes, bem como ser por estes considerados mais 

seriamente. O “corte” que a democracia representativa tende a estabelecer entre 

representantes e representados tende a beneficiar aqueles que já dispõem de mais 

recursos. Quanto mais profundo o corte, maior a possibilidade de os interesses de 

ínfimas minorias, estruturalmente privilegiadas, serem defendidos (à custa das 

preferências da maioria dos representados) na democracia representativa e ainda serem 

apresentados como “interesses gerais” da comunidade pelos representantes. O risco é 

mesmo o de se inverter a relação que está implícita na ideia de democracia 

representativa: os principais beneficiados pelo “status quo” usarem os representantes 

eleitos como agentes (conscientes ou inconscientes do que fazem) promotores dos seus 

interesses junto da população. O que preocupa (e bem) os adeptos da participação (e 

aparentemente mais do que Plotke) é manter a ligação entre as decisões políticas e as 

preferências dos eleitores, por meio de mecanismos institucionais desenhados para 

promover a participação e, assim, a consonância entre umas e outras, reforçando a 

igualdade política e fazendo de cada cidadão (e suas respectivas preferências) um 

indivíduo com igual peso, igual influência no processo decisório42.   

Se a democracia directa, em princípio, é mais consentânea com o ideal isocrático, isso 

não quer dizer que a democracia representativa deva ser abandonada. Já o deixámos 

bastante claro: é adequada à dimensão e complexidade do mundo moderno. No entanto, 

da mesma forma, não devem ser menosprezadas como contributos inúteis propostas de 

                                                           
41 Concordamos, assim, com a afirmação de Mogens Herman Hansen:”There can be no denying, however 
that direct democracy is more democratic than representative democracy. (…) Representative democracy 
presents a major problem: the problem of participation”. (Hansen, 1992, p.24)  
42 A limitação do número de mandatos é produto da mesma preocupação e destina-se a mitigar os 
potenciais efeitos “distanciadores” que a reeleição constante possa exercer sobre a relação entre eleitor e 
eleito. No mesmo sentido: «The voters fear that the farther away the representative gets from home, 
literally and figuratively, the weaker the theter that holds that representative to them. The voters want 
their “hooks” in the representative to be strong. In the intensity of that desire, they seem willing to forgo 
the reelection incentive” (Mansbridge, 2003, p.518) 
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introdução de mecanismos de democracia directa, nem se deve esquecer que, ainda que 

a preocupação com a eficiência possa levar-nos a preterir a democracia directa, o valor 

daquela é exterior, autónomo e, como podemos ver, contraditório em determinados 

momentos com o valor da democracia. A eficiência é um “bem”, mas um bem 

independente e não relacionado com o valor da democracia, com o ideal da igualdade 

política.  

A superioridade da democracia representativa? 

Geoffrey Brennan e Alan Hamlin (Brennan e Hamlin, 1999) tentam desenvolver 

um “first-best argument” em favor da democracia representativa e contra a democracia 

directa, isto é, um argumento que mostre a superioridade política da democracia 

representativa sobre a directa, por contraste com o que eles chamam de “second-best 

arguments”43 que se limitam a chamar a atenção para a aparente impossibilidade de uma 

democracia directa ou para o custo excessivo da sua manutenção.  

A superioridade política da democracia representativa residiria no facto de que a 

democracia representativa ofereceria perspectivas de melhor “performance” política 

(ibidem, p.112). Os autores partem do princípio de que os cidadãos escolhem, não os 

resultados eleitorais (já que em comunidades políticas de grandes dimensões um voto 

não faz a diferença), mas algo ou alguém em quem votar. Brennan e Hamlin vêem no 

voto uma forma de expressão do eleitor e não propriamente uma forma de defesa de 

interesses por interpostas pessoas. Dão, por isso, relevância a elementos como a 

“lealdade” a partidos e candidatos, ao efeito da personalidade e comportamentos 

anteriores dos candidatos, bem como às posições assumidas por estes em temas 

polémicos (ibidem, p.118). Descartam, assim, a possibilidade de que os cidadãos ajam 

em política em termos puramente instrumentais, tal como seria previsível nos termos da 

“rational choice theory” (ex: “este candidato vai defender a baixa de impostos e eu, 

sendo um empresário, deverei votar nele, ao invés de votar no outro, que defende um 

aumento do salário mínimo e um aumento das despesas do estado nas áreas sociais”). O 

voto teria, assim, acima de tudo, uma função “expressiva” dos cidadãos. Ora, como os 

votos não exprimem os interesses dos votantes, o risco de se obter decisões colectivas 

contrárias ao interesse público, quiçá decisões irracionais, contraditórias e mesmo 

irresponsáveis, seria multiplicado num sistema em que os cidadãos votassem 

                                                           
43 Os argumentos de Plotke são todos “second-best”, apesar de afirmações em sentido inverso do autor no 
próprio texto. 
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directamente sobre cada política pública em vez de votarem em representantes44. Claro 

está, os autores presumem que o cidadão comum é pouco racional e reage “a quente”, 

em função de entusiasmos ou pessimismos fundados em conhecimentos superficiais, em 

contraste com os representantes, cuja capacidade média para agir de forma menos 

emocional e mais fundamentada seria superior a dos seus comuns concidadãos. Esta 

superioridade dos representantes não se basearia numa mera presunção a priori “pró-

elitista”, mas no facto de os representantes receberam fortes estímulos para agirem de 

forma racional45, reflectindo mais ponderadamente sobre cada assunto e orientando-se 

no sentido do interesse público. Esses estímulos exteriores prendem-se com a própria 

mecânica intrínseca ao sistema representativo: no final do mandato, ao recandidatar-se, 

cada representante terá que responder perante o eleitorado pelas estratégias que delineou 

para atingir o “interesse público”, o bem geral da comunidade. O 

representante/candidato é comparado a um “empresário político”, que primeiro põe em 

prática políticas que serão apreciadas “ex post” pelos eleitores (ibidem, pp.114-115), 

assumindo, num primeiro momento, o risco e, depois, a responsabilidade pelo risco que 

tomou (ibidem, p.126). Os eleitores conseguiriam discernir se “as coisas estão a correr 

melhor ou pior do que anteriormente” e podem assim dirigir o seu voto num sentido que 

presumivelmente garantiria resultados finais tão bons ou melhores do que os actuais 

(ibidem, p.116), reelegendo o representante cujas políticas redundaram numa melhor 

situação actual e afastando aquele cuja política não se reflectiu numa melhoria da 

situação do país. A quantidade de informação e o custo de obtenção da mesma são, 

argumentam os autores, muito menores para o cidadão, quando este tem que conhecer 

apenas os candidatos, em vez de se informar sobre vários assuntos complexos e 

profundos, que requerem conhecimentos técnicos “caros” (em termos de 

disponibilidade, de tempo). Por outro lado, os representantes da oposição têm forte 

incentivo para fiscalizar e denunciar, junto dos cidadãos politicamente mais desatentos e 

passivos, os “males” da estratégia e acção do partido adversário. Ou seja, o sistema 

representativo é menos exigente relativamente aos cidadãos, do ponto de vista 

                                                           
44 “(…)in the limit expressive voting on policies  yields normatively arbitrary outcomes.” (ibidem, p.125) 
45 “Expressive voting raises considerable doubts about the ability of direct democracy to realize outcomes 
that are in the interests of the citizen. (…)Expressive voting seems more likely to pick out particular 
enthusiasms and prejudices as the key to individual voting. And the aggregation of such votes will  yield  
no reliable information about either private or public interests. Indeed, the obvious concern is that 
expressive voting on policies will prove reckless and irresponsible. Some enthusiasm – a minor war in 
some distant country, for example-  might seize the popular imagination. We might do very much beter if 
some one had the incentive to calculate more carefully the consequences of such a policy and take 
responsibility for policy choice.”(p.119) 
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“informativo”, do que um sistema de democracia directa. Por outro lado, e este é o 

ponto fundamental da argumentação, o sistema representativo promove (ou pode 

promover) uma assembleia de representantes, de decisores políticos, superior, ao 

seleccionar sistematicamente um conjunto de indivíduos estatisticamente “acima da 

média” em termos de virtude (entendida como dedicação genuína ao interesse público) 

e competência: justamente por ser, supostamente, fácil para os cidadãos discernir quão 

“virtuosas” e competentes são as pessoas (i.e., os candidatos) e porque os cidadãos 

tenderiam sistematicamente a escolher os candidatos de maior virtude.  

Um argumento em favor da representação ou em favor do princípio 

aristocrático? 

Podemos começar por estas duas últimas proposições que sustentam o argumento de 

Hamlin.  

Não se entende tanta segurança e optimismo dos autores quanto à facilidade de detecção 

da virtude e competência dos candidatos pelos cidadãos. Para saber se alguém é 

competente será necessário saber algo de substancial acerca da área de conhecimento 

específica em que esse candidato supostamente é competente. Não há “competentes 

para tudo”. O cidadão só sabe se alguém, de facto, é competente, se souber que posições 

defende o candidato e que fundamentação (mais ou menos sólida) tem ele para 

apresentar e defender essas posições. Caso contrário, o cidadão não “sabe”, ele 

presume, ele “confia”. Ora, se as pessoas são “racionalmente ignorantes”, como Downs 

(1957) e os autores presumem que sejam, então, o que as pessoas fazem é “confiar” nos 

representantes, presumindo, por exemplo, que se o candidato x se formou em gestão, ou 

se está numa empresa de sucesso, deve ser porque alguma competência em matéria 

económica ele terá. Mas, rigorosamente, eles nada sabem sobre o candidato x. Quanto à 

virtude, o cenário não é muito melhor: antes que se descubra algo sobre a corrupção 

(que é um fenómeno sempre difícil de detectar, quanto mais de ser provado, pelo menos 

em tribunal) ou falta de compromisso com o interesse público de um candidato, como é 

que se pode ter certezas sobre a “virtude cívica” do mesmo? O problema é tanto maior 

quanto se sabe que uma imprensa livre não é necessariamente uma imprensa neutra: o 

passado de determinado candidato pode ser esquadrinhado maliciosamente no sentido 

de criar suspeitas infundadas sobre a sua honestidade; pelo contrário, outros candidatos 

podem ver sublinhados apenas aspectos positivos do seu percurso de vida e serem 
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ignorados todos os momentos mais obscuros46; e, no caso de partidos de menor 

dimensão, ou de candidatos sem grandes “máquinas” ao seu serviço, o mais provável é 

ser a sua honestidade (à semelhança de toda a sua história pessoal) inteiramente 

desconhecida dos cidadãos, porque ignorada pelos “media”.    

Na verdade, poder-se-á argumentar até que, ao exigir-se de um cidadão que 

conheça uma multiplicidade de caras e percursos políticos que se estendem ao longo de 

períodos relativamente alargados de tempo, em detrimento de saber qual a ideologia e 

programas políticos que mais coincidem com a sua mundividência e valores, se está a 

multiplicar a informação necessária para a tomada de decisões.  

A ideia de que os eleitores, uma vez conhecida a virtude cívica dos candidatos, 

terão uma tendência para votar sistematicamente nos candidatos que apresentam essa 

aparência de virtude cívica parece um pressuposto mais razoável, mas talvez também 

careça de solidez. É que alguns exemplos empíricos parecem, pelo menos, apontar 

tendências contraditórias: a reeleição, nos tempos mais recentes, de políticos como 

Carlos Menem, na Argentina, ou de Collor de Mello, no Brasil, não abonam em favor 

desta tese.  

Assim, toda a estrutura do argumento que pretende atribuir ao processo eleitoral-

representativo a característica de processo “selectivo”, redundando na 

“sobrerepresentação” da “virtude cívica” na assembleia (ibidem, p.122), parece ter 

fundações titubeantes.  

Em todo o caso, o problema principal é bem mais profundo: os autores partem 

da ideia de que a democracia é essencialmente um “mechanism for producing political 

outcomes in the public interest” e que, portanto, o tipo de democracia (directa ou 

indirecta) a escolher deverá ser aquele que produzir um melhor resultado do ponto de 

vista desse interesse público. Ora, o ideal democrático, como temos vindo a assinalar, 

assenta numa concepção de justiça processual. A democracia, pelo menos quando 

                                                           
46 Não deixa de ser intrigante que os autores pareçam considerar que o envolvimento de um candidato 
num escândalo sexual, por exemplo, seja motivo suficiente, perfeitamente válido e razoável, para 
determinar a perda de votos desse mesmo candidato (ibidem, p.124). Seria, para eles, um exemplo de bom 
“atalho cognitivo”. O que o exemplo mostra é que, eventualmente, focar a atenção em “pessoas” desvia 
os cidadãos das questões essenciais para a democracia e para a promoção do bem-estar. O comportamento 
na esfera privada, quando não colida com a legalidade democrática, não constitui necessariamente um 
bom indicador da virtude cívica e da dedicação e honestidade de um político. Felizmente, o sistema 
representativo não tem que estar assente nestes princípios irracionais, nem tem que ser um sistema “sobre 
pessoas”, um sistema de combate de personalidades, mas pode, e deve ser, ao contrário do que defendem 
estes autores, sobre políticas e concepções de justiça contrastantes.  
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concebida como um ideal de isocracia, deve ser vista como um processo contínuo de 

deliberação e tomada de decisões políticas, caracterizado pela igual posição de todos os 

intervenientes. A democracia é um processo e, como todos os processos, o que a 

caracteriza são as condições processuais, as posições relativas das partes envolvidas, o 

que, no caso do ideal democrático, corresponde à igualdade processual (igualdade de 

recursos políticos) de todos os cidadãos. A democracia não tem a ver com o resultado 

final, com obter as melhores e mais racionais decisões. A democracia tem a ver com a 

preservação da igualdade política dos cidadãos, ao longo do processo de tomada de 

decisões. Os autores defendem a “superioridade da democracia representativa”, não em 

função desta ser “democraticamente superior”, mas antes porque se compatibiliza mais 

facilmente com um outro ideal: “Our view is that government by the relatively good and 

the relatively wise is good if you can have it.” (ibidem, p.126). 

Aristóteles caracterizaria este ideal de sistema político como “aristocracia”47 e 

seria o favorito de Platão, o inimigo da democracia48. No fundo, o sistema 

representativo é melhor para os autores porque é tendencialmente mais aristocrático, 

seleccionando a “nata” dos decisores virtuosos (os “aristoi”). Assim, a atitude desejável 

do cidadão face aos representantes será:  “(…) to leave them to get on with the business 

of government, free of costly constraints on their discretion”(ibidem, p.126). 

Na verdade, a democracia representativa já contém em si um gérmen 

“oligárquico” e é, nessa medida, de um ponto de vista normativo, democraticamente 

inferior à democracia directa. Só se pode justificar a sua persistência com a 

impossibilidade da democracia directa ou com o custo excessivo desta em termos de 

sacrifício de outros ideais, em competição com o ideal democrático, como o da 

eficiência, racionalidade ou justiça. Por alguma razão James Madison imaginava o seu 

sistema representativo como uma forma de “contenção” da participação popular e não 

dava o nome de democracia ao seu ideal de governo. A designação que usava era de 

“governo representativo”49.  

                                                           
47 “Les eléctions, dit Aristote (Politique, IV, 1300b 4-5), sont aristocratiques et non démocratiques: elles 
introduisent un element de choix déliberé, de sélection des meilleurs citoyens, les aristoi, au lieu du 
gouvernement par le peuple tout entier” (Finley, 1976, p.68) 
48 Com a óbvia diferença de que a escolha dos melhores, mais virtuosos e competentes , em Platão, seria 
efectuada por uma elite dirigente e não por sufrágio universal. 
49 Não se deve entender democracia directa como uma forma de tirania da maioria, como por vezes se 
equaciona. Democracia directa significa simplesmente a participação directa dos cidadãos, sem 
intermediários que os representem, no processo de tomada de decisões políticas. Não parece de todo 
possível estabelecer uma conexão lógica entre uma coisa e outra. O facto de historicamente a democracia 
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Mais do que uma forma de representar? A representação para lá de 

Pitkin. O contributo de Jane Mansbridge. 

Há uma pergunta que se impõe: o que é que representam os representantes, ou 

melhor, que tipos de representação (política) podem existir? Jane Mansbridge 

(Mansbridge, 2003) pretende trazer para o domínio da teoria política conceitos criados e 

usados no âmbito dos estudos sobre a representação da ciência política empírica.  

Assim, fala em 4 tipos de representação. A existência de uma determinada relação de 

representação não implica a impossibilidade de existência concomitante de outro tipo de 

relação de representação. Os quatro tipos de representação propostos são: a promissória, 

antecipatória, a “giroscópica” e, à falta de melhor tradução, a “substitutiva” (surrogate) 

A representação promissória é o tipo de representação mais tradicionalmente 

tratado pela teoria política e o seu mecanismo de funcionamento é relativamente 

simples: num primeiro momento (T1), os eleitores obtêm do candidato e futuro 

representante determinadas promessas eleitorais, ao cumprimento das quais este estará 

normativamente obrigado num segundo momento (T2). Nesta relação entre eleitor e 

eleito, o representante fica obrigado politicamente perante os eleitores pelo 

cumprimento de promessas que fez aquando da eleição, no intuito de ganhar os votos 

destes. Num terceiro momento (T3), o novo período eleitoral, os eleitores averiguam até 

que ponto foram ou não cumpridas as promessas efectuadas em T1 e votam em 

conformidade, rejeitando os que tiverem quebrado as promessas e dando nova 

oportunidade aos que se mantiveram fiéis aos compromissos asssumidos. Segundo 

Mansbridge, este tipo de representação segue o “formato clássico” “principal-agent”. 
                                                                                                                                                                          

da Grécia antiga (a ateniense, em particular) poder ter, em determinados momentos, violado as liberdades 
fundamentais de alguns dos seus cidadãos, não legitima a conclusão de que exista alguma relação causal 
entre democracia directa e violação de direitos fundamentais. A democracia directa pode facilmente 
imaginar-se com limites constitucionais à vontade da maioria. O que impede, com efeito, que cidadãos 
participando directamente nos assuntos públicos criem constituições onde se consagrem direitos 
fundamentais imunes à flutuação futura de preferências dos cidadãos, prescrevendo até limites 
intransponíveis à vontade das maiorias, presentes e futuras, à semelhança do que fazem assembleias 
constituintes compostas por representantes do povo nas democracias representativas? A violação dos 
direitos, liberdades e garantias dos cidadãos por uma maioria depende, isso sim, da pouca valorização 
desses direitos pelas maiorias, não do tipo de modelo de democracia, representativa ou directa, adoptado. 
Se as pessoas valorizarem os direitos e liberdades fundamentais, então, não se entende porque é que uma 
participação mais igual e mais intensa (seja aquela que deriva de uma democracia directa, seja a resultante 
de um regime representativo mais inclusivo e participativo) ameaça mais esses direitos e liberdades. Na 
verdade, haverá boas razões para sustentar a probabilidade de suceder o inverso: os cidadãos 
potencialmente afectados por violações dos seus direitos, ao participarem directa e intensamente na 
definição das leis da comunidade política, exercerão maior controlo e pressão na defesa dos direitos que 
tanto valorizam. Quando um proprietário vive e trabalha na sua propriedade, haverá, presume-se, menor 
probabilidade de que o seu direito de propriedade seja violado por terceiros do que quando ele está 
ausente e distante. Da mesma forma, parece mais fácil furtar uma carteira a quem está de costas e 
distraído do que a quem nos olha atentamente de frente.  
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Isto é, trata-se de um contexto em que o controlo ou informação é assimetricamente 

partilhado e em que o problema para o “principal” é o de garantir que o “agent” 

(representante) aja em prol das suas preferências, ou dos interesses, tal como ele, “o 

principal” (ou representado), os entende (Mansbridge, 2003, p. 516). 

A representação “antecipatória” está directamente relacionada com o “voto 

retrospectivo”: uma vez eleito, o representante depara-se com variadas ocasiões em que 

deve decidir sobre assuntos novos, alguns dos quais não só não foram objecto de 

promessas, como não poderiam ter sido sequer pensados como possibilidades, quer pelo 

representante, quer pelos eleitores, aquando do momento T1. Assim sendo, o 

representante, tendo um interesse em garantir a sua reeleição nas eleições seguintes 

(T3), terá que agir em função não de preferências previamente expressas e, portanto, 

conhecidas, dos representados, mas em função daquilo que ele pensa que virão a ser as 

preferências dos eleitores nesse mesmo momento T3. Ao “anteciparem” as preferências 

e reacções dos representados, os representantes (candidatos a reeleição) criam uma 

relação mais “dinâmica” e “interactiva” com o eleitorado. Deste tipo de relação de 

representação resultam 3 características ou consequências. 

O representante, supostamente, terá que estar mais atento ao eleitor e às suas 

características específicas, para poder agir informadamente de forma a ser 

“recompensado” com a eleição, em função da sua “intepretação correcta” dos 

representados. Por este motivo, Mansbridge classifica este modelo de mais deliberativo, 

pois há, da parte do representante, uma tentativa constante de captação de “indicações”, 

de pistas emanadas do eleitorado (que neste “entrementes” não pode exercer o seu voto 

como derradeira forma de manifestação da sua vontade), de captação do “sentir” 

popular. Nas palavras da autora: “the space between Time 1 and Time 3 becomes filled 

with reciprocal attempts at the exercise of power and communication, much of it 

instigated by the representative” (ibidem, p. 517). 

Em segundo lugar, a representação antecipatória chama a atenção do 

representante, não apenas para as preferências actuais, preferências essas de parca 

estabilidade, porque não ancoradas em convicções profundas e fundamentadas, antes 

apenas em “paixões de momento”, fugazes e arbitrárias obsessões, mas sobretudo para 

os interesses fundamentais e objectivos dos eleitores, interesses esses que, presume-se, 

no momento T3 serão reconhecidos como tais pelos eleitores, graças à avaliação serena 

dos resultados actuais. Isto não obstante, em determinados momentos (de T1 a T3), as 
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preferências dos cidadãos poderem não se ter inclinado para as decisões, hoje 

visivelmente correctas, dos representantes. 

Do precedente, pode concluir-se, em terceiro lugar, que a representação 

antecipatória “encourages us to think of voters at Time 3 as educable (or 

manipulable)”(ibidem, p. 517). Os eleitores podem “aprender” quais os seus verdadeiros 

interesses através das explicações e justificações dos representantes para as suas 

decisões concretas, bem como pelos partidos, grupos de interesse, pela contestação da 

oposição, pelos media, etc. Contudo, podem também “aprender falsos interesses”, isto é, 

podem vir a crer, em virtude de uma acção comunicativa deliberadamente levada a cabo 

com esse intento, que uma determinada opção política corresponde aos seus interesses, 

quando, de facto, vai contra os seus reais interesses ou, pelo menos, em nada contribui 

para os seus interesses. À primeira hipótese Mansbridge dá o nome de “educação”, à 

segunda, a de manipulação. A educação do eleitorado é, para Mansbridge, uma forma 

de “influência”, por oposição à manipulação que já consistiria numa forma de “poder 

coercivo”. A influência seria exercida por meio da apresentação de argumentos quanto 

ao mérito da questão ou tema em debate (e seria caracterizada por uma relativa 

comunhão de interesses entre aquele que influencia e quem é objecto da influência). O 

poder coercivo é exercido, pelo contrário, num contexto de conflito essencial de 

interesses entre quem exerce o poder coercivo e a vítima do mesmo, e envolve o uso de 

ameaças de sanção ou o constrangimento “artificial” das alternativas disponíveis (pelo 

uso da força física, eventualmente)50. A manipulação seria justamente uma forma de 

constranger as alternativas do cidadão/eleitor ao impedir ou dificultar o conhecimento 

de elementos que poderiam levá-los a tomar outra opção ou pelo menos a ponderá-la 

(ibidem, p. 519).   

Mansbridge insiste, novamente, no potencial deliberativo e comunicativo desta 

relação, na dinâmica de influências recíprocas, no processo contínuo, dialéctico, que se 

estabelece entre representante e representado sob a representação antecipatória51. Desde 

que, claro está, se garanta uma relativa igualdade de oportunidade de participação e de 
                                                           
50 Contudo, como a própria autora nota, se a distinção é clara em abstracto, será sempre duvidosa em 
concreto. Até porque as pessoas podem ser convencidas a agirem contra os seus próprios interesses sem 
que o emissor da “manipulação” tenha tido consciência dessa divergência entre os interesses reais das 
“vítimas” e aquilo que na sua “mensagem manipuladora” identifica como os interesses delas. Isto é, quem 
emite uma mensagem falsa, pode fazê-lo de boa fé, convencido de que é verdadeira. Sobre o problema da 
manipulação, veja-se: Ware, 1981. 
51 Para tal recorre, aliás, à metáfora do mercado político: “Like the customer/entrepreneur relation in the 
marketplace, the voter/representative relation in anticipatory representation is best conceived as one of 
reciprocal power and continuing mutual influence” (ibidem, p.518) 
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“acesso à [capacidade] de influência política”. Do potencial “deliberativo” deste tipo de 

relação não se deduz, porém, que as relações antecipatórias que se observam na 

realidade empírica correspondam ao ideal deliberativo52: pode prevalecer a manipulação 

e a comunicação, como admite a autora, pode ser num único sentido: de cima para 

baixo, reduzindo o cidadão comum à condição de espectador passivo. 

Menos clara (ou de utilidade mais duvidosa) é a categoria da “representação 

giroscópica”, que designa aquelas situações em que um representante é escolhido, não 

tanto pela sua “sensibilidade à preferências dos eleitores”, nem pela aprovação 

retrospectiva das suas opções durante T2, mas antes precisamente pela garantia de 

consistência total (ou quase) das suas posições no tempo, independentemente de 

influências exteriores de qualquer tipo. São justamente a sua “impermeabilidade” a 

estímulos exteriores e a sua previsibilidade que suscitam a confiança e, dessa forma, o 

voto do eleitor. O representante, na verdade, não é escolhido porque irá ser “sensível” 

aos apelos dos eleitores, mas porque será “incorruptível”, será insensível a qualquer 

apelo e só “ouvirá” a sua consciência ética, só consultará os seus princípios ético-

políticos para definir as suas opções políticas. Ou seja, a “accountability” do 

representante face ao representado não existe, existe apenas a plena “accountability” do 

representante face a si mesmo, ou face à sua consciência. A comunicação entre 

representante e representado é, portanto, ineficaz e irrelevante nesta forma de 

representação.  

Por fim, a “surrogate representation”, que aqui traduzimos, à falta de melhor 

equivalente, por representação substitutiva, é a representação de alguém por meio de um 

representante para cuja eleição ele não contribuiu com o voto, por não estar localizado 

no distrito eleitoral correspondente. Esta “representação” por outrem que não o 

representante “localmente legítimo” faz-se, essencialmente, por meio do apoio 

económico, por contribuições para campanhas de candidatos noutros distritos eleitorais. 

                                                           
52 “At the moment, the existing representative apparatus in the United States does not facilitate well the 
processes of mutual education, communication, and influence.”Como exemplo desta franca deficiência 
deliberativa, com consequências, alias, profundamente anti-isocráticas, Mansbridge resume assim a 
problemática da relação entre representantes e representados num caso envolvendo a votação relativa a 
legislação sobre seguros de saúde:  (…)some constituents(…) had far greater access to influence than 
others(…) some political entrepreneurs deceived the public, probably intentionally (…)representatives 
had neither the political space  nor the time to explain their reasoning to their constituents and be 
educated in turn. The citizens did not have forums in which they could discuss together all aspects of the 
matter. The deliberative process thus fell far short of meeting not only the criteria of equal opportunity for 
access to influence and non manipulation but also the criteria of retrospectively approvable 
transformation, which might have justified unequal access.” (ibidem, p.520) 
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Este fenómeno compreende-se particularmente bem no caso de sistemas “first past the 

post” ou com tendências francamente maioritárias: determinadas minorias, que no 

conjunto nacional não são tão pequenas assim, podem correr o risco de ser excluídas 

totalmente da representação política, ao não conseguirem, pela sua dispersão geográfica, 

uma proporção de votos suficiente para eleger um representante em qualquer distrito. 

Assim sendo, a concentração de recursos em determinados distritos eleitorais e 

candidatos (com maiores possibilidades de eleição e, consequentemente, de promoção 

dos interesses dessas minorias) poderá ser uma arma das minorias contra a exclusão e 

estas, mesmo que localizadas bem longe do distrito eleitoral por onde o candidato foi 

eleito, sentir-se-ão representadas por este. Onde não estejam envolvidas contribuições 

(monetárias ou outras), porém, a “accountability” não existe propriamente, ou existe 

apenas eventualmente num sentido moral ou simbólico, por meio de pressão exercida 

pela opinião pública que se “sinta traída” e exprima ruidosamente essa “indignação”. 

Qual o critério normativo para julgar a “bondade” ou legitimidade de um determinado 

caso de representação substitutiva?: “(…)surrogate representation must meet the criteria 

for proportional representation of interests on relatively conflictual issues (an 

aggregative criterion) and adequate representation of perspectives on matters of both 

conflict and more common interest (a deliberative criterion).”(ibidem, p.524) 

Representações e representação: valem todas o mesmo à luz do ideal 

isocrático? Uma apreciação crítica de “Rethinking Representation”. 

Admitindo a relevância e utilidade das distinções de Jane Mansbridge sobre os 

“tipos de representação”, cabe apreciar se terão todas o mesmo valor para o ideal 

isocrático e se merecem todas igual consideração no âmbito da teoria política. 

No âmbito de um ideal isocrático, ou de igualdade política, a representação só pode ser 

julgada em função da igualdade política dos cidadãos que “espelha” e promove. Assim, 

tendo em conta que nem todas estas formas de representação promovem de forma igual 

a igualdade dos cidadãos, nem todas poderão ser vistas, de um ponto de vista normativo, 

como de valor equivalente. 

Comecemos pelas duas últimas. A representação substitutiva só existe em virtude 

daquilo que consideramos ser, em termos isocráticos, uma “anomalia” ou distorção da 

representação igualitária dos cidadãos: o enviesamento maioritário dos sistemas 

eleitorais. Esta observação é feita, desde logo, pela própria autora: “Because both 

federal and state electoral systems use single member districts, with first-past-the-post, 
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winner-take-all majority elections, citizens whose preferred policies attract only a 

minority of voters in their own districts could theoretically end up with no 

representation at all in the legislature” (ibidem, p.523). Pelo que, a representação 

“substitutiva” é apenas uma possibilidade (e apenas isso: uma mera possibilidade) de 

“compensação” em virtude de uma concentração noutro distrito dessa mesma minoria. 

A injustiça de base manter-se-á, de resto, pois essa minoria concentrada, em virtude do 

sistema maioritário, também reduzirá ao silêncio os grupos que sejam, naquele distrito 

em particular, uma minoria. E, além disso, como a própria autora sublinha, esta 

“representação” não passa pelo voto, não passa por uma declaração de vontade expressa 

segundo um esquema igualitário (cada pessoa tendo direito a um e a um único voto), 

mas essencialmente por uma ligação (indirecta) entre recursos económicos ou 

organizacionais (que, como se sabe, estão muito desigualmente distribuídos) e as 

possibilidades de vitória do candidato. Aliás, a própria autora não é benigna na sua 

avaliação desta forma de representação: “Because all the power that is exercised in any 

surrogate representation works through monetary or other contributions and through 

contributors rather than voters, surrogate representation     in the United States today 

embodies far more political inequality than does even the traditional legislator-

constituent relation” (ibidem, p. 523). 

A representação “giroscópica” é um conceito cuja utilidade é, eventualmente, duvidosa. 

Não é que o fenómeno não exista ou seja de difícil apreensão. Não o é, decerto.  

O voto pelo “candidato giroscópico” continua a ser, de certa forma, baseado, não 

talvez em “promessas explícitas”, constantes de um programa, mas numa espécie de 

programa, mais ou menos explicitado, ou num conjunto de objectivos e preferências que 

o candidato partilha com o eleitor. O que o candidato “giroscópico” garante é uma 

menor necessidade de fiscalização: há uma maior garantia de consistência, no tempo, 

entre as preferências e interesses do representante e do representado. O receio de que o 

representante sofra influências de minorias organizadas e poderosos grupos de interesse, 

destruindo-se a conexão entre representante e representado, e, assim, a igualdade 

política dos cidadãos, é muito menor quando se detecta uma certa coerência de 

princípios. Essa coerência, essa garantia e essa previsibilidade, até podem compensar 

divergências de menor monta entre representante e representado. No entanto, o que 

releva sublinhar é a dificuldade de autonomização deste tipo de representação face à 

representação promissória. Poder-se-ia argumentar em contrário, caso se pudesse 
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apresentar como provável que uma pessoa pudesse votar num determinado candidato só 

porque este demonstrasse uma “enorme coerência de princípios”, independentemente do 

conteúdo desses princípios e das preferências expressas. Exemplificando com um caso 

extremo: um cidadão profundamente liberal em matéria de comportamentos sexuais e, 

por outro lado, favorável a medidas de carácter socialista ou socializante, não votará 

num candidato profundamente conservador e que defenda o neoliberalismo mais 

radical, apenas porque sabe que este último agirá apenas em função das suas convicções 

morais mais profundas, sem ouvir terceiros. Defender o inverso é pouco credível. E, até 

que se demonstre essa possibilidade, a terminologia aqui não parece oferecer muito de 

útil à teoria política.  

A representação “antecipatória”, por seu lado, parte de pressupostos que devem 

ser problematizados. A argumentação de Mansbridge no sentido da defesa da 

legitimidade e relevância deste tipo de representação assenta nas seguintes ideias e 

respectivo encadeamento: 1) os cidadãos, regra geral, são pouco informados, pensam 

pouco em política e, quando pensam, não o fazem de forma consistente e contínua; 2) os 

indivíduos têm interesses objectivos que podem divergir grosseiramente daqueles que 

são os seus interesses “subjectivos”, ou, dito de outra forma, das suas preferências 

quotidianamente sentidas; 3) esta divergência entre interesses objectivos, verdadeiros, e 

as preferências será tanto maior quanto maior for o grau de ignorância e menor o de 

participação na discussão pública; 4) regra geral, os representantes serão pessoas mais 

instruídas, politicamente mais activas e mais informadas do que a média dos seus 

eleitores; 5) assim sendo, poderão em muitos casos saber, melhor do que os próprios 

representados, quais são os reais interesses objectivos destes e quais as melhores 

políticas públicas para realizá-los; 6) ao promoverem a realização desses interesses 

objectivos, os representantes poderão entrar em conflito com as preferências actuais dos 

representados; 7) presumem os políticos que assim o fazem que, porém, mais tarde, ao 

tomar-se consciência das melhorias ocorridas ou em curso (espera-se que pelo menos 

até à época de novas eleições), será possível aos cidadãos julgar retrospectivamente a 

acção, que actualmente é vista como “errada” ou má, porque contrária às preferências, 

como positiva; 8) a deliberação, os mecanismos de interacção, de debate dinâmico entre 

os dois pólos da representação, produz um conhecimento mais “profundo” e 

preferências mais alinhadas com os interesses objectivos; 9) logo, ceteris paribus, são 

preferíveis mecanismos que aumentem a quantidade e qualidade da deliberação. 
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Finalmente, entende-se a luz positiva que é lançada por Mansbridge sobre a 

representação antecipatória, uma vez que esta, alegadamente, é uma forma de 

representação que estimula a deliberação, ao chamar os representantes a explicar as 

razões das suas opções, auxiliando a “aprendizagem política” dos cidadãos eleitores, 

que, por sua vez, confrontam o representante com as suas preferências e fazem-no 

“repensar”, nem que seja para justificar de forma mais fundamentada e convincente, a 

razão para a divergência entre a sua acção e as preferências dos cidadãos. 

Dá-se como adquirido, aqui, os pontos 1 e 2 da sequência argumentativa. Existem 

interesses objectivos que muito regularmente divergem ou podem divergir das 

preferências correntemente defendidas pelos indivíduos e esta divergência tenderá a ser 

maior, em função do grau de ignorância e abstenção da participação política (é mais 

duvidoso, porém, este segundo ponto). No entanto, parece menos óbvio o suposto 

discernimento superior dos representantes sobre os interesses dos representados. E 

quanto menor a convicção na superioridade cognitiva dos representantes, menor o 

espaço de manobra que se há-de atribuir a estes, face às preferências expressas dos 

cidadãos representados. 

Há uma dicotomia a que nenhum autor da teoria democrática (alicerçada na 

representação) pode escapar: a concepção do representante como “trustee”, isto é, como 

alguém que, em nome do representado, realiza os interesses deste tal como ele, 

representante, os entende; e a concepção do representante como “delegate”, como 

alguém que age “como o representado agiria” se estivesse presente, isto é, como alguém 

que, quase literalmente, faz presente quem está ausente. 

No limite, um “trustee” é um representante que não precisa sequer de ser 

autorizado pelo representado para cumprir a sua missão: só precisa de zelar pelos 

“superiores interesses” do representado. O paradigma desta relação, fora do domínio 

político, será a relação de poder paternal: os pais não precisam de obter qualquer 

autorização ou consentimento dos seus filhos para agirem em nome destes. No domínio 

de uma representação política democrática, o patamar mínimo para que se possa falar de 

representação (legítima) há-de ser, compreensivelmente, a expressão por parte do 

representado de uma vontade de ser representado por um meio institucional formalizado 

(regra geral, há-de ser o voto, o sufrágio). Um “trustee” será um agente a quem se 

outorga uma como que autorização genérica para que decida em vez do representado.  
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Pelo contrário, o “delegate”, no limite, não passa de um autómato, que reproduz 

mecanicamente as preferências dos cidadãos. É como um representante jurídico que 

receba uma procuração para desempenhar uma tarefa específica: tudo o que extravasar o 

âmbito dessa procuração não será juridicamente válido ou vinculativo em relação ao 

representado. Será, pelo menos, anulável. Um representante autorizado juridicamente 

por uma procuração para proceder a uma compra e venda de um terreno não tem o 

poder de casar o representante. Mesmo que celebre casamento em nome do 

representado, este não tem qualquer validade face ao representando: os poderes que o 

representante recebeu foram outros. O “delegate”, portanto, tende a ser desprovido de 

autonomia e a relação entre representantes e representados tende a ser a de um objecto e 

a da sua imagem reflectida. Esta última analogia, contudo, merece tratamento mais 

“fino” adiante.  

A representação antecipatória tende a conceber o representante essencialmente como 

“trustee”. Só que a figura do “trustee” é, provavelmente, menos democrática na sua 

essência do que a do “delegate”.  

O ideal democrático tem de assumir a possibilidade de (relativa) 

autodeterminação dos cidadãos. Isto é, se as pessoas são incapazes de reconhecer 

minimamente os seus interesses, se estão atavicamente impossibilitadas de tomar 

decisões minimamente coerentes e racionais, então, o seu estatuto político há-de ser 

equivalente ao estatuto jurídico dos menores e, como facilmente se reconhece, a posição 

dos menores face aos adultos é, não uma de igualdade jurídica, mas, antes, de 

inferioridade jurídica: assim também será a condição dos cidadãos quando concebidos 

como inelutavelmente “não-autónomos”, não racionais, ou sob a alçada de “trustees” 

paternalistas. A figura do “trustee” é tendencialmente “não democrática”, paternalista. 

A figura do “delegate” adequa-se muito mais à imagem do cidadão como indivíduo 

capaz e como politicamente igual: o “delegate” reflecte o cidadão porque não lhe é 

qualitativamente superior. Um déspota esclarecido pode ser um “trustee”, mas nunca 

um “delegate”.  

É este aspecto que parece ser insuficientemente tido em conta quando se escreve 

que:  “Representation systems sometimes fail to be sufficiently democratic not because 

the representatives fail to stand for the will of the constituents, but because they have 

lost connection with them” (Young, 2000, p. 128). A ligação numa democracia 

representativa deve ser uma conexão de tipo ideológico e ter por base as preferências 
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dos representados: e, muito simplesmente, onde haja um desfasamento potencialmente 

muito grande entre as preferências (a vontade) dos cidadãos e as decisões políticas dos 

representantes, a ligação enfraquece-se ou perde-se de todo.  

Logo, a representação antecipatória há-de ter um valor democrático “inferior” à 

representação “promissória” (uma vez que assenta, quer queira ou não admiti-lo 

Mansbridge, na figura do “trustee”) e só é “salva” por Mansbridge, quando esta faz 

ressaltar as possibilidades “deliberativas”, sublinhando a possibilidade de fluxo 

comunicacional e aprendizagem política num sentido bilateral e não meramente 

unilateral (incluindo, portanto, a influência “de baixo para cima”, para lá do habitual 

“de cima para baixo”). Porque, de outra forma, já não haverá verdadeira representação, 

quebrar-se-á a conexão em que assenta a legitimidade democrática do representante. Tal 

como antes referimos, aquando da crítica à argumentação de Plotke, a ideia de distinção 

(o princípio da distinção de que fala Manin) em que assenta toda a ideia de 

representação, assume que entre aquele que é representado e aquele que representa há 

algo mais para lá daquilo que os distingue: há uma fundamental conexão, algo que os 

aproxima muito, ainda que continuem a permanecer entidades distintas. Ora, o risco que 

se antolha permanentemente é o de se quebrarem as “amarras” (os fenómenos de 

abstenção eleitoral crescente, de passividade política, de desalinhamento eleitoral, etc, 

são preocupantes indícios de que é isso que está a ocorrer) entre os representantes e 

representados, passando as democracias contemporâneas a operar segundo um 

princípio, não da distinção, mas sim da “autarquia”53(autarquia do representante face 

aos cidadãos). Não cabe dúvida de que, como diz Manin,: “(…) the independence of 

representatives is clearly a non-democratic feature of representative systems” (Manin, 

1997, p.170) 

É preciso deixar claro que, ou levamos a representação a sério, e, nesse caso, o 

representante tem que manter uma relação estreita com os representados (e tem que 

estar limitado por estes), ou então, se atribuímos uma autonomia sem rédeas aos 

representantes, já não estaremos a falar propriamente em representação democrática, 

mas de algum outro modelo político. E, se o princípio representativo é já um “enxerto 

de tendência oligárquica” no princípio democrático, tolerável em função das 

necessidades da vida moderna e sobretudo, enquanto mantenha viva a ligação entre 

                                                           
53 Esta ideia (e sobretudo terminologia) da passagem da “distinção” à “autarquia”,  rumo a “modelos pós-
representativos” foi  retirada da comunicação de Renato Lessa no IV congresso da APCP, dia 7 de Março, 
entitulada “Representação Política: da distinção à autarquia”.  
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representantes e representados e não iniba a participação, já um princípio de autarquia 

do representante não só se afasta da ideia base de representação, como se opõe e 

substitui ao próprio princípio democrático.   

A constatação do facto de que, em praticamente todos os países, os deputados 

têm um mandato livre e não imperativo, de que podem votar contra a indicação expressa 

do partido e mesmo contra o programa político e eleitoral do partido, sem com isso 

perder direito ao exercício do mandato até final da legislatura, não pode encerrar o 

debate normativo acerca da concepção do representante como “fiduciário” ou 

“delegado”. Até porque esse facto, o mandato livre dos representantes, prende-se com 

preocupações de ordem mais “técnica” e não com um reconhecimento da “superioridade 

(ou sequer igualdade) democrática” da figura do “fiduciário”. Como se poderia (sem 

cair na pura arbitrariedade) operar a responsabilização do representante perante o 

eleitorado que o elegera, em virtude da “traição” das preferências deste último? O voto 

é secreto, logo, não sabemos quem contribuiu para a sua eleição. Assim, não sabemos 

quem se sente ou pode sentir traído e, portanto, quem poderia ter legitimidade para 

retirar-lhe o mandato. Sabemos que, no círculo eleitoral x, um número determinado de 

pessoas (30 000 em 100 000, digamos) votaram no candidato A, no candidato B e no 

candidato C. Contudo, não sabemos quem são esses 30 000 cidadãos concretos que 

votaram num ou noutro partido. Não sabemos, pois, quem deu o mandato ao candidato 

e, portanto, quem pode legitimamente sentir-se “traído” em relação às suas preferências 

não realizadas. Realizar-se-iam novas eleições na circunscrição eleitoral pela qual o 

candidato “traidor” houvesse sido eleito? Ele poderia então concorrer com outros 

candidatos (os mesmos que defrontara na 1ª eleição, ou outros quaisquer que os seus 

adversários escolhessem)? Mas quem determinaria que ele deveria enfrentar uma nova 

eleição para provar que não traíra as expectativas e preferências dos eleitores? E com 

base em que critérios? Num círculo uninominal, ele poderia ser reeleito, não já pelos 

que “traíra”, mas pelos outros segmentos populacionais que houvessem apreciado a 

“traição”, enquanto a sua tradicional base de apoio se absteria, desiludida. Num círculo 

plurinominal, de elevada proporcionalidade, e sob um sistema de partidos de listas 

fechadas, seria mais “fácil”, mais legítimo, esse realinhamento do representante. Ele 

poderia apresentar-se por outro partido, ideologicamente diverso do primeiro pelo qual 

fora eleito, concorrendo, com sucesso ou não, à reeleição, reconvertido ideológico-

partidariamente…No entanto, porque teriam os restantes partidos e representantes 
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eleitos que enfrentar nova eleição, não tendo eles traído, como este, os seus eleitores? 

Repetindo, o que pode justificar a solução actual é essencialmente um problema técnico 

e não normativo.  

Uma solução do dilema “trustee vs delegate”? A proposta de Christiano. 

Thomas Christiano (Christiano,1996,pp.190-200) tenta oferecer um contributo 

relativamente original para a resolução deste problema espinhoso que é o de encontrar o 

justo equilíbrio entre, por um lado, o desejo de manter a conexão fundamental entre 

representante e representado, enquanto requisito essencial para a preservação da 

igualdade política, fundamento da democracia, e, por outro lado, a necessidade de, face 

à extrema divisão do trabalho e das áreas de conhecimento que impossibilitam o 

conhecimento aprofundado de todos os temas em debate por parte dos cidadãos, 

conceder uma relativa autonomia aos representantes para decidirem de forma racional, 

com base nos seus superiores conhecimentos e fundamentos teóricos.  

A sua solução, resumindo-a a uma única frase, consiste em considerar os representantes 

como “delegado” quanto aos fins gerais e últimos da sociedade, e como “fiduciário” 

quantos aos meios necessários à execução daqueles.  

Christiano começa por distinguir entre meios e fins. A noção é quase intuitiva e 

é, por isso, bastante persuasiva: primeiro definimos os fins, os objectivos que queremos 

ver realizados, e depois os meios. Os cidadãos devem escolher primordialmente os fins 

gerais e últimos da sociedade. Gerais, na medida em que os indivíduos não devem 

escolher os objectivos que se aplicam apenas a eles próprios enquanto categoria 

definida (como homem ou mulher, negro ou branco, trabalhador ou empresário, velho 

ou novo, etc), mas que terão âmbito e efeitos sobre todos os membros da comunidade 

política: as suas propostas devem dirigir-se à sociedade como um todo (Christiano, 

p.178). Últimos, na medida em que constituem os fins mais importantes e mais gerais 

(agora não no sentido de “se aplicarem a um maior número de indivíduos”, mas de 

constituírem princípios mais abstractos, mais abrangentes) que a sociedade deve buscar 

atingir: a definição do que é justo e injusto, das características mais básicas que deverá 

ter o sistema de saúde (se universal, se sobretudo dependente do mercado), de quais 

devem ser os objectivos gerais da educação, etc. No entanto, a definição dos melhores 

meios para atingir esses fins deve ser deixada aos representantes.  
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“The legislative, the administrative, and the informal parts of the political system, such 

as political parties and interest groups, decide on the necessary means for achieving the 

citizens’ ends. They are completely subservient to the wishes of the electorate with 

regard to their aims. But they have discretion to choose how to realize the citizens’s 

aims. In this model, the government acts as the citizens’s trustee inasmuch as the 

government chooses means in accordance with its own expert judgments. The citizens 

do not contribute here; they leave these choices to the government for the most part. 

Conversely, the government is to act as a delegate inasmuch as it is charged with 

advancing the aims that the citizenry decides upon; the government has no discretion on 

this matter” (Christiano, p.171) 

Claro que, como haverá sempre divergências sobre estes fins na comunidade, 

divergências essas reflectidas (presume-se) nos corpos representativos, em muitos 

casos, para que os fins das pessoas possam ser, ainda que imperfeitamente, atingidos, 

haverá que recorrer à negociação e ao compromisso, isto é, haverá que atingir-se um 

denominador comum, abdicando da implementação do fim na sua pureza ideal. Ora, 

Christiano assinala que os cidadãos deverão ter uma ideia relativamente clara  do tipo 

de compromissos que estão dispostos a fazer. Tendo em conta que o colocar em prática 

determinado meio, adequado à prossecução de um fim, poderá impossibilitar, ou 

conflituar fortemente com outro fim, os cidadãos terão que estabelecer que tipo de 

cedências estão dispostos a fazer54. Isto parece abrir a porta à exclusão pelos cidadãos 

de pelo menos alguns meios especialmente contraditórios com os fins desejados.         

Em todo o caso, Christiano expropria os cidadãos de qualquer possibilidade de interferir 

na definição dos meios adequados à realização dos fins. Essa é uma tarefa a cargo dos 

representantes, mais e melhor informados. As metáforas de Christiano são, aliás, muito 

expressivas: 

“To turn a common simile on its head, citizens are in the position of passengers on a 

ship, whereas the government is in the position of the captain. The citizens choose the 

destination; the captain accepts to take them there and chooses the route and how to 

navigate it.Once the passengers choose the destination, the captain has the authority to 

enforce the rules necessary to get there safely” (Christiano, p. 170). 

                                                           
54 “The choice of aims model requires that citizens choose a schedule of trade-offs between all the ends 
that they have. Each citizen draws up a preference ordering among the possible combination of 
aims.”(Christiano,1996,p.198). 
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A crítica ao modelo da escolha dos fins gerais. 

No entanto, quando eu escolho o destino final de uma viagem, não tento também 

informar-me sobre o melhor percurso, para poder calcular quanto tempo demorará, se 

será cansativa, ou se chegarei em tempo útil? Se pretendo ir para Nova Iorque num 

prazo relativamente curto, e tenho que ir de barco, não vou embarcar num navio que 

pode primeiro fazer um desvio para sul, até à Antárctica. Ora, mantendo a metáfora, o 

cidadão, se se há-de preservar a igualdade política, deve poder escolher um barco e um 

trajecto: o trajecto mais directo, ou o mais longo e lento, até porque diferentes trajectos 

têm diferentes riscos e diferentes consequências.   

Saindo do domínio das metáforas, Christiano na verdade não parece resolver o 

problema que queria resolver com a sua proposta.  

Observando em maior detalhe, a distinção entre fins e meios revela-se de difícil 

percepção, convidando à arbitrariedade. O que constitui um fim por oposição a um 

meio? Aparentemente, a distinção é clara: um fim é um objectivo, é algo mais geral; um 

meio é aquilo que facilita um resultado. Mas, na verdade, um determinado fim pode ser 

um mero meio para a obtenção de outro fim mais vasto. Inversamente, todos os meios 

são também fins e necessitam de determinados meios para os realizar. É possível uma 

regressão ad infinitum. Christiano argumenta que “The choice of aims is what gives 

direction to a person’s life, whereas the choice of means is less important(…)A person 

who is only permitted to choose means is subservient to those who choose the 

ends”(ibid,p.175). Na verdade, aquilo que aparentemente é de menor importância para 

Christiano, os meios, constitui o verdadeiro cerne de todas as disputas, de todas as 

divergências políticas numa sociedade. Há fins que são praticamente consensuais, pelo 

menos quando enunciados na sua forma mais abstracta: quase todos os cidadãos querem 

e crêem ser essencial uma educação de qualidade; mas as divergências começam 

justamente nos meios que se acredita serem os melhores para atingir esse fim. Se um 

cidadão não souber o suficiente acerca dos meios necessários à realização de um fim, 

como poderá sequer optar correctamente dentre vários partidos que propõem diferentes 

conjuntos de meios para atingir, pelo menos aparentemente, um mesmo e único fim? É 

estranho ler de alguém que se quer demarcar dos “cheques em branco” 

schumpeterianos: “Citizens must choose the overall aims of society in order to exercise 

their rights of sovereignty and political equality. It is not essential for them to know 

how these aims are being carried out”(ibid, p. 193).  É que diferentes meios estruturam 
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diferentemente os (aparentemente) mesmos fins gerais: realizam-nos diferentemente.  

Imaginemos que alguém propõe igualar os salários mínimos e as pensões míninas: 

numa leitura literal da última citação de Christiano, como os meios para atingir esse fim 

são irrelevantes para os cidadãos, ser-lhes-á indiferente que essa forma de igualar seja 

feita deixando de actualizar o valor dos salários mínimos em relação à inflação 

(causando uma desvalorização real do salário mínimo), ou actualizando os salários 

mínimos e aumentando simultaneamente o valor real das pensões de reforma55.  

Em rigor, para ser justo para com Christiano, ele toma parcialmente em 

consideração esta objecção, ao exigir que os cidadãos apresentem concepções 

relativamente articuladas dos seus interesses e ideais de justiça. Assim: “ A set of aims 

is articulate when it is sufficiently complex and detailed to provide guidance to those 

who must decide on the means to realizing those aims. For example, a citizen who 

thinks that the government should pursue social justice but says nothing about what 

social justice comprises does not have an articulate view, even though she has, in some 

sense chosen an aim for the society overall.(…)Also, to the extent that citizens have 

only abstract or vague conceptions of aims, they effectively transfer the choice of aims 

for society to the officials of the government. So political equality will not be possible.” 

(Christiano, pp.187-188) 

Com esta última consideração torna-se evidente que o cerne da questão é então 

saber quando é que esse “conjunto de fins” é “suficientemente complexo e detalhado”. 

Mas, no fundo, um fim ou conjunto de fins “detalhados” não são fins que se desdobram 

em meios? Os fins, quando trabalhados em detalhe (dizer detalhe, é dizer pormenor), 

quando concretizados, não implicam uma especificação dos meios necessários à sua 

realização?  

O problema da ignorância e da cidadania. 

Christiano pretende, por um lado, impedir a usurpação da autoridade política 

primária dos cidadãos pelos representantes e a consequente violação da igualdade 

política (ibid, p.216), ao reservar aos primeiros um inalienável direito de definição dos 

                                                           
55 Se o exemplo parecer absurdo ou pouco credível, pense-se num caso análogo: nos últimos anos 
,governos por toda a Europa têm posto em prática políticas que reduziram os direitos sociais dos 
funcionários públicos (por exemplo: a idade mínima para poder obter a pensão de reforma, sem 
penalizações), argumentando que assim promoviam a justiça social, igualando os direitos dos 
trabalhadores do sector privado e do sector público. Parece irrazoável pensar que para os cidadãos é 
irrelevante saber como (i.e., através de que meios) é que a igualdade social está a ser promovida pelos 
governantes: se se trata de uma nivelamento “por baixo” ou “por cima”.   
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fins da legislação. Porém, por outro lado, crê necessário, para manter uma 

verosimilhança mínima da sua proposta face às complexidades das sociedades 

modernas, “reduzir as tarefas cognitivas dos cidadãos até ao limite da compatibilidade 

com a igualdade política” (ibidem, p.217, tradução nossa). Essa redução opera-se, como 

vimos, expropriando os cidadãos do direito à definição dos meios, deixando ao político 

profissional essa tarefa.  

Simplesmente, não se deve partir da incompetência e desinteresse actual da 

maioria dos cidadãos como um dado empírico imutável para depois concluir pela 

necessidade de reduzir tanto quanto possível as tarefas cognitivas dos cidadãos, em vez 

de se defender a elevação das competências que permitiriam aos cidadãos dedicar-se a 

tarefas cognitivas mais complexas56. Os cidadãos não se devem ater a, por terem 

actualmente menores oportunidades para se informarem e educarem, discutir as 

generalidades57 para as quais não é exigível qualquer conhecimento mais aprofundado, 

mas apenas um certo sentido de justiça básico. Christiano formula erroneamente o 

problema (eventualmente por conveniência argumentativa) ao colocar a questão em 

termos aparentemente binários. Se fosse possível atingir a “informação completa” dos 

cidadãos sobre os assuntos a discutir e decidir, faria sentido, diz-nos, pensar em exigir 

mais destes, após garantir a sua “informação completa”. Porém, devido à necessidade 

dos cidadãos de dedicar tempo a um conjunto de outras actividades, há que aceitar o seu 

modelo da escolha dos fins, sob pena de toda a produção colapsar. Só este, argumenta, 

                                                           
56 Para que se possa entender a potencialmente perversa inversão da lógica normativa correcta contida na 
ideia de Christiano, podemos tentar observar a irrazoabilidade dessa mesma lógica quando aplicada a 
outros domínios: no domínio da educação por exemplo, esta lógica implicaria que, perante a constatação 
de que os alunos de determinadas escolas apresentam sistematicamente piores resultados do que outras 
escolas com corpos discentes privilegiados (com melhor estatuto sócio-económico e maior “capital 
social”), se defendesse para os primeiros, por exemplo, programas com conteúdos mais básicos e 
incompletos, bem como exames de menor dificuldade do que os existentes para os restantes alunos. Da 
mesma forma, ao constatarmos que a fuga ao fisco é generalizada entre os profissionais liberais, não 
propomos, por essa razão (a ineficácia da máquina fiscal), a descriminalização do acto, mas antes um 
incremento da eficácia dessa mesma máquina: quando muito, poderemos, caso consideremos que os 
impostos relativamente elevados incentivam essa fuga, recomendar um ligeiro abaixamento dos impostos.   

57 Não será por acaso que , regra geral, as constituições no seu devir histórico tenham passado da estrutura 
sintética e parca em explicitação de direitos concretos (excepção feita aos que preocupavam as classes 
emergentes das revoluções então vitoriosas) típica do liberalismo, para modelos bem mais “generosos”, 
“pesados” e muito mais concretizadores de direitos e garantias. É porque para lá da enunciação de fins 
abstractos como a liberdade, igualdade, “estado de direito”, etc, que facilmente desperta enganadores 
consensos, tudo o que realmente importa está contido na especificação desses mesmos fins. É o que 
fundamenta a discordância, os meios, que realmente releva para os cidadãos e para a organização da 
sociedade.  
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garante por um lado, a restrição das exigências cognitivas ao mínimo necessário, sem 

fazer perigar a soberania popular e igualdade política58.   

A questão, contudo, não pode ser colocada nestes termos, justamente porque não 

existem apenas dois estados relativamente à informação necessária: a completa e a que 

se limita ao mínimo, isto é, o conhecimento dos fins existentes. Há um contínuo, uma 

escala, que permite miríades de graus de ignorância ou conhecimento relativo. Por outro 

lado, o que se sabe é que há algumas categorias de pessoas que sistematicamente 

apresentam graus de conhecimento substancialmente mais elevados, face a outras 

categorias de cidadãos. Portanto, acima de tudo, deve pensar-se em aumentar, ou, mais 

correctamente, tornar iguais as oportunidades para a informação, debate, expressão e 

aprendizagem dos cidadãos que hoje se encontram numa situação de desvantagem 

cognitiva, de forma a que, progressivamente, possam debater e definir os meios em 

igualdade de circunstâncias com os representantes (que, idealmente deverão caminhar, a 

bem da isocracia, para a figura de “delegados”), para que o fosso cognitivo que facilita a 

desconexão entre cidadãos e políticos profissionais (e entre cidadãos entre si) se estreite.  

Subjacente a esta argumentação de Christiano está o pressuposto de que os 

cidadãos são relativamente iguais, ou, pelo menos, não dramaticamente desiguais nas 

suas capacidades inatas para compreender, aprender e interessar-se pelos temas da 

política. Na verdade, Christiano tem perfeita noção disso: “(…) the reason why some 

people tend to have less insight into matters relating to their own interests than others is 

because those individuals have been in environments that do not encourage the 

development of thinking about their interests or about justice. In addition, many 

individuals in society do not have the  access to education necessary to develop their 

basic moral competence” (ibid, p.193). Daí que a conclusão lógica seja a de que, entre 

outras coisas, o acesso a iguais condições de educação seja pré-condição para a 

igualdade política dos cidadãos (ibid, p.295). Se assim é, em vez de se enfatizar a 

necessidade de redução das “responsabilidades cognitivas dos cidadãos” (introduzindo 

uma distinção impraticável e arbitrária entre “meios” e “fins”), dever-se-ia antes 

sublinhar a necessidade de aumentar as capacidades cognitivas dos cidadãos.   

                                                           
58 “The full information condition cannot be met by anyone in politics. And if it could be, it would not be 
desirable that any more than a tiny minority attempt to do so since the members of the society must 
concern themselves with other tasks  aside from attempting to understand the political system and its 
defects” (ibid , p.185) 
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A autonomia do representante. 

Ao tomarmos esta posição, não estamos a afirmar que os representantes, numa 

sociedade democrática, não possam e não devam, em caso algum, ir contra as actuais 

preferências da maioria dos cidadãos, inclusive daqueles que especificamente lhes 

confiaram o voto.  

É fundamental ter consciência de que as preferências não são objectos fixos e 

imutáveis: são, as mais das vezes, produtos de determinados “status quo” prévios e são 

moldáveis, a médio prazo, por alterações nesses “status quo”. Na origem da maioria das 

preferências, muitas vezes, está uma determinada distribuição injusta, inigualitária, de 

recursos que obscurece, que impede de conhecer ou considerar, em igualdade de 

circunstâncias, outras possibilidades e, assim, de se formarem outras preferências 

(Sunstein, 1993a pp. 199-201). Assim, não é arbitrário, e pode até ser necessário, para a 

preservação da igualdade política, tomar decisões que vão contra preferências actuais 

dos indivíduos, de forma a que se alargue o conhecimento dos cidadãos sobre as 

possibilidades existentes (que, preservando-se o status quo, como assim desejavam os 

cidadãos em virtude da ignorância de que padeciam e que era gerada pelo próprio status 

quo, não seriam conhecidas) e todas as potenciais preferências tenham iguais 

oportunidades de ser consideradas num contexto de informação livre e tendencialmente 

completa. “The notion of autonomy should refer instead to decisions reached with a full 

and vivid awareness of available opportunities, with reference to all relevant 

information, and without illegitimate or excessive constraints on the process of 

preference formation” (Sunstein,1993a, p.204). Se alguns indivíduos tiverem 

sistematicamente um acesso substancialmente superior a mais informação e outros, pelo 

contrário, não tiverem um conhecimento alargado e aprofundado das alternativas, o seu 

grau de autonomia será muito diverso e, bem assim, o seu poder político.  

Exemplificando, se as preferências actuais, independentemente das 

circunstâncias em que se formaram, fossem a bússola sempre inquestionável das acções 

dos representantes, então, provavelmente, seria impossível promover qualquer tipo de 

programas de natureza cultural que, hoje em dia, ainda são apenas apreciados por 

minorias, dado que o mais provável seria que a preferência dos cidadãos fosse no 

sentido de canalizar as verbas para a construção de estádios de futebol ou outras 

actividades populares. Ora, para lá do valor intrínseco (e não subjectivo) que se atribui 

(e bem) a determinados bens culturais, a defesa de programas incentivadores desses 
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bens (como subsídios para ballet, música clássica, a produção de documentários, 

programas televisivos dedicados às artes, etc), pode e deve passar também pela ideia de 

que, com uma promoção desses bens, os cidadãos terão uma oportunidade (que de outra 

forma nunca teriam) de avaliar e conhecer mais aprofundadamente esses mesmos bens 

e, eventualmente, reconhecê-los como verdadeiros interesses que, até então, não podiam 

descortinar, atendendo a uma determinada “estrutura” pré-existente. Os defensores do 

mercado livre dizem que este “oferece o que as pessoas querem”, seguindo, 

subserviente, as preferências pré-existentes dos “consumidores”. No entanto, muitas 

vezes (se não sempre) a oferta, sobretudo quando estruturada em moldes oligopolísticos 

(e não pluralistas), pode moldar fortemente a procura, o mesmo é dizer, as preferências: 

se todos os canais de televisão  só oferecem futebol e outras formas de entretenimento 

mais “populares”,  quando o espectador/consumidor comum pela primeira vez seja 

confrontado com espectáculos de música erudita ou espectáculos de ballet, o mais 

provável é estranhar  e, no caso de não ter oportunidade de ser submetido a mais 

contactos subsequentes, rejeitar como bizarria incompreensível  aquilo que, dada outra 

“estrutura de oportunidades”, mais igualitária, teria possivelmente abraçado, após 

confrontar reflectidamente todas as opções realmente existentes.  

Esta problemática é ainda mais grave quando pensamos, não tanto em termos de 

“bens estético-culturais”, mas em termos de pluralismo de perspectivas ideológico-

partidárias: será possível falar em igualdade política quando determinados indivíduos 

sistematicamente vêem impossibilitado um acesso equilibrado a todas as perspectivas e 

alternativas ideológicas? Determinadas políticas públicas podem destinar-se justamente 

a aumentar a autonomia do cidadão, concedendo-lhe um conhecimento o mais alargado 

possível de todas as alternativas disponíveis. Só sob esta condição de conhecimento 

livre e tão alargado quanto possível é que poderemos falar em autonomia e em 

preferências genuínas. Uma preferência que resulta de um contexto de alternativas 

limitadas não é uma verdadeira preferência.  

O tema será autonomamente desenvolvido no capítulo relativo às condições 

comunicacionais para a isocracia, mas o que importa reter, por ora, são os dois limites 

necessários à manutenção da divergência entre preferências dos representados e 

decisões políticas dos representantes dentro de parâmetros legítimos:   

1) A imposição de uma decisão contrária às preferências só pode ocorrer quando 

haja uma crença bem fundamentada de que as preferências existentes possam ser um 
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puro produto de condições históricas e sociais injustas e limitadoras da autonomia dos 

cidadãos. A decisão contrária às preferências deve ter como intuito, portanto, dar a 

conhecer opções que estiveram ocultas aos cidadãos e que assim permaneceriam, num 

ciclo vicioso, se se houvesse de seguir as preferências actuais e concretas dos cidadãos.  

2) Ao contrariar as preferências concretas, os representantes não deverão nunca 

ir, nem contra promessas específicas, nem contra os seus (ou dos seus partidos) 

programas políticos e eleitorais59. Ainda que não se concorde com a divisão de meios e 

fins proposta por Christiano como constituindo a solução de todos os problemas da 

representação, tem que se admitir que há princípios mais gerais, inscritos nos programas 

dos partidos, que simplesmente não são compatíveis com determinado tipo de políticas 

públicas concretas.   

Não respeitando estas duas limitações, teremos representação de interesses e não 

representação de preferências e aquela tende a ser “paternalista”, ou até uma mera forma 

de manipulação e é, portanto, menos democrática. 

Diferença, minorias, exclusão e representação - os limites necessários 

e adequados à “representação descritiva”. 

O ponto que agora se aborda foi aflorado, de forma superficial, no capítulo 

anterior. A legitimidade da representação está, em grande medida, dependente da 

precisão com que reflecte o panorama político e social da comunidade política 

representada. É esse, aliás, o fundamento da superioridade da proporcionalidade, tal 

como a defenderemos. A metáfora do corpo representativo como “espelho” da 

sociedade pode ter algumas limitações, sendo possível concordar com Young e Pitkin 

que tende a apresentar a representação como uma relação estática e não como uma 

relação dinâmica (Young, 2000, p.142; Pitkin, 1967, p.90). Contudo, a ideia de que um 

sistema representativo é tanto mais democrático quanto mais precisa for a representação 

da comunidade política é compreensível e correcta. No fundo, a ideia de “mirror 

representation” pode não ser tão insustentável, desde que se delimite e escolha (e 

fundamente a escolha) o que é que é suposto o espelho “reflectir”. A representação 
                                                           
59 Uma forma de os representantes tentarem contornar este limite é mantendo os programas vagos e 
parcos em promessas e especificação de políticas públicas concretas. Este tipo de comportamento denota 
uma sensibilidade pouco democrática ou paternalista das elites políticas e a única esperança contra o 
mesmo é que os eleitores, num sistema proporcional e pluri-partidário, que ofereça um vasto leque de 
opções, punam eleitoralmente os partidos que recorram a este tipo de artifícios, preferindo os partidos que 
enunciem claramente as suas políticas públicas, atribuindo-se uma função essencialmente de “delegates” 
e não de “trustees”. Esta atitude crítica, espera-se, será tanto maior, quanto mais elevadas forem as 
capacidades cognitivas e a “competência política” dos cidadãos.  
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política pode ser um espelho, não um espelho de tudo, mas de alguns aspectos da 

comunidade política.  

O principal problema é, então, saber que grupos, que tipo de grupos, devem ter direito a 

ser representados. A vantagem do sistema representativo consistia em ser mais 

consentâneo com a necessidade de tomar decisões em “tempo útil”. Ora, a economia de 

tempo alcançava-se pela “redução da complexidade”, aglomerando conjuntos de 

pessoas em função de um ou alguns critérios. Como assinala Young, “All systems and 

institutions of representation group individuals according to some kind of principle, and 

none are innocent and neutral” (Young, 2000, p.143). Cabe, portanto, saber qual o 

critério preferível e justificar a exclusão relativa de determinado tipo de grupos.  

Primariamente, os grupos relevantes para efeitos de representação (pensamos 

agora, sobretudo, a nível de uma assembleia legislativa) deverão ser os que aglomeram 

pessoas em função das suas preferências ideológicas, das suas concepções acerca do que 

constitui uma organização justa da sociedade. Obviamente, sabe-se que há alguma 

relação (possivelmente mais indirecta do que já se pensou) entre a posição social dos 

indivíduos (do próprio e dos indivíduos que lhes são mais próximos), o conjunto de 

interesses objectivos emergentes dessa posição, e o seu posicionamento ideológico e 

alinhamento político partidário.  

No entanto, pode legitimamente perguntar-se se a representação deve parar por 

aqui. Isto porque há determinados grupos sociais, a maior parte das vezes minorias, que, 

por uma ou outra razão, enfrentam sistematicamente, e a vários níveis, condições 

profundamente injustas, desigualdades estruturais, no dizer de Iris Marion Young, que 

inibem radicalmente a participação dos indivíduos nas comunidades políticas. Estes 

grupos sociais (trabalhadores, mulheres, negros, homossexuais, etc) acabam por ser 

marginalizados do processo e debate político60 e é muito difícil que emirjam, do seu 

seio, dirigentes “como eles”, isto é, partilhando as suas experiências de vida, vivendo ou 

tendo vivido numa igual, ou similar, condição.  

Então, surge a dúvida: pode alguém que não partilhe esta experiência comum de 

vida representar fidedignamente aqueles que o elegeram? Para lá da “legitimidade 

formal”, atribuída por meio da colocação do voto na urna, quando é que é legítimo 

                                                           
60 Por vezes, esta parcial “exclusão” do processo político pode ocorrer por vias aparentemente subtis. 
Young dá relevo aos aspectos da “discriminação comunicacional” que parece subjacente à lógica de 
alguns teóricos da democracia deliberativa e da comunicação (Young, 2000,pp. 52-80)  
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“falar em nome de alguém”61? Os negros só podem ser representados por negros? É 

necessário haver homossexuais no parlamento, para que se possa dizer que os votantes 

homossexuais não estão a ser excluídos do processo político, ou que estão a ser tratados 

como politicamente iguais? Pode um branco falar por eleitores negros e manter a 

“ligação” entre um e outros?  

Cabe aqui fazer alguns comentários.  

Em primeiro lugar, apesar de ser bastante evidente a existência de variadas 

formas de desigualdades estruturais e de se ter bem presente os seus efeitos fortemente 

inibidores da participação política, convém sublinhar que provavelmente nem todas são 

idênticas na sua gravidade e intensidade. Porém, mais importante ainda, algumas 

desigualdades estruturais são como que “traves mestras” em relação a outras. 

Descodificando, o que se quer ressaltar é como, em grande medida, as desigualdades 

socio-económicas tendem a ser mais excludentes e, muitas vezes, são a própria base 

histórica de outras desigualdades. Assim, um negro que cresça entre progenitores 

negros, mas endinheirados, ainda que possa sofrer discriminação de tipo racial, desde 

que esta não implique formas violentas ou ofensivas da igualdade política (ou seja, 

excluindo fenómenos tais como a legislação de tipo segregacionista no sul dos EUA, 

bem como acções intimidatórias das populações brancas, ou de exclusão e humilhação 

sistemática), poderá escudar-se de outras desigualdades estruturais: poderá evitar a 

segregação habitacional (e o que esta normalmente implica, ou seja, o acesso a piores 

escolas, bibliotecas, cuidados de saúde, fóruns de participação política, etc), poderá 

obter conhecimentos e respeito dentro da comunidade “WASP”, poderá adquirir as 

capacidades e “dignidades” equivalentes às de um branco endinheirado. Não quer isto 

dizer que não haja formas de exclusão que os negros sofrem, enquanto negros 

especificamente, e que não afectam brancos, mesmo quando estes enfrentam condições 

económicas iguais ou similares. Há-as, sem dúvida, mas, quando isoladas e de um tipo 

não extremo (como as excepções acima assinaladas), revelam-se menos perniciosas, do 

ponto de vista da igualdade política62. Ora, as ideologias políticas centram-se 

essencialmente em torno da questão redistributiva, da justiça sócio-económica. Essa é a 

essência da divisão esquerda-direita a partir da segunda metade do séc. XIX. E não 

                                                           
61 Numa perspectiva por vezes mais ampla do que aquela que nos interessa aqui, ver: Linda Alcoff, 1991  
62 As populações de origem estrangeira, e que não falam a língua do país de acolhimento, configuram um  
caso particularmente grave também de exclusão, porque impossibilita ou dificulta seriamente a 
comunicação, e, por isso, afecta gravemente o acesso a quase todo o tipo de direitos.   
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obstante manterem-se, em pontos mais específicos, divisões antigas (relativas ao 

problema do laicismo e do liberalismo, por exemplo), ou “novas” (como o 

“ambientalismo”), não se vê porque se deva abandonar este critério de divisão 

ideológica63.  Quanto a estes problemas de justiça social, de divisão social da riqueza, 

provavelmente é legítimo pensar que negros e brancos, heterossexuais e homossexuais, 

homens e mulheres, em posições relativamente similares, tenderão a ter concepções 

relativamente similares também. 

Não se pretende fazer uma crítica desenvolvida ao conceito de “perspectiva” 

usado por Young, mas pretende questionar-se a relevância do conceito para efeitos de 

uma teoria da representação. Poderá falar-se mesmo numa perspectiva “negra”ou, ainda 

mais radicalmente, “feminina” (para não falar noutras)? Young distingue a perspectiva 

dos interesses, mas distingue-a também, simultaneamente das opiniões,  que define 

como “the principles, values, and priorities held by a person  as these bear on and 

condition his or her judgment about what policies should be pursued and ends sought”. 

Não se vê o que é que possa “ficar no meio”, de substancial, pelo menos, entre as 

opiniões e os interesses. Não contestamos que as pessoas tenham um conhecimento 

diferenciado dos acontecimentos sociais e das suas consequências em função da posição 

social em que se encontram (Young, 200, p.136). Mas é difícil distinguir a ideia de 

posicionamento social dos interesses relativos que emergem dessa posição e que 

“condicionam a atenção” e “capacidade de visão” dos indivíduos face ao mundo que os 

rodeia. É porque as posições sociais não são inconsequentes, mas antes produzem ou 

implicam determinados interesses situacionais, que as “perspectivas” são diferentes. Se 

as posições sociais não se distinguem facilmente dos interesses, não se entende bem que 

produtos destes últimos possam ser as perspectivas enquanto algo distinto das opiniões. 

Ambas são resultados dos posicionamentos sociais e dos interesses que são inerentes 

àqueles. O que distingue então perspectivas e opiniões? Presumindo, porém, que 

existam perspectivas como algo distinto da posição social, dos interesses específicos e 

das opiniões, resta saber se se pode falar, pelo menos em muitos casos, de “uma única 

perspectiva”. Que perspectiva é essa? O que é que há-de comum entre Colin Powell que 

sempre viveu num ambiente social privilegiado e um negro paupérrimo do Harlem? E o 

                                                           
63 Até porque, como alguns sociólogos e politólogos apontam, não se pode dizer que a “class politics” 
acabou (até porque, num certo sentido, nunca existiu), nem muito menos que a divisão esquerda-direita 
deixou de ter relevância, tal como a definimos, apenas porque alguns partidos se afastaram dos seus 
compromissos de esquerda, reorientando-se à direita e lançando num relativo marasmo e desinteresse 
parte do seu eleitorado tradicional (Evans, 1999, pp.308 e segs.). 



 
83 

que dizer das mulheres? Pese embora os exemplos pouco convincentes dados por 

Mansbridge (1999, pp.642-643 e p. 647) e Young (2000, p.140)64 faz sentido falar  

numa única “perspectiva”  feminina sobre a sociedade, sobre as relações entre os sexos, 

ou sobre as dificuldades (e, portanto, sobre o que é necessário também para as 

enfrentar) que as mulheres enfrentam especificamente por serem mulheres? Se existir, 

deve ser algo muito vago e, provavelmente, vago demais para ser “detectado” e 

“representado”, pelo menos por um corpo representativo que pretende produzir 

legislação legítima aos olhos dos cidadãos65. A utilidade da representação de 

perspectivas dilui-se na exacta proporção da falta de unidade que estas conferem ao 

grupo, ou do grau de esmaecimento do significado concreto que elas podem conter.   

Em terceiro lugar, a representação de grupos pode deparar-se com o seguinte 

problema: são muitos os grupos que podem, com ou sem razão, alegar que são vítimas 

de desigualdades estruturais sérias e que, por isso, têm direito a ser representados por 

indivíduos “como eles”. Como é reconhecido por Iris Marion Young, estas identidades 

e estas formas de desigualdade estrutural não se excluem, entrecruzam-se e acumulam-

se em muitos casos, por assim dizer. Uma mulher negra, pobre, trabalhadora 

assalariada, muçulmana e lésbica, pode enfrentar desigualdades estruturais em relação a 

todas estas dimensões que a compõem como indivíduo e cidadã. Será que ela só pode 

ser representada por uma mulher negra, pobre (ou originalmente pobre), trabalhadora 

assalariada (ou filha de assalariados), muçulmana e lésbica? Ou já seria suficiente que 

fosse representada por uma mulher negra? Ou por um homem de origem operária? Ou 

por uma mulher?  

Ainda que nós próprios tenhamos assinalado o facto de se poder considerar 

algumas desigualdades estruturais como mais graves, podemos deparar-nos com um 

processo interminável de “subdivisões” dentro dos grupos, formando-se constantemente 

                                                           
64 O exemplo dado por Young (Young 200, p.140) mostra claramente, aliás, a impossibilidade de 
distinguir as “perspectivas” dos “interesses” e das “opiniões”.O facto de praticamente todas as mulheres 
com assento no Senado e na Câmara dos Representantes terem exigido a audição do senador Robert 
Packwood prova apenas a existência de um consenso sobre a gravidade dos fenómenos de assédio sexual. 
Mas este consenso pode ser interpretado como sendo o resultado, quer de uma identidade de opiniões, 
quer de uma identidade de interesses das mulheres. 
65 “People who have a similar perspective on social processes and issues – on the norms of 
heterosexuality, for example – nevertheless often have different interests or opinions, because they reason 
differently from what they experience, or have different goals and projects. (…) Perspective is a way of 
looking at social processes without determining what one sees”(Young, 2000, p.137). É este carácter 
pouco preciso do conceito, fundado num conjunto de experiências de vida comuns (mas há assim tantas e 
tão relevantes experiências comuns entre um negro educado em Harvard, empresário e perfeitamente 
integrado, por um lado, e um negro vivendo num gheto, com tudo o que isso implica, a começar pela 
inexistência de oportunidades?) que torna o fenómeno pouco apreensível  e duvidoso.  
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novos e novos subgrupos reclamando a necessidade de um representante “próprio”. 

Haveria que instituir, contudo, limites à capacidade “descritiva” de uma assembleia 

representativa: se for excessivamente descritiva, então as pretensas vantagens do 

sistema representativo diluem-se. Às condições e desigualdades estruturais específicas 

já referidas, poder-se-ia acrescentar as dos deficientes físicos, as dos andróginos (porque 

não?), as dos reformados…Não pretendemos repetir o sarcástico comentário de 

Pennocks (“No one would argue that morons should be represented by morons”), mas 

antes sublinhar que pode tornar-se difícil, senão polémico, decidir sobre que grupos 

“merecem” ter representantes “próprios” incorporados. Quem seremos nós, poder-se-á 

arguir, uma maioria que não tem que enfrentar a desigualdade estrutural que sofrem 

aqueles que agora reclamam representação específica, para dizer que o grupo 

minoritário x não sofre de uma desigualdade estrutural “suficientemente relevante”, por 

oposição ao grupo y? “One difficulty with the mirror view is that it is not clear what 

characteristics of the electorate need to be mirrored to insure a fair sample” (Grofman, 

1982, p.98) 

Em quarto lugar, corre-se o risco de “essencializar” o problema das 

desigualdades estruturais (Mansbridge 1999, pp.636-639), de criar uma crença de que 

os membros desses grupos, para lá das desigualdades e injustiças sofridas em comum, 

têm uma identidade única que todos os membros partilham e que mais ninguém 

partilha.  

Em si mesmas, estas tendências não são perversas, mas podem também ser 

usadas e manipuladas num sentido “retrógrado”: em vez de se alegar que os negros têm 

direito a verem outros negros representarem-nos, poder-se-á dizer que todo aquele que 

partilhe da “negritude” como identidade, já não poderá também representar grupos de 

brancos, pois não partilha com estes uma identidade em comum66. Além disso, essa 

essencialização pode contribuir para desviar a atenção do problema social e histórico 

que produziu e mantém as desigualdades estruturais debilitadoras da inclusão e 

participação destes grupos desfavorecidos. Não é por serem negros, por alguma 

“dificuldade atávica”, alguma predisposição genética infeliz, que eles estão numa 

posição de desvantagem estrutural, mas sim porque um processo histórico de 

acumulação de injustiças, de opressão, os empurrou para essa situação. São 

                                                           
66 Similarmente: «when an extreme descriptivist writes, “it is impossible for men to represent women 
(Boyle, 1983, 797), that statement implies the corollary that it is impossible for women to represent men» 
(Mansbridge, 1999, p.638)  
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precisamente essas desigualdades sociais, a montante do problema “político” (ou 

“representativo”) stricto sensu, que se faz mister abordar de frente, buscando a 

eliminação tão completa quanto possível das desigualdades “estruturais” na medida em 

constituam obstáculos, de natureza sócio-económica ou outra, à participação política 

igual dos cidadãos, isto é, à isocracia. 

O pomo da discórdia está mais nos meios concretos de dar mais voz aos grupos 

que enfrentam as desigualdades estruturais e, portanto, obstáculos especiais à 

participação política, do que no princípio em si mesmo (Young, 2000, p.149). Na nossa 

opinião, se se abstrair dos problemas das condições que possibilitam as desigualdades 

estruturais, a melhor forma de resolução do problema é o recurso a um sistema eleitoral 

profundamente proporcional. As várias sensibilidades e nuances terão assim a 

possibilidade de se exprimirem politicamente, sob a forma de partidos67. A ideia de 

desenhar distritos é uma “second-best choice”, muito inferior à primeira, e apenas 

admissível no caso de se estar perante sistemas de tipo maioritário (Young, 2000, 

p.151), caso em que poderão acarretar mais justiça e inclusão para esses grupos.  

Também seria relevante a existência de uma alargada rede de associações 

secundárias (que poderiam, inclusivamente, ter direito, por exemplo, a apoios estatais de 

algum tipo ou acesso privilegiado – pensamos sobretudo em tempos de antena- aos 

media) . Não seria desprovido de justificação a existência de comissões ou conselhos 

consultivos, de consulta obrigatória durante o processo de produção legislativa, antes da 

aprovação parlamentar ou governamental68. Conselhos esses que representariam grupos 

especialmente relevantes e particularmente “inferiorizados” na sociedade69 e poderiam e 

deveriam ter a obrigação de produzir relatórios (retratando a ou as “perspectivas” 

diversas desses grupos) sobre a evolução (progressos ou involuções) da sua situação 

específica. 

                                                           
67 Desta forma se evita o problema das “(…) exclusions that are inherent in the party packaging of 
political ideas” (Phillips, 1995, p.25). Quem quiser, sem muitos riscos, pode formar partidos que levem 
em linha de conta essas diferenças específicas: tanto podem formar-se partidos que defendam políticas 
específicas de e para um desses grupos ( ex:Partido dos Negros) como pode surgir, de uma cisão no seio 
de um partido socialista “ demasiadamente branco”, por exemplo, um “partido socialista negro”. 
Posteriormente, os eleitores dirão, sem a pressão do voto útil, se acham que há necessidade dessa 
“perspectiva” ter um partido autónomo. 
68 Estes conselhos deveriam ser obrigatórios, mutatis mutandis, também para todos os níveis ou instâncias 
de poder político: municipal, regional, “estadual” e federal (no caso de se tratar de um estado federal ou 
regional) 
69 A título exemplificativo e tendo consciência que muitas instituições deste tipo já existem: conselho 
contra a discriminação racial (englobando minorias “étnicas” ou culturais segundo um princípio de 
igualdade qualitativa e não quantitativa), conselho para a igualdade de género, conselho para a igualdade 
religiosa e para a laicidade, Conselho da imigração e cidadania, etc. 
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 Seria possível pensar também em instâncias de representação “de grupo” e com 

poder consultivo (e não de veto, ao contrário do que Young já defendeu) noutras 

instâncias, eventualmente até aquelas em que possa não haver um processo baseado em 

eleições (tribunais, órgãos de poder judicial).  

 A imposição de quotas obrigatórias mínimas de mulheres ou negros é mais 

problemática. Um partido pode, por ser de natureza muito conservadora, achar 

justamente que não faz sentido, por exemplo, mulheres assumirem posições de chefia. 

Mesmo que reconheçam essa capacidade, podem crer que isso transmitiria uma 

“mensagem errada” à sociedade acerca do papel das mulheres. Ou pode, mais 

simplesmente, ser um partido que crê no mérito e na ideia de que onde haja mérito, seja 

qual for o sexo, raça ou outro tipo de característica, este saberá impor-se por si mesmo, 

pelo que seria um prémio à incompetência instituir, no seu partido, regras desse tipo.  

Por muito que estes argumentos sejam pouco apelativos para uma perspectiva 

progressista, é polémico e potencialmente ilegítimo forçar partidos (que são associações 

privadas constituídas em torno de preferências, de concepções ideológicas partilhadas) a 

adoptar regras de funcionamento contrárias aos seus princípios. Já a auto-imposição de 

normas deste teor no seio dos partidos é, eventualmente, louvável. Quotas obrigatórias a 

outros níveis (como, por exemplo, normas de discriminação positiva na contratação de 

pessoal para a administração pública) já terão uma justificação mais sólida e menos 

polémica. 

Conclusões. 

David Plotke, Jane Mansbridge e Iris Marion Young ensaiam uma revalorização 

da representação, por eles entendida, não como o melhor dos males na impossibilidade 

de se atingir o ideal da democracia directa, mas sim como o meio de exercício da 

democracia por excelência. Nesse sentido, a revitalização da democracia passa pela 

revitalização da relação de representação, pela preservação da conexão entre 

representante e representado.  

No presente capítulo, aceita-se a ideia de Plotke de que a representação não é 

necessariamente adversária da participação política dos cidadãos, nem inerentemente 

contraditória com o ideal da igualdade política dos cidadãos.  

Assinala-se, porém, os riscos inerentes ao fenómeno da representação. 

Aumentando a distância entre representante e representado, o ideal da igualdade política 



 
87 

dos cidadãos é progressivamente agredido. Entende-se que a representação deve ser 

essencialmente uma representação das preferências dos cidadãos. Por essa razão, 

analisa-se criticamente as categorias referidas por Mansbridge, assinalando que os tipos 

de representação “antecipatória” e “giroscópica” assentam essencialmente numa noção 

paternalista da representação. Há um risco de se abandonar o ideal de representação de 

preferências (mais democrático) em favor da representação dos interesses (objectivos, 

mas não subjectivamente reconhecidos como tal pelos eleitores) e de se conceber o 

representante essencialmente como um curador ou fiduciário (“trustee”) dos cidadãos. 

Estes últimos depositam naqueles a confiança de que farão o melhor por eles. O perigo 

de resvalar para os “cheques em branco” é apenas atenuado pela necessidade de diálogo 

permanente entre representantes e representados, mas não superado. 

Nas secções seguintes, expõem-se os pressupostos elitistas e princípios 

aristocráticos em que assenta qualquer defesa da democracia representativa como 

normativamente superior ao ideal da democracia directa, tal como sucede com Brennan 

e Hamlin. 

A proposta de Christiano, exposta em seguida, assenta na divisão entre meios e 

fins (tratando os representantes como “trustees” em relação aos meios e “delegates” 

quanto aos fins). A proposta é rejeitada, na medida em que a distinção se revela pouco 

nítida e arbitrária. Os meios são, muitas vezes, o cerne da discórdia política e retirar a 

soberania dos cidadãos quanto aos meios é esvaziá-los de real poder.  

Admite-se, ainda assim, algum lugar para a autonomia dos representantes em 

relação às preferências actuais dos representados. Essa autonomia, no entanto, deve 

estar balizada por dois limites claros: 1) o desrespeito pelas preferências deve destinar-

se a aumentar a autonomia dos cidadãos, revelando a existência de opções que, em 

virtude de determinados círculos viciosos (consequência da permanência de 

desigualdades estruturais), não poderiam ser conhecidas pelos cidadãos; 2) a decisão 

política que desrespeite as preferências actuais não deverá ir contra promessas 

específicas nem contra políticas gerais expressas nos programas político-partidários.  

Na última secção, aborda-se a questão das desigualdades estruturais e dos limites 

à “representação descritiva”, insistindo na necessidade de combater os males da 

exclusão social e política sobretudo por meio de políticas públicas a montante dos 

arranjos representativos. A luta pela inclusão social e política far-se-á mais eficazmente 



 
88 

através do combate às causas da exclusão, o mesmo é dizer, pelo ataque às 

desigualdades estruturais e aumentando as competências cognitivas dos cidadãos.  

Pondera-se e rejeita-se o conceito de “perspectiva” proposto por Iris Marion 

Young, porquanto indestrinçável dos de “interesse” e “opinião”. Assim, não há 

particular necessidade (e é francamente problemático) defender a necessidade de 

representação política de grupos cuja agregação não se fundamente numa identidade de 

preferências ideologico-partidárias. Reserva-se, contudo, um espaço privilegiado para a 

expressão destes grupos por meio, entre outros, de órgãos consultivos e de entidades da 

sociedade civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
89 

Capítulo III 

A isocracia e as instituições políticas. 

A democracia representativa e os partidos.  

O papel dos partidos numa democracia representativa 

tendencialmente isocrática. 

Como referimos no primeiro capítulo, a democracia deverá ser entendida no seu 

sentido original, como um ideal de igualdade política. Na democracia ateniense, a 

igualdade política era, literalmente, a igualdade política de cada um dos cidadãos 

concretos. Tratava-se efectivamente de uma democracia directa e não representativa. As 

decisões que não estavam a cargo da Assembleia Popular (onde qualquer cidadão podia 

participar e onde não havia, portanto, qualquer representação) 70 eram deixadas às 

magistraturas, cargos essencialmente de natureza administrativa. Ora, como nos diz 

Bernard Manin “of the aproximately 700 magistrate posts that made up the Athenian 

administration, some 600 were filled by lot” (Manin,1997, pp. 11-12). Ora, para todos 

os efeitos, os escolhidos por sorteio não podem ser propriamente equiparados a 

representantes eleitos. Eles serão “representativos” quando muito num sentido 

estatístico, mas não propriamente representantes de ninguém. Falar a este propósito num 

“elemento representativo” na democracia ateniense é enganador, atendendo, além do 

mais, a que os mandatos tinham a curta duração de um ano e que não podia haver 

repetição dessa magistratura. Havia, é certo, alguns cargos eleitos. Contudo, esses 

cargos, não só eram poucos e ligados a funções especificamente “técnicas” (sobretudo 

militares e financeiras), para os quais se exigiam competências entendidas como vitais 

para a cidade (Manin, 1997, p.14), como não detinham o “poder último” e mais 

importante em Atenas. “In general, the magistrates (whether elected or selected by lot) 

did not exercise major political power; they were above all administrators and 

                                                           
70 Naturalmente, nem todos falariam e alguns falariam muito mais do que outros. Isto podia resultar do 
desigual acesso à educação, das naturais ou adquiridas capacidades retórica e argumentativa, do prestígio 
social e de muitas outras características distribuídas de forma muito desigual. É natural, igualmente, que o 
círculo dos que falavam fosse muito mais restrito (e apresentasse características auto-perpetuantes) do que 
aqueles que podiam realmente falar. Não obstante, o direito existia e ninguém podia ser impedido 
realmente de falar, sob pena de se violar um dos princípios mais fundamentais da democracia ateniense, a 
isegoria. “Probably it was only a small minority that dared come forward to address the Assembly, with 
the vast majority confining themselves to listening and voting. In practice a process of self selection 
limited the numbers of those taking initiative. But the principle that anyone wishing to do so was equally 
able to submit a proposal to his fellow-citizens and, more generally, to address them (isegoria) constituted 
one of the highest ideals of democracy.” (Manin, 1997, p.16) 
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executives. (…) they did not hold what was regarded as decisive power (to kyrion 

einai): they did not make the crucial political choices. That power belonged to the 

Assembly and the courts” (Manin, 1997, p.15). 

A representação e as eleições são mecanismos institucionais imbuídos de um 

espírito aristocrático, ou pelo menos tendentes a um certo elitismo. A isocracia, como 

ideal regulador, apesar de não deixar de reconhecer a tendencial superioridade 

democrática dos mecanismos da democracia directa, não rejeita em absoluto uma 

democracia organizada segundo um princípio representativo, desde que a representação 

não só não afecte a participação política dos cidadãos, como, sobretudo, se coadune 

com as exigências da democracia (ou seja, desde que a representação seja genuína e 

mantenha um elo vital entre cidadãos e representantes). As democracias actuais são 

representativas e, embora o uso de mecanismos de participação directa dos cidadãos 

(para dar apenas dois exemplos: os referendos e a possibilidade de propositura de 

acções populares de fiscalização de constitucionalidade das leis atingido um certo 

número de assinaturas) pudesse ter um papel fortalecedor destas democracias, a 

revitalização da representação (ou do elemento democrático na representação) é a tarefa 

institucional mais premente de momento. Os partidos têm um papel precioso a 

desempenhar em comunidades políticas de grande dimensão e em sociedades 

complexas que desejam ser democráticas. Nestas, a participação dos cidadãos não pode 

ocorrer com a convocação de todos os cidadãos para a tomada de cada decisão concreta 

num determinado espaço público. Seria até fisicamente impossível, não apenas reunir 

essa mole de indivíduos, como, sobretudo, conduzir um debate em que todo e cada um 

dos cidadãos que assim o desejasse se pudesse exprimir a título puramente individual.  

Os partidos são um meio relativamente eficaz, ainda que apresentem inúmeros 

defeitos e riscos, de proceder à construção de uma representação adequada dos 

cidadãos. No entanto, se os partidos representam os cidadãos, hão-de representá-los não 

em todas as suas variantes individuais, em todas as suas idiossincrasias irrepetíveis. Se 

assim fosse, não cumpririam o papel de simplificar a tarefa de tomada de decisões nas 

sociedades contemporâneas. As nossas inúmeras e díspares opiniões, pensamentos, 

crenças, necessidades e desejos são relevantes para nós enquanto indivíduos e 

enriquecem até as nossas sociedades com diversidade. No entanto, nem todas são 

relevantes, ou igualmente relevantes, para o processo de tomada de decisões políticas. 

Ao representar-nos politicamente, os partidos e os representantes políticos hão-de 
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representar esse algo “politicamente relevante” que em nós existe, irão representar-nos 

enquanto homens (e mulheres) “políticos”, enquanto cidadãos que desejam determinar 

as bases da sociedade em que vivem. Assim sendo, por muito arbitrário ou redutor que à 

primeira vista possa parecer, os partidos devem representar, ainda que defeituosa e 

distorcidamente, interesses (materiais ou imateriais, egoístas ou altruístas) e concepções 

de justiça partilhados por grupos relativamente alargados de pessoas na comunidade 

política em causa. É isso que fazem, ou devem fazer, os partidos políticos: identificar 

determinados sentimentos de justiça e determinados interesses (objectivos ou 

subjectivos), que existem e são comuns a conjuntos de indivíduos numa sociedade, 

defendendo a promoção dessas mesmas concepções de justiça e desses mesmos 

interesses através de determinados programas políticos e conjuntos de políticas 

públicas. Não é nenhuma novidade, e, por certo, não deve constituir surpresa, que os 

grandes partidos de massa nasceram reclamando-se como os representantes dos 

interesses e ideais das classes sociais mais baixas da sociedade (e obtendo, em grande 

medida, a maioria do seu apoio dessas mesmas classes sociais). Na ausência de outros 

recursos que fizessem valer as suas perspectivas e interesses, desprovidos de riqueza, 

educação e até de tempo (dinheiro é tempo), as classes trabalhadoras contavam (e 

contam) com poucas armas: o número e a capacidade de organização. Foi desta 

consciência que nasceram os sindicatos e os partidos de massa, historicamente ligados, 

as mais das vezes. Os partidos, que por ora nos importam mais, congregavam os 

cidadãos com interesses e ideais idênticos ou similares. Fortaleciam o sentimento de 

“não estar sozinho” na sua luta e nos seus objectivos. Ao mesmo tempo, constituíam 

organizações fortes, possibilitando a acção colectiva e concertada, e reforçavam a 

“consciência de classe”, divulgando e construindo activamente, junto dos seus apoiantes 

“naturais”, programas que articulavam a enunciação clara de certos princípios de justiça 

básicos (ex: a igualdade social e económica) e de fins a atingir (ex: socialismo), com um 

conjunto relativamente congruente de políticas públicas necessárias à realização dos 

mesmos. Divulgavam os objectivos, princípios e estratégias junto dos possíveis 

simpatizantes, reforçavam a coerência ideológica dos já captados e formavam quadros, 

ou seja, combatentes políticos profissionais, representantes detentores das capacidades e 

competências adequadas à defesa dos interesses e causas das classes com que o partido 

se identificava. Quer no parlamento (para discutir e propor leis), quer na organização de 

acções colectivas de variado tipo, são necessários recursos humanos disponíveis a 

“tempo inteiro” para que essas tarefas ingentes sejam cumpridas com sucesso. Assim, 
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os partidos de massa vieram compensar, no plano da acção política, a falta de recursos 

do cidadão comum e das classes sociais com menor “capital social”. Impõe-se, em 

comunidades políticas como as nossas, uma certa “divisão do trabalho” político e por 

isso, até certo ponto, o “político profissional” é aceitável e os males da “partidocracia” 

não deverão ser exagerados. Os partidos não são a democracia, não são o alfa e ómega 

do ideal democrático. São um mero instrumento (nunca um fim em si mesmos) de 

representação. O seu valor, à luz do ideal da isocracia, está dependente, assim, de quão 

satisfatoriamente consigam cumprir a função que lhes cabe: não apenas a função de 

representação, mas uma representação genuína, que respeite o ideal de igualdade 

política. O presente capítulo parte, assim, da ideia de que os partidos, enquanto 

instituições representativas principais, enquanto vínculo entre representantes e 

representados, merecem um destaque especial. Atendendo a este facto, a arquitectura 

institucional do sistema representativo democrático é fundamental e deve caracterizar-se 

pelo tratamento igualitário, tanto quanto possível, dos partidos. O princípio que 

estrutura essa arquitectura igualitária é o princípio da proporcionalidade, o princípio da 

representação proporcional. Antes de prosseguir com essa defesa, convirá considerar 

objecções de peso aos partidos e a acusação que lhes foi dirigida de tenderem à 

degenerescência burocrático-oligárquica, degenerescência essa a que estariam 

fatalmente condenados e a que condenariam o sistema representativo. 

A “partidocracia” e a “lei de bronze da oligarquia”. 

São muitos os argumentos que, mais do que atacarem a bondade da democracia 

enquanto ideal, focam a sua atenção nas leis ou tendências oligárquicas que 

inevitavelmente conduzem a uma progressiva degenerescência dos impulsos 

democráticos. Um nome essencial, ou o nome essencial neste domínio, continua a ser o 

de Robert Michels (2001). A sua obra clássica “Para uma sociologia dos partidos” traça 

um quadro desalentador para os democratas e expõe, com abundantes exemplos 

recolhidos nos países da Europa ocidental, em particular Alemanha, Itália, França, 

Aústria e Inglaterra, as múltiplas causas para essa degenerescência oligárquica no seio 

dos partidos de massa nascidos na segunda metade do século XIX, partidos esses que 

buscavam a realização mais completa do ideal democrático e igualitário71.  

                                                           
71 O facto de este partidos defenderem a ideia de uma reestruturação radical da sociedade num sentido 
democratizante, ou seja, de terem como fins ou objectivos últimos a democratização radical da sociedade, 
não implicou que a sua estrutura interna tenha alguma vez apresentado uma estrutura e funcionamento 
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Não podemos proceder aqui a uma análise detalhada e crítica da sua obra. 

Contudo, cremos necessário uma breve descrição e exposição de alguns dos seus 

argumentos e perspectiva global sobre o problema das “inevitáveis” tendências 

oligárquicas que existem no seio dos partidos e da sociedade que obstaculizam a 

realização do ideal democrático.  

Para Michels é impossível a “massa” dirigir directamente os assuntos políticos, é 

impossível ocupar-se, por meio de deliberação colectiva constante, dos assuntos 

quotidianos e, simultaneamente, dos grandes problemas políticos. O poder político 

reside sempre, na prática, em elites, em minorias, em oligarquias. Haveria várias razões 

para isso.  

Toda a forma de organização, quer se trate do conjunto da sociedade, quer da 

formação de um partido de massas ou sindicato, implicaria a criação de hierarquias, de 

chefias e de subordinados. Assim, mesmo os partidos com a mais elevada inspiração 

igualitária e democrática tenderiam para a criação de oligarquias internas, para a 

sobreposição de uma minoria de dirigentes competentes sobre a massa de filiados e 

apoiantes, colocados numa posição sobretudo passiva. Em primeiro lugar, é impossível 

estar constantemente a convocar todos os cidadãos (ou filiados, no caso de partidos) 

para a tomada de todas as decisões. A lentidão no processo de tomada de decisões seria 

incompatível com as necessidades da vida moderna (num partido “de combate” como o 

foi o partido social-democrata alemão, o centralismo seria uma necessidade) (Michels, 

2001, pp. 69-72). 

 Um partido político, tal como um governo, precisa de dar resposta pronta a 

problemas complexos que surgem quotidianamente, precisa de arquitectar e executar 

planos de acção em tempo útil, pelo que, mesmo se possível, constituiria desperdício 

insuportável de tempo a decisão pelo conjunto dos cidadãos/membros da comunidade. 

                                                                                                                                                                          

plenamente democráticos. John D. May critica Michels por falar, sem o explicitar, na degenerescência 
democrática dos partidos de massa em dois sentidos, promovendo uma confusão: uma coisa é acusar os 
dirigentes de não “responderem” às vontades e solicitações dos militantes de base por estarem imunes a 
pressões vindas de baixo, ou seja, daqueles que representam, outra coisa é acusar os mesmos dirigentes 
de, pelo contrário, cederem facilmente a pressões da base, não defendendo aqueles que constituiriam os 
verdadeiros interesses dos trabalhadores, nomeadamente as medidas socioeconómicas radicais que, de 
acordo com os princípios socialistas, seriam necessários para a democratização radical da sociedade. 
Muitas vezes os trabalhadores membros do partido podem, por serem “ideologicamente dominados” 
numa perspectiva marxista, não querer as medidas que os dirigentes propõem por as acharem 
“excessivamente radicais”. Nesse caso, se os dirigentes persistirem na defesa das medidas radicais, não 
estarão a respeitar as preferências dos membros de base da organização e, nessa medida, pode dizer-se 
que a organização internamente apresenta uma estrutura oligárquica e não democrática, ainda que os seus 
fins sejam democráticos (May, 1965).   
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Daqui nasce a necessidade da especialização, da criação de cargos e órgãos (eleitos) que 

vão representar quem lhes deu o voto de confiança (Michels, 2001, pp. 53-72 e 111-124). 

Em princípio, estas “elites” não o seriam, na medida em que seriam constantemente 

“amovíveis”, estariam sujeitas ao escrutínio e à censura dos representados. Na prática, 

contende Michels, não seria bem isto o que sucede.  

Os dirigentes, sustenta, perpetuam-se no poder e raramente sentem a pressão 

directa daqueles que supostamente representam. São reconduzidos ao cargo 

sucessivamente, mesmo quando infringem compromissos, dão sinais de comportamento 

anti-ético e traem todas as expectativas dos simpatizantes.  

As razões para isso seriam várias. Em primeiro lugar, são poucos os que estão 

dispostos a dedicar-se de forma tão exclusiva à vida política e organizativa, pelo que as 

opções reais para a “massa” seriam relativamente reduzidas. Em segundo lugar, as 

opções ainda seriam mais restritas, na medida em que são bem poucos os que têm as 

competências (quer as provenientes de níveis de instrução elevados, quer as decorrentes 

de anos de experiência acumulada nas funções dirigentes) necessárias para um bom 

desempenho dos cargos72.  

Por outro lado, são também poucos os militantes ou cidadãos com tempo e 

competência para fiscalizarem efectivamente os representantes. Na verdade, a maioria 

dos militantes num partido (ou dos cidadãos, num regime democrático) não têm nem 

disponibilidade (assoberbados com as preocupações da vida quotidiana), nem a 

competência (falta-lhes o capital social e a informação) necessárias para efectuar esse 

controle. Mais importante até do que os diferenciais reais de competência entre 

dirigentes e dirigidos, é a própria convicção (de ambos os lados da relação) da inegável 

superioridade dos dirigentes e incapacidades dos dirigidos (Michels, 2001, pp.111-124). 

Michels adita ainda o sentimento de gratidão e uma certa necessidade das massas de 

criar e preservar heróis, santos e mártires com os quais se possa identificar 

(Michels,2001, pp. 75-99).73  

                                                           
72 Os dirigentes, aliás, não se coibiriam de fazer uso do seu ascendente e da sua pretensa 
imprescindibilidade para chantagear as bases (Michels, 2001, pp.111-124) 
73 No entanto, estas características não parecem ser propriamente “imutáveis” e inevitáveis pelo simples 
facto de se pertencer “à massa”. O nível de instrução e a localização em grandes centros urbanos, por 
oposição a pequenas comunidades rurais e tradicionais, parecem influir na força ou fraqueza deste tipo de 
postura subserviente. 
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Assim, e com o espaçamento progressivo dos momentos de fiscalização dos 

representantes pelos representados, a ligação entre preferências destes e as decisões 

daqueles tornar-se-ia ténue, garantida por pouco mais do que a boa vontade e sentido 

ético dos primeiros. Ora, a própria permanência no poder criaria nos dirigentes um certo 

sentimento de superioridade, de infalibilidade dos seus próprios juízos, 

independentemente dos sentimentos e opiniões emanados “de baixo” (Michels, pp. 255-

258). A mera passagem do tempo, a força da inércia, e a necessidade de alguma 

estabilidade para a consecução de objectivos a longo prazo acabaria por estabilizar as 

elites dirigentes e reforçar a sua independência em relação às bases obedientes (Michels, 

2001, pp.127-138). Além disto, a rotina que acompanha qualquer profissão geraria uma 

certa resistência a alterações substanciais de comportamento que as bases exigissem em 

momentos críticos. Esta resistência seria tanto mais forte quanto mais “estabilizada” 

estivesse a estrutura da organização, porque, uma vez criada e firmemente estabelecida 

a organização, esta deixaria de ser apenas um meio para um fim (razão para a sua 

criação originalmente) e passaria a ser um fim em si mesma, passando a ter como fim 

também a sua própria sobrevivência (e a sobrevivência dos cargos, postos, dignidades e 

vantagens que lhe estão associados). 

Daí que, num afloramento “anarquista” e invocando Rousseau, Robert Michels 

acabe por considerar a representação como pouco mais do que uma farsa, uma entrega 

de um “cheque em branco” às elites pela massa: “o momento em que se inicia a 

constituição de chefias profissionalizadas marca também o início do fim da democracia” 

(Michels, 2001, pp.71 e ss.). 

A derrota da isocracia pela “partidocracia”? Talvez não. 

É, então, inútil especular sobre o ideal democrático e sobre que tipo de instituições o 

realizariam mais completamente no quadro de um regime representativo? Que interessa 

discutir qual o sistema eleitoral que trata os cidadãos como politicamente iguais, se, 

depois, as tendências oligárquicas vencem, instalando-se confortavelmente no seio dos 

próprios partidos, ou qualquer outro tipo de organizações, mais ou menos 

institucionalizadas, elites que submetem ao seu domínio as massas? Estaremos perante 

um dilema insolúvel: ou democracia directa em comunidades pequenas e socialmente 

pouco complexas, ou oligarquias, mais ou menos alargadas, em sociedades modernas, 

onde a generalidade dos cidadãos não podem ter mais do que um papel passivo, 

escolhendo ciclicamente, dentre as elites dominantes, qual delas exercerá a dominação? 
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 Não necessariamente. A democracia não é propriamente incompatível com a 

existência de “elites”, no sentido mais inócuo de grupos politicamente mais activos e 

informados no seio da sociedade que surgem com um papel mais destacado e 

preponderante na vida política, exercendo influência maior sobre os seus concidadãos74. 

Tal como já fizemos notar, o conceito de democracia enquanto isocracia, tal como o 

interpretamos, é um conceito que não opera dicotomicamente. Existem variados graus 

de democraticidade, i.e., de igualdade política, dependentes de inúmeras variáveis 

diferentes e nenhum regime, existente ou a existir, corresponderá ao ideal democrático 

puro. Este facto não é uma tragédia.  

 Michels levanta questões que devem, indubitavelmente, preocupar os 

democratas, ainda que a “solução” política concreta que o mesmo encontrou seja de 

todo contraditória com o ideal democrático e um exemplo a não seguir (Cabral, 1991, 

pp.82.) No entanto, muitas das tendências apresentadas como absolutamente inevitáveis, 

quase imanentes à condição humana, não pertencem propriamente a uma “natureza das 

coisas” (ou natureza dos homens): são factos com causas essencialmente sociais, 

mutáveis, corrigíveis, desde que para tal haja vontade e determinação política. Como 

afirmou o sociólogo Alvin Gouldner: «In any event it does not seem possible to account 

for bureaucracy in any of its forms as an outgrowth of “human nature”. This explanation 

cannot cope with the rudimentary fact that in some times and in some places there is 

                                                           
74 Fred Alford nota que também na democracia ateniense, apesar de se tratar de uma democracia directa, 
se faziam sentir tendências oligárquicas, sem que surgissem oligarquias propriamente. Havia fortes 
desigualdades entre os cidadãos. Destacavam-se na vida política elites, constituídas por oradores 
persuasivos, cujas origens sociais lhes haviam garantido vantagens no domínio da educação, do prestígio, 
da influência e da disponibilidade para a vida política. Por outro lado, contudo, os atenienses desenharam 
mecanismos institucionais que contrariavam tendências para a degenerescência oligárquica: “While the 
orators of Athens were indeed oligarchs in Michels’ sense, they failed to constitute an oligarchy. That is, 
they failed to constitute a leadership group which was effectively free of citizen control” (Alford, 1985, 
p.305). Como contrariavam, então, as tendências aparentemente inelutáveis para a oligarquia? 
Sinteticamente, pela dispersão das competências e poderes administrativos pelas várias magistraturas, 
bem como pela participação maciça dos cidadãos comuns (escolhidos quase sempre por sorteio) nos 
cargos administrativos e, finalmente, por uma rotatividade extrema nos mesmos que não permitia a 
cristalização de elites dirigentes: “Athens mitigated the iron law not only by separating political 
leadership from the offices that ran the state, but also by rendering these ofices incapable of fomenting 
oligarchy. Athens achieved this by subdividing them into functional units, thus preventing any office 
from monopolizing great power, and by staffing these offices with average citizens.”(ibidem,p. 306). O 
autor extrai desta exploração histórica uma conclusão aplicável às democracias contemporâneas que 
contraria o fatalismo pessimista de Michels: “Expressed abstractly, one may say that the degree of 
oligarchy varies positively with the extent and complexity of the organization only in those organizations 
in which this complexity is hierarchically organized” (ibidem, p. 307). Não sendo a complexidade 
organizacional sinónimo de necessidade de oligarquia, escusado será dizer que, com as devidas 
adaptações (nem sempre fáceis), se podem e devem pensar mecanismos que produzam efeitos similares 
aos que se obtiveram em Atenas para as democracias representativas contemporâneas  
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much bureaucracy, but in other times and places there is little” (Gouldner, 1955, 

p.499)7576.  

Como exemplo, tomemos a atitude de subserviência e a dependência acrítica 

face às personalidades e notáveis do partido detectada por Michels: esta está 

intimamente ligada tanto com níveis educacionais baixos como com determinada 

cultura face à autoridade e ao poder77. Tanto uma como outra podem ser alteradas 

progressivamente. Os níveis de instrução, cultura e competência política podem e 

devem ser aumentados, não apenas com mais anos de escolaridade obrigatória 

efectivamente cumpridos (devidamente acompanhadas de políticas socioeconómicas 

favoráveis à educação), mas também, provavelmente, com uma reorientação dos 

sistemas educativos no sentido de produzir cidadãos politicamente interessados e 

informados e não meros “recursos humanos”, funcionalizados em relação ao mercado e 

à produção. Estas considerações entram já no domínio do que constituirá um capítulo 

autónomo, relativo às organizações económicas e à sua relação com o ideal isocrático. 

Porém, o que interessa reter, por ora, é que estes problemas não são propriamente 

irresolúveis: esta atitude acrítica e amorfa que permite que uma “elite” de funcionários e 

dirigentes se sobreponha e instrumentalize as “massas” não é um dado adquirido. Ou, 

pelo menos, a dimensão e intensidade dessa mesma passividade acrítica e subserviente 

                                                           
75 Por outro lado, Gouldner sustenta que, mesmo que se admitisse ser a lei de bronze da oligarquia uma 
emanação de uma qualquer natureza humana, a tendência inversa também resultaria da mesma natureza 
humana. Aliás, a própria metáfora cíclica de Michels, as correntes democráticas como ondas que 
embatem em fúria contra a costa, para tranquilamente retornarem ao mar e se refazerem com renovado 
estrondo, sugerem que, paralela a uma “lei de bronze da oligarquia”, pulsaria uma “lei de bronze da 
democracia”, uma tendência humana para contrariar a degeneração oligárquica nas organizações e na 
sociedade (ibidem, p. 506).   
76 Na verdade, sustenta John D. May, o argumento de Michels, se bem entendido, não é o de que a 
organização impossibilita a democratização da sociedade, mas antes que a organização, com a sua 
tendência para a especialização e divisão de trabalho interna, é incompatível, apenas e só, com a 
realização absoluta de uma democracia pura. Ou melhor, a organização em partidos políticos só implica 
necessariamente “degeneração oligárquica” se o ponto de partida for um de democracia pura, ou de maior 
democraticidade prévia. Assim, por exemplo, como o próprio Michels reconhece, os partidos de massas, 
através da organização, podem “dar força aos fracos”, podem inclusive, por via parlamentar, contribuir 
para o melhoramento das condições socioeconómicas de base para a democratização da sociedade (May, 
1965, p.421). Da mesma forma, o partido, atingida certa dimensão, pode permitir a ascensão intelectual e 
social de indivíduos de classes mais baixas que, de outra forma, não teriam essas oportunidades. 
Internamente, por outro lado, o crescimento do partido, no caso de a organização à partida ser 
extremamente hierarquizada, com uma cúpula vanguardista, mas desligada das preferências dos 
militantes, pode dar lugar a um partido onde a pressão e, por conseguinte, as preferências das massas se 
faça sentir com mais intensidade sobre os dirigentes (ibidem, 421-422). 
77 Para ser justo para com Michels, há que reconhecer o facto de este autor sublinhar justamente o papel 
da instrução e cultura como meio de contrariar a dominação das massas pelos dirigentes. Ao fazê-lo, 
reconhece, num incomum assomo de optimismo, a possibilidade, quase probabilidade, de esta tendência 
crítica – e por conseguinte, democrática- dos cidadãos e da sociedade vir a progredir, levando a uma 
progressiva democratização da sociedade e dos partidos. (Michels, 2001, pp. 427-428). 
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não constituem dados fixos, imutáveis, imunes a qualquer “engenharia social”. Com 

efeito, é já aceite, sem muita contestação, que os níveis de instrução do próprio e dos 

progenitores estão fortemente ligados aos níveis de “distância ao poder” e à mobilização 

cognitiva (ou falta dela)78.  

Por outro lado, mesmo admitindo que os partidos geram uma certa dependência 

das bases em relação às “elites internas” do partido, é preciso não perder de vista que 

eles cumprem, em certa medida, a função que lhes cabia, que era precisamente o de 

reequilibrar politicamente cidadãos muito desiguais. Isto é, como explicámos no início, 

os partidos conseguem fazer exprimir (desde que se mantenham fiéis, claro está, aos 

interesses e preferências dos seus eleitores e militantes) de uma forma “politicamente 

audível” (nas campanhas, nos parlamentos, em manifestações, comunicados, etc) as 

propostas e objectivos de milhares ou milhões de indivíduos com interesses e fins 

comuns. Ora, cada um desses indivíduos, isoladamente, ou na ausência de uma 

organização complexa e mais “profissionalizada”, nunca conseguiria obter o mesmo 

efeito. Os partidos, nesse sentido, numa sociedade profundamente desigual, podem 

contribuir para diminuir a desigualdade política entre cidadãos, não tanto entre cada 

cidadão individualmente considerado, mas entre grupos de cidadãos com sensibilidades 

políticas e interesses distintos.  

Uma vez que a democracia, enquanto ideal, permite graus diversos de realização 

(tanto na sociedade no seu todo como em organizações no seu seio) e que esta 

realização é inversamente proporcional ao grau de realização de oligarquia, o que releva 

é garantir que se criem ou estimulem estruturas institucionais e ambientes socialmente 

favoráveis à democraticidade. Em concreto, importa desincentivar as tendências 

oligárquicas, na sociedade e nos partidos, nomeadamente criando mecanismos que 

tornem desinteressante aos que detêm o poder, na sociedade e nos partidos, a fuga às 

preferências expressas dos cidadãos, concedendo a estes últimos “armas eficazes” na 

sua luta contra a “irresponsabilidade dos dirigentes” (isto é, contra a insensibilidade às 

reivindicações dos seus eleitores e apoiantes). Como a regulação directa sobre as 

                                                           
78 A este propósito, veja-se a análise de Villaverde Cabral (Cabral, 1997), aplicando a Portugal a noção de 
Power-distance de G. Hofstede: «(…) é o nível de instrução, mais do que os próprios recursos materiais 
correspondentes ao elevado estatuto social, que explica a proximidade do “poder”. (…) A “mobilização 
cognitiva” está fortemente associada à instrução dos inquiridos: 50% dos universitários apresentam uma 
“alta mobilização”, contra os 27% da média nacional, e 80% das pessoas que não frequentaram a escola 
ou que não terminaram qualquer grau de ensino apresentam uma “baixa mobilização”.» (Cabral, 1997, p. 
57) 
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estruturas partidárias internas é polémica e facilmente instrumentalizável por maiorias 

parlamentares, uma forma legítima de obter, por meio de legislação, um fortalecimento 

dos “dirigidos” é constituir um sistema eleitoral que incentive, ou pelo menos não 

desincentive artificialmente, a punição eleitoral e política dos dirigentes.  

Representação e sistemas eleitorais. 

A representação e a igualdade política dos cidadãos. A 

proporcionalidade como forma de aproximação ao ideal isocrático. 

 Se, portanto, vivemos numa democracia representativa e, em grande medida, 

numa democracia de partidos e de “representantes profissionais”, a igualdade política 

dos cidadãos há-de exprimir-se através da igualdade de tratamento das forças político-

partidárias que os representam nas dimensões relevantes. Essa igualdade terá que ser 

garantida, então, por um sistema político adequado, em particular por um sistema 

eleitoral que assegure a justiça na transformação de votos em assentos parlamentares. 

Para que uma democracia essencialmente representativa seja democrática, precisa de ser 

realmente representativa. Isto é, os que se assumem como representantes, têm que 

representar fidedignamente os cidadãos que neles votaram. Ora, nem todos os sistemas 

garantem (igualmente) essa fidedignidade da representação.  

Se o princípio da igualdade política é para ser levado a sério, então, cada opção político-

partidária deverá pesar na vida política nacional (no parlamento, em particular) o 

mesmo que pesam os seus eleitores, em termos populacionais, no conjunto da 

comunidade política em causa. Só assim a assembleia e o sistema político poderão ser 

um espelho que reflecte a sociedade e a sua diversidade interna79.  

Só assim, também, está garantida a igualdade política dos cidadãos, uma vez que, nesta 

fase, a fase das eleições, o processo propriamente deliberativo (isto é, o momento 

alargado reservado à discussão, ao debate, à tentativa de persuasão mútua) já terminou 
                                                           
79 Naturalmente, uma comunidade política pode atribuir mais importância ao ideal da governabilidade do 
que ao ideal da representatividade. Se a comunidade política tiver muito pouca sensibilidade democrática 
não há até como estabelecer sequer uma sociedade democrática num sentido minimalista, quanto mais 
uma sociedade isocrática e um regime proporcional. Empiricamente, sabemos que não só pode, como já 
aconteceu, os cidadãos, por “amor à estabilidade” (face a ameaças aos seus interesses), escolherem (por 
voto, rebelião ou conivência com golpes de estado) consentir na cessação de imediato das instituições 
democráticas. Contudo, apesar de querido, esse acto produziu uma sociedade não-democrática, ou menos 
democrática do que a anterior (assim foi com a eleição de Hitler). A sociedade será mais “governável”, 
mas não-democrática. Analogamente, um regime que a comunidade política prefira por ser mais 
“governável”, em virtude da sua não aceitação do princípio da proporcionalidade, não deixará de ser 
menos democrático do que outro regido pelo princípio da proporcionalidade, na medida em que tratará de 
forma desigual certos grupos de cidadãos no seu seio.   
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na sociedade (sem se atingir consensos) e entrámos na fase “adversarial” da democracia, 

na qual os cidadãos em discórdia vão “medir forças”, medir os seus pesos relativos na 

sociedade com base no princípio da igualdade numérica (Christiano, pp. 219-221). Isto 

é, como cada indivíduo é politicamente igual na sociedade democrática, cada um deles 

tem direito a um e um único voto e, da mesma forma, a força relativa de cada “fim”, 

ideal ou interesse partilhado (que os partidos deverão representar e “corporizar”), há-de 

valer tanto quanto os votos somados que obtiver. 

 A democraticidade e genuidade da representação num sistema político assente 

em partidos e eleições são garantidas na exacta medida em que o sistema eleitoral 

permita traduzir o equilíbrio de forças entre perspectivas ideológicas existente na 

sociedade, num igual equilíbrio (isto é, um equilíbrio proporcionalmente equivalente) 

entre forças político partidárias representantes das mesmas perspectivas ideológicas.  

Assim, tudo o que contribua para um aumento da proporcionalidade da 

representação política é, do ponto de vista estritamente isocrático, um incremento da 

democraticidade (da isocracia) do regime.  

Um sistema eleitoral proporcional trata cada cidadão como igual em relação aos 

restantes, independentemente de este “pertencer” à opção político-partidária que 

resultou ser eleitoralmente maioritária ou minoritária. Um sistema eleitoral que se reja 

segundo uma regra maioritária, ou que tenha enviesamentos maioritários, tende a tratar 

os cidadãos como desiguais: o facto de um cidadão defender e se identificar com uma 

opção política minoritária (e quanto mais minoritária pior) implica que a sua voz e os 

seus interesses são desigualmente (i.e., desproporcionalmente) tratados. O partido da 

sua preferência poderá ser colocado fora do parlamento, a sua voz será silenciada ou 

marginalizada: como se não bastasse ser-se minoritário nas suas opiniões e preferências 

(estando, por isso, sujeito às decisões das maiorias), o cidadão do pequeno partido pode 

ver o seu partido silenciado ou reduzido a uma condição de menoridade política. O 

sistema eleitoral maioritário tem o seguinte efeito: ao atingir-se determinada 

percentagem dos votos, os votos de uns passam a pesar mais do que os dos outros 

cidadãos. Num sistema maioritário puro “o vencedor ganha tudo” (the winner takes it 

all), sendo que o vencedor pode não representar mais de metade dos votos na sociedade. 

Na verdade, pode representar até uma minoria bastante limitada dos mesmos.  
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As diferenças serão tão significativas assim entre sistemas 

proporcionais e maioritários? 

Richard Rose faz um esforço de desdramatização da problemática em torno das 

diferenças entre os sistema maioritários e proporcionais. Uma das suas primeiras e 

principais advertências é a de que “os sistemas eleitorais não se empregam em 

abstracto: funcionam em contextos históricos concretos” (Rose, 998, p.213) e insiste em 

que o “resultado final [em termos do sistema de partidos em geral] não é uma função 

das leis eleitorais, mas sim de influências sociais e políticas”(ibidem, p.218). Rose 

relembra, por exemplo, como a concentração ou dispersão da base eleitoral de apoio dos 

partidos pode alterar completamente o panorama político para os partidos menores em 

sistemas maioritários. Na Grã-Bretanha, por exemplo, o partido Liberal, é 

grosseiramente sub-representado, porque a sua base de apoio, embora alargada, não está 

concentrada (é ideológica e não geograficamente definida, diríamos), ao passo que 

partidos na Irlanda do Norte, muito pequenos à escala britânica, acabam por obter um 

número de assentos parlamentares em Westminster que constitui o dobro (2,6%) dos 

que lhe estariam reservados (1,3%) caso houvesse uma tradução fiel da percentagem de 

votos em assentos. Por outro lado, tenta demonstrar também como países onde vigoram 

sistemas de representação proporcional (RP) conseguem muitas vezes apresentar graus 

de proporcionalidade ainda mais baixos do que alguns sistemas de maioria relativa80. À 

primeira vista, deveríamos então moderar o discurso apologista dos sistemas 

proporcionais e diabolizante dos sistemas maioritários. 

Rose faz algumas observações empíricas correctas e relevantes. No entanto, 

estas não nos obrigam propriamente a rever a preferência clara pela proporcionalidade 

como factor de isocracia ou democraticidade de um regime representativo. À afirmação 

de Rose de que “os países com eleições livres podem normalmente apresentar-se como 

sendo democráticos, seja qual for o sistema eleitoral que usam” (ibidem, p.222), pode 

facilmente contestar-se: podem talvez apresentar-se todos como sendo democráticos 

(pelo menos num sentido minimalista), mas não como sendo igualmente democráticos; 

ceteris paribus, quanto mais proporcionais, mais democráticos os países, ou, por outras 

palavras, maior a democraticidade do seu regime.  

                                                           
80 Para aferir da proporcionalidade de cada sistema e comparar a proporcionalidade entre os vários 
sistemas da sua amostra, Rose recorre a um índice de proporcionalidade. Este é “calculado como a soma 
da diferença entre a quota de assentos parlamentares e a quota percentual de votos de cada partido, 
dividida por 2 e subtraída de 100. Quanto mais próximo de 100 for o índice, mais exactamente 
proporcional será a relação entre assentos e votos.”(ibidem, pp.214-215). 



 
102 

Em primeiro lugar, como o próprio autor deixa claro, se há sistemas 

proporcionais que têm um índice de proporcionalidade similar ao de outros sistemas de 

maioria relativas, tal deve-se à introdução de mecanismos redutores dessa mesma 

proporcionalidade. Nomeadamente, para além de fórmulas de transformação de votos 

em assentos com enviesamentos maioritários e cláusulas-barreira, estes países 

apresentam círculos eleitorais de pequena dimensão, criando, desta forma, regimes 

aparentemente proporcionais, mas, de facto, tendencialmente maioritários. É verdade 

que, para lá da consagração formal do sistema proporcional, é preciso atender a todos os 

mecanismos que insidiosamente interferem na transformação de votos em mandatos. 

Esta, sim, é a conclusão que se pode e deve tirar destas observações de Rose. 

Em segundo lugar, a argumentação peca, na medida em que esquece que um 

sistema maioritário pode afectar (e afecta) pesadamente as possibilidades, ao longo da 

história, de formação de novas forças político-partidárias, bem como de sucesso de 

movimentos de cisão dentro dos partidos já existentes. De alguma forma, os sistemas 

maioritários contribuem para a concentração e cristalização do voto em dois partidos. Se 

se tomar este facto em consideração, então, medir a proporcionalidade de um sistema, 

como o norte-americano, onde, na prática, graças ao efeito do sistema maioritário ao 

longo do tempo, já só existem dois partidos com votação passível de obter assentos, não 

pode ser considerada uma operação idêntica à de medir a desproporcionalidade 

existente num sistema proporcional onde, graças às oportunidades de um sistema não 

maioritário, existem (i.e., conseguem existir e formar-se ex novo) vários partidos com 

votações passíveis de obter assento. São realidades qualitativamente distintas se 

atendermos ao efeito cumulativo das oportunidades e incentivos que sistemas 

proporcionais e maioritários produzem sobre os cidadãos81.   

O facto dos sistemas eleitorais não existirem em abstracto, mas em situações sociais 

concretas, como adverte Rose, não pode constituir pretexto para não efectuar uma 

análise das características intrínsecas e da lógica interna (mais ou menos isocrática) dos 

mecanismos de conversão de votos em assentos.  

E, desse ponto de vista, é relevante reter que um sistema profundamente maioritário 

como o americano, em abstracto, pode produzir resultados que não reflectem, ou 

                                                           
81 “Rose desconta os próprios efeitos do sistema eleitoral, nomeadamente o facto de sob sistemas de 
maioria relativa o eleitor ser restringido e os partidos eliminados. Assim, quando observamos os 
resultados, as distorções já ocorreram” (Sartori, 1998, p. 234) 
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reflectem muito pouco, as reais sensibilidades políticas e até os votos expressos pela 

população. Assim, é o próprio Rose quem admite que, num sistema first past the post :  

“Em teoria, dois partidos poderiam ser altamente competitivos em todos os círculos, 

mas, se o mesmo partido ganhasse sempre 51% dos votos em cada círculo, então o 

partido mais votado ganharia sempre 100% dos assentos. É também, teoricamente, 

possível que um partido ganhe uma maioria absoluta no parlamento com apenas um 

quarto dos votos populares se obtiver 51 assentos em cada 100 por uma margem 

mínima e não obtiver quaisquer votos nos outros quarenta e nove círculos eleitorais.” 

(Rose, 1998, pp. 216-217) 

Ora, um sistema que em teoria (mesmo que apenas em teoria) possa produzir 

estes resultados funciona segundo uma lógica que não trata de forma igualitária os 

cidadãos. Cerceia, no longo prazo pelo menos, as escolhas dos cidadãos que 

representem correntes de opinião minoritárias (e não parece ser de todo despiciendo 

especular sobre se, se fosse outro o sistema eleitoral vigente, i.e., se fosse proporcional, 

essas correntes de opinião não teriam oportunidade de se tornar maioritárias no decurso 

da história), tratando-os como politicamente desiguais. De certa forma, exerce uma 

pressão, quase que uma chantagem, sobre esses cidadãos. O sistema eleitoral 

maioritário dirige-se da seguinte forma ao cidadão “não-conformista”: “ou votas nos 

dois partidos maioritários, ou o teu voto será, na melhor das hipóteses, absolutamente 

inútil, ou, na pior, contribuirá para a derrota do partido que para ti é o menos mau dos 

maioritários”. O destino do “partido do meio” inglês mostra bem que, mesmo quando 

essas correntes minoritárias não são muito menores do que os dois partidos maioritários, 

podem ser “sufocadas” e ignoradas, como se não existissem ou não representassem nada 

na vida política de um país. O sistema maioritário é, portanto, regido por uma lógica de 

submissão e “normalização” (i.e., constrangimento dos politicamente mais “radicais” às 

opiniões e preferências da maioria “conformada” e, as mais das vezes, letárgica) das 

minorias políticas, constituindo, afinal, um caso típico de deformação da democracia em 

“tirania da maioria”, já que informalmente se estabelece um regime diminuidor dos 

direitos políticos das minorias. Ao falarmos em diminuição informal dos direitos 

políticos da minoria referimo-nos aqui sobretudo às oportunidades para a expressão 

política, expressão essa que se realiza por meio do voto nos partidos que mais 

correspondem à sensibilidade desses cidadãos minoritários. Não apenas é o voto no 

partido, em si mesmo, expressão directa dos cidadãos, como esses partidos em que os 
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cidadãos votariam iriam, presume-se, aumentar o volume das reivindicações políticas 

dos cidadãos que neles votaram, funcionando como “altifalantes” no espaço público 

dessas reivindicações82.  

Tem razão Sartori quando afirma que a “liberdade para cada um e para todos 

adquire o seu significado autêntico quando estamos em minoria”(Sartori, 1965, p.257);  

nomeadamente, quando temos o direito a escolher, em igualdade de circunstâncias 

(porque se qualquer direito e liberdade é muito relevante, é muito relevante para todos: 

um direito ou liberdade importante tem que ser um igual direito, uma igual liberdade), 

os nossos representantes, sem os constrangimentos de uma lei eleitoral feita para 

beneficiar os partidos mais votados e, consequentemente, as preferências políticas das 

maiorias que eles exprimem na sociedade. O assentimento democrático nesses países 

(de sistema eleitoral maioritário) arrisca-se a ser menos um produto de um debate 

alargado, pluralista e continuado no tempo, do que o resultado de um constrangimento 

indirecto dos cidadãos “não centristas” para a aceitação da inevitabilidade do 

“centralismo político”. Os acordos num sistema político só serão genuínos quando 

resultem da negociação aberta e incondicionada, e não quando tenham sido 

condicionados previamente e, de algum modo, impostos pela força da maioria.  

O funcionamento do sistema é tanto mais grave quanto cria as condições para a 

sua reprodução constante. Ele auto-perpetua-se, num círculo vicioso: se são sempre os 

partidos maioritários a deter o poder, a tendência será para estes protegerem o status 

quo, não alterando as regras eleitorais que os beneficiam e protegem das correntes 

minoritárias, “submissas” ao seu império.  

Os argumentos contra a proporcionalidade e as respostas possíveis. 

Há, no entanto, um conjunto de argumentos muito recorrentemente invocados 

contra os sistemas eleitorais proporcionais, por um lado. Por outro, são amiúde aduzidas 

                                                           
82 Poder-se-ia argumentar que estes dois partidos do sistema maioritário seriam sempre “federações de 
facções” muito diversas e que, desde que haja inteira liberdade de expressão e um ambiente de tolerância 
no seio da federação, os cidadãos terão sempre oportunidade para exprimir a sua diversidade e os partidos 
reflectirão essa diversidade ideológica. Note-se, contudo, que tendo uma facção ganho (local ou 
nacionalmente) dentro dessa federação, não restam reais opções de voto, num sistema maioritário, aos 
membros de facções minoritárias dentro dessa federação que se encontrem descontentes com a facção 
ganhadora, justamente por esta estar, segundo eles, ideologicamente demasiado próxima da outra 
federação e muito longe das suas preferências. Por outro lado, mesmo com as garantias de liberdade de 
expressão interna numa federação de facções, pode perguntar-se se essa situação equivale a ter um partido 
próprio, autónomo, onde não se sintam as pressões naturais de maiorias internas. É que naturalmente num 
“partido-federação” haverá sempre dificuldade de compreensão, por parte da maioria, face à falta de 
apoio do candidato da federação por parte das minorias internas.   
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pretensas vantagens dos sistemas maioritários que poderiam justificar a sua menor 

“justiça”.  

O argumento da clareza de opções inerente ao bipartidarismo. 

Um argumento comummente aduzido pelos defensores dos sistemas maioritários 

é o de que este teria a vantagem de, ao produzir duas forças políticas, apresentar aos 

eleitores opções claras de governo83, uma vez que o partido que obtenha a maioria 

formará governo, ceteris paribus, sem necessidade de recorrer a outros partidos. Isto, 

por sua vez, eliminaria a necessidade do vencedor conduzir negociações, cedendo aos 

“colegas de coligação” e, por fim, operar uma diluição indesejada do seu programa 

político. Contrastaria, assim, com um sistema fragmentado em que, mesmo havendo 

partidos claramente mais votados, não seria possível ao eleitor discernir qual ou quais 

destes poderiam vir a formar governo84. Portanto, na prática, o eleitor nunca estaria a 

escolher o governo e as políticas que iriam reger o seu país. A formação do governo, ao 

fim e ao cabo, seria produto de pouco mais do que o acaso, estaria à mercê da actuação 

arbitrária, pós-eleitoral, dos partidos: estes negociariam entre si e os partidos mais 

pequenos poderiam acabar por inviabilizar um governo (ou um governo com 

estabilidade suficiente, pelo menos, para aplicar a sua política) do partido mais votado, 

por pouco mais do que um capricho85.  

O argumento da responsabilidade política contra a diluição da culpa. 

Adicionalmente, se é apenas um partido o autor das políticas governamentais, é 

possível ao cidadão individualizar a “culpa”, identificar e responsabilizar sem 

hesitações o partido fautor das políticas erróneas ou indesejadas, permitindo a posterior 

“punição” eleitoral do mesmo (Lijphart, 1989, pp.154-155). Num governo de coligação, 

como poderão os eleitores identificar o “responsável” por cada política? Quem deverá 

                                                           
83 “Num sistema bipartidário o povo vota directamente no governo do país. O seu voto implica que será o 
líder do partido que obtém a maioria que irá formar o governo (…) é razoável esperar-se que, nestas 
condições, o governo seja um grupo tão homogéneo quanto o permitem as limitações humanas” 
(Hermens, 1998, p.107). 
84 This system may even make it impossible for him [o eleitor] to choose a government at all” (Downs, 
1957, p.156) 
85 “Quando a RP destrói o sistema bipartidário, retira ao eleitorado o poder de tomar decisões que afectam 
não só medidas, mas também homens. Como nenhum partido obtém uma maioria, o governo terá de ser 
formado através de uma coligação de vários partidos. (…) Deixam de ser necessárias as alianças eleitorais 
e, durante a campanha, cada partido pode declarar que é independente de todos os outros. Assim, os 
candidatos vencedores dos vários partidos são eleitos apenas pelos votos daqueles que pertencem ao seu 
próprio partido, e o eleitorado não determina que um determinado grupo de partidos colabore no sentido 
de assumir o governo do país. Isto significa que, depois das eleições, os partidos representados no 
parlamento têm a liberdade de formar governo como bem entenderem” (Hermens, 1998, p.108) 
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ser punido, ou o “mais punido”, se não está esclarecido que decisão, ou que quota parte 

da responsabilidade de cada decisão cabe a que partido? 

Clareza de opções partidárias ou inexistência de alternativas? 

Conquanto seja verdade que para os eleitores no sistema maioritário não há 

dúvida sobre quem pode vir a ser governo e que este será monopartidário (pelo que não 

será “coagido” a diluir as suas políticas públicas decorrentes das opções programáticas 

com que se apresentou às urnas) não parece que isto seja um argumento forte no sentido 

de concluir pela superioridade deste tipo de sistema eleitoral, sobretudo quando o que se 

pretenda salvaguardar seja a democraticidade do regime, ou o princípio da igualdade 

política dos cidadãos (isocracia).    

É reconhecida a tendência para, num sistema bipartidário, as opções políticas 

oferecidas por ambos os partidos, na prática, quando não também na teoria, se 

aproximarem muito. Os programas políticos expostos e propagandeados e ainda mais as 

políticas públicas efectivamente levadas a cabo, tendem a ser muito similares e tornam-

se francamente “moderadas” ou “centristas”. Por contraste, sistemas multi-partidários 

(que são permitidos, ainda que não produzidos propriamente pelos sistemas eleitorais 

proporcionais) tendem a forçar os partidos a assumir programas políticos distintos, mais 

claros nos seus objectivos, ajudando os cidadãos a reconhecer o que é que poderá ser 

diferente, em termos de políticas públicas, com o sucesso de cada partido86.    

Na tentativa de maximizar votos, os dois grandes partidos aparentemente 

defendem os interesses e preferências de todos e a única forma de operar essa 

quadratura do círculo é adoptando um programa vago, ambíguo que evite colidir de 

frente, pelo menos textual e explicitamente, com as perspectivas de qualquer grupo de 

cidadãos e que apele sobretudo a um votante “mediano” de tipo Downsiano. A diluição 

e falta de clareza que se poderia temer de um governo de coligação começa logo nos 

próprios partidos (e respectivos programas), de forma mais acentuada, no momento pré-

eleitoral sob um sistema maioritário e bipartidário87. 

                                                           
86 “In addition, proportional representation and the multiparty system it encourages greatly increase what 
I call the articulation of packages of aims. Parties tend to develop much more specific and distinctive 
packs of proposals under this system than under the single member district system. The latter encourages 
vagueness and ambiguity on important issues as well as complete neglect of many issues.”(Christiano, 
1996, p.231) 
87 “Each party must attempt to appeal to a much larger base of individuals with a much greater diversity 
of views in order to win an election. The consequence is (…) an increase in attempts  to finesse issues of 
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 Assim, não há, para os cidadãos vivendo e votando sob sistemas eleitorais de 

tipo maioritário, verdadeiramente duas opções políticas nítidas, claras: há, isso sim, 

duas opções de governo, constituídas por dois partidos quase idênticos. Há duas 

organizações captadoras de votos e uma única política (Lijphart, 1989, p.158). A ausência 

real de alternativas, tão elogiada pelo seu efeito moderador tem, isso sim, um efeito 

pernicioso sobre a igualdade política dos cidadãos. Quem quiser uma política diferente, 

mais à esquerda ou mais à direita, não tem realmente em quem votar, não tem uma 

opção88. Os partidos da sua sensibilidade podem não estar proibidos, mas o voto neles 

não se traduzirá em “voz” política. O cidadão “radical” ou se abstém, ou vota em 

branco, ou vota no menos mau. O voto genuíno e consequente inexiste para ele, embora 

não para os seus concidadãos “centristas”.  

 Porém, como afirma Arthur Lewis, citado por Lijphart, faz parte da essência 

mesma de uma democracia que “todos os que se encontram abrangidos por uma decisão 

deverão ter possibilidade de participar no processo que lhe deu origem, quer 

directamente, quer através dos seus representantes próprios”(Lijphart, 1989, p.39), pelo 

que, no dizer de Lijphart, “no contexto das sociedades pluralistas [e não são elas já a 

                                                                                                                                                                          

great importance to constituents in order not to offend other constituents. This practice leads to ambiguity 
and vagueness in the formulation of all programs. Since no one can escape to another party, except to the 
other, equally vague challenger, parties do not have an incentive to be very specific in their proposals. 
They also do not need to take much account of the important needs of minorities who are not likely to 
defect to the opposite party”(Christiano,1996, p.231) 
88 A questão não é se existe ou não pluralismo ideológico nos países com sistemas maioritários, ou se esse 
pluralismo é maior ou menor do que nos países onde vigoram sistemas proporcionais. Nem também se 
discute aqui se o pluralismo que existe se reflecte no interior dos dois grandes partidos que um sistema 
maioritário gera. O que está em causa realmente é que o pluralismo político tenha que se exprimir nos 
limites precisos de dois partidos políticos e que as minorias, que continuem a ser minorias dentro dos 
partidos maioritários, sejam constrangidas a não colocar o seu voto e voz fora desses partidos, noutros 
partidos que exprimam, não a vontade da maioria interna, nem um acordo desta com a minoria, mas o 
ideário específico dessa minoria. O que se pode verificar empiricamente é que em países onde vigoraram 
ou vigoram sistemas proporcionais (e na medida em que tenham sido ou sejam realmente proporcionais), 
os cidadãos demonstraram ter uma preferência clara por mais partidos do que apenas dois. Ou seja, as 
minorias prefeririam sempre a existência de partidos que reflectissem mais genuína e claramente as suas 
divergências ideológicas ou de interesses face a outros grupos. Preferiram sempre conceder o voto a 
partidos minoritários do que concentrá-lo em partidos maiores, em federações ou confederações de 
grupos ideologicamente distintos. O sistema proporcional, do ponto de vista democrático, concede iguais 
oportunidades eleitorais (embora não resolva, obviamente, as desigualdades socioeconómicas e 
educativas que criam outro tipo de desigualdade de oportunidades) a todos os cidadãos para se 
exprimirem através de tantos partidos quanto os desejados, oportunidades essas que têm sido 
“aproveitadas” sistematicamente sempre que incentivos artificiais de monta não têm sido colocados aos 
cidadãos das minorias. O sistema proporcional permite tanto a dispersão como a concentração dos votos, 
não “pune” nenhum cidadão por ser minoritário, inutilizando o seu voto. E para aqueles que valorizem a 
estabilidade governativa mais do que a possibilidade de ter um partido autónomo e livre das pressões de 
maiorias, a porta permanece aberta: não há nenhum incentivo artificial à dispersão dos votos similar ao 
incentivo artificial à concentração dos votos que existe no sistema maioritário.   
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esmagadora maioria dos casos?] a regra maioritária implica ditadura da maioria e 

confrontação civil, em vez de democracia.” (Lijphart, 1989, p.41).   

Não obstante concordarmos com Lijphart na preferência pelos sistemas eleitorais 

proporcionais (bem como com a maioria dos argumentos de que faz uso para defendê-

los), não cremos que, do ponto de vista da Isocracia, o ponto essencial seja o 

“consenso”. A isocracia diz respeito à igualdade política, uma igualdade que se verifica 

no conjunto do processo que vai levar à tomada de decisões políticas, e não 

propriamente a um resultado, por muito virtuoso que seja, como o são, por certo, as 

normas que obtêm a concordância de todos ou quase todos. 

Por outro lado, a discordância é inevitável e, embora não seja bom estimulá-la 

quando esta possa degenerar em violência (até porque, uma vez abandonado o palco da 

política, estritamente falando, e iniciada a violência explícita mútua, a própria 

comunidade política de iguais está comprometida: os indivíduos que a compõem 

consideram-se não como cidadãos iguais, mas como inimigos a eliminar), há limites 

naturais para o consenso, quando existem diferenças demasiado profundas que não se 

podem ultrapassar com sucesso, por muita boa vontade e desejo de “paz social” que 

haja: dificilmente alguma norma pode agradar a gregos e troianos, porque há sempre 

quem perca com uma regra. Nalguns casos mais graves, pode acontecer que a 

comunidade política, tal como existe, tenha que ter um fim ou uma readaptação radical, 

que não viole, porém, a ideia de igualdade política. Este problema complexo, conexo 

com as questões do federalismo e separatismo nas comunidades políticas, não poderá 

ser abordado aqui. 

A responsabilidade: é assim tão importante? 

Lijphart sublinha que um sistema bipartidário (e, por maioria de razão, um 

sistema eleitoral maioritário ou proporcional com enviesamento maioritário) não é 

condição necessária e suficiente para que seja possível determinar inequivocamente a 

responsabilidade de um partido pela actuação política do governo. Por exemplo, se 

estivermos perante um sistema de tipo presidencialista, como sucede nos EUA, em que 

o poder legislativo e poder executivo derivam de eleições distintas e podem estar na 

mão de partidos diferentes, não se torna tão clara a responsabilidade das políticas 

públicas postas em prática (Lijphart, 1989, pp. 158-159). Estas podem ter origem no 

Congresso, no executivo sob tutela do presidente, e, em ambos os casos, podem ser o 
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produto de alguma forma de acordo (ex: “nós, maioria do congresso, votaremos 

favoravelmente as propostas provenientes do partido do presidente, desde que este se 

comprometa a conduzir a política X”) entre os dois partidos e os dois órgãos de 

soberania.  

Algo de similar pode ocorrer, num caso de bicamaralismo em que ambas as 

câmaras dispõem de poderes relativamente equivalentes e se encontram em mãos 

diferentes.  

Poder-se-ia acrescentar ainda que um governo emergente de um sistema político 

proporcional e multipartidário pode governar só: pode obter uma maioria absoluta dos 

votos (se os eleitores acharem que merece essa confiança) e governar tranquilamente 

(assim sucedeu já em Portugal), ou pode governar sendo minoritário, ainda que a 

duração do seu mandato fique em risco de terminar antes do fim da legislatura. 

Portanto, a proporcionalidade não significa necessariamente perda de 

“identificabilidade” e de capacidade de responsabilização dos partidos por parte do 

cidadão. 

Lijphart está correcto nas suas observações, mas a sua argumentação é 

insuficiente para os nossos propósitos.  

Será que a responsabilidade fica tão diluída e incerta por causa da partilha do 

poder? Provavelmente não. As coligações não são produtos da pura arbitrariedade. Há 

uma certa racionalidade na grande maioria delas. Os partidos coligam-se, regra geral, 

quando sentem que existe suficiente proximidade ideológica e de interesses para que a 

coligação não seja demasiado conturbada e instável (Lijphart, 1989, pp.77-97; 

Christiano, 1996, p.236). Por outro lado, por convicção ou por medo à punição eleitoral, 

estarão dispostos a fazer concessões e a ser coniventes com determinadas políticas 

apenas até determinado ponto. Sabem que poderão ser repudiados pela sua tradicional 

base de apoio se não se comportarem desta maneira.    

A permanência mais ou menos longa, no seio da coligação, de um partido, sem 

que este esboce contestação, pode e deve ser entendida pelos cidadãos, como uma 

aprovação tácita das políticas praticadas. Ou, na melhor das hipóteses, como 

complacência ou tolerância. Por essa mesma razão, um cidadão poderá responsabilizar 

os partidos na medida em que achar que eles colaboraram (pelo seu apoio ou 
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conivência) nas políticas do governo. Mesmo no seio de uma coligação, um partido 

pode levantar a voz e desaprovar uma determinada política. Mais até: um partido 

minoritário, perante uma política que lhe repugne, pode fazer alguma chantagem 

pública junto do parceiro maior, ameaçando retirar-lhe o apoio. E, se por acaso um 

partido sair efectivamente da coligação num protesto injustificado, caberá aos eleitores 

puni-lo se acharem que, de facto, não havia motivo válido ou antes, caso vejam justeza 

na sua acção, premiá-lo pela sua fidelidade aos princípios. 

Em última análise, aliás, o argumento só parece ter real peso se partirmos de 

uma concepção meramente “formalista” e não substancial da responsabilidade política 

dos representantes face aos representados. Numa concepção formalista da 

responsabilidade política o único real poder que os cidadãos detêm sobre os 

representantes é o de, em eleições periódicas, punirem aqueles que traíram os objectivos 

que se propuseram defender, ou que se revelaram incompetentes no cargo, pela não 

reeleição. Essa visão parte, por sua vez, regra geral, de uma concepção minimalista e 

elitista da democracia, em que a participação do cidadão é reduzida ao mínimo: sendo-

lhe reservado um papel essencialmente passivo (Christiano, 1996, pp. 207-211). É essa 

a perspectiva de Schumpeter89.  

Após a escolha dos representantes, o cidadão delega por inteiro os seus poderes 

no representante e abstém-se de influir no processo político até que sobrevenha o 

próximo período eleitoral. Para Schumpeter, os cidadãos mais não são do que massa 

amorfa e incapaz e a democracia deve ser entendida, de forma realista e pragmática, 

como a livre competição entre elites através de eleições livres. Estas elites devem 

emergir, moderadas e pragmáticas, do seio de classes dominantes (a existência destas 

parece não apenas ser compatível, mas, aparentemente, até necessária ao salutar 

                                                           
89 É tão minimalista a sua concepção de democracia, aliás, que, como assinala correctamente Carole 
Pateman, para Schumpeter, surpreendentemente (ou não) a democracia não exige sequer o sufrágio 
universal e é compatível com discriminações baseadas no sexo, raça, condição económica e religião (que 
são equiparadas por Schumpeter à inaptidão que se julga razoável presumir nos menores de idade ou nos 
loucos). Ou melhor, independentemente de concordarmos ou não com o facto de qualquer destas 
qualidades implicar uma real “incapacidade” para o exercício do direito de voto, cada povo, cada 
comunidade política, tem o direito de julgar como aptos ao direito do voto quem bem entender, segundo 
os critérios que entender, sem que isso colida necessariamente com a democraticidade do regime: “For 
fitness [para votar] is a matter of opinion and of degree. Its presence must be established by some set of 
rules. Without absurdity or insincerity it is possible to hold that fitness is measured by one’s ability to 
support oneself. (…) a race-conscious nation may associate fitness with racial considerations. (…) 
”(Schumpeter, 1954, p.244). E na nota de rodapé subsequente, Schumpeter, para nos convencer da 
razoabilidade do que afirma, dá como exemplos a exclusão dos direitos de cidadania dos judeus na 
Alemanha, dos orientais nos EUA e dos negros em parte do sul dos EUA, como se essas exclusões não 
fossem efectivamente anti-democráticas! 
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funcionamento da democracia, na medida em que operam como manancial e “filtro” de 

“candidatos”)90. Bem se pode dizer que, nesta concepção, se o voto é uma arma contra 

os abusos do poder (público e privado), uma vez este depositado na urna, o cidadão fica 

desarmado por tanto tempo quanto dure a legislatura.  

O argumento da instabilidade dos governos e de regime. 

De natureza diferente é o argumento que atribui à representação proporcional 

uma propensão para a instabilização quer de governos, quer de regimes políticos. Este, 

regra geral, não é utilizado com a intenção de pôr em causa a superioridade do sistema 

de RP em termos teóricos e como mecanismo que assegura maior justiça e 

democraticidade abstracta ao sistema. O argumento destina-se antes a sublinhar que há 

um efeito secundário potencialmente muito grave decorrente de sistemas que acentuam 

a representatividade. Se dermos por adquirido que um sistema eleitoral proporcional 

gera sistemas multipartidários, poderemos argumentar que a fragmentação produzida 

por aquele tende a produzir instabilidade política, na medida em que, para conseguir que 

se forme um governo durável, são necessárias coligações: coligações essas tanto mais 

precárias quanto maior o número de partidos que a integrem e quanto maior a distância 

ideológico-programática entre eles. Nos sistemas maioritários, há uma fortíssima 

tendência para o bipartidarismo (Duverger, 1998, p.116). O bipartidarismo, por sua vez, 

garantiria governos monopartidários e muito estáveis. Estes governos não estão 

dependentes nem de parceiros de coligação instáveis, irresponsáveis e com agendas 

próprias e populistas, nem, como sucede no caso de governos minoritários em sistemas 

proporcionais, da boa-vontade ou sentido de responsabilidade da oposição. Podem 

prosseguir na senda que traçaram no seu programa eleitoral sem temer cair. Num 

sistema proporcional, pelo contrário, com a existência de vários partidos, é muito fácil 

derrubar governos minoritários e as coligações estão associadas, regra geral, a 

durabilidades médias do governo mais baixas (Lijphart, 1989, pp. 152 e 156). 

A promoção da instabilidade do regime seria uma consequência mais grave do 

sistema proporcional. Não é incomum atribuir-se-lhe parte da responsabilidade para a 

emergência das ditaduras no período entre as duas grandes guerras e Hermens 

                                                           
90 Seguimos aqui de perto a exposição e crítica de Carole Pateman (Pateman, 1974 [1970], pp. 3-5). Para 
uma exposição e crítica nos mesmos moldes de autores (Dahl, Sartori, Berelson e Eckstein) que, segundo 
Pateman, partem dos mesmos pressupostos (isto é, tanto de uma crítica a uma pseudo-teoria democrática 
clássica que, segundo ela, nunca existiu, como de uma concepção elitista e infundamentada da 
democracia), ver ainda na mesma obra, pp. 6-21. 
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implicitamente coloca as culpas da ascensão do nazismo, pelo menos parcialmente, no 

sistema proporcional adoptado com a República de Weimar. Por um lado, o sistema 

proporcional permite que existam e sobrevivam partidos políticos radicais, 

nomeadamente partidos que possam ser “contrários à democracia”, enquanto que o 

sistema maioritário, como já vimos, condiciona os eleitores e acaba por não dar 

oportunidades aos partidos radicais para crescerem e se tornarem alternativas. O sistema 

maioritário fecha a janela de oportunidades aos partidos radicais91.  

Os partidos “radicais” e com programas e práticas anti-democráticos conseguem 

sobreviver e prosperar no sistema eleitoral proporcional. Isto implica que o sistema se 

polariza, que as divergências sobressaem claramente e que se gera uma dinâmica 

centrífuga.   

 «Qualquer grupo que conte com um número suficiente de correligionários pode 

ganhar, ainda que estes possam, na sua maioria, ter sido atraídos para o grupo por isso 

estar na moda ou por serem excêntricos. (…) Muitos, ou talvez a maioria, daqueles que 

votam a favor de um novo partido são pessoas que não teriam pensado fazê-lo poucos 

anos antes (…) passam a considerar natural que haja um partido para representar todos 

os matizes da opinião política. Isto significa que as diferenças políticas não só passam a 

ser expressas de uma forma muito mais clara, mas também que essas diferenças se 

multiplicam e intensificam. (…) [os novos partidos] procurarão incutir as mesmas ideias 

nos seus seguidores. Para esse efeito produzirão uma bibliografia e uma imprensa 

partidárias. Aqueles que se interessam activamente pela política recorrerão a essas 

fontes para se educarem. Aqueles que não lerem a imprensa serão expostos à divulgação 

dos novos conceitos em reuniões políticas e em discussões com os vizinhos ou colegas. 

Surge assim uma nova tradição política, e a “vontade do povo” passa a ser muito 

diferente daquilo que era no sistema maioritário. Não será manifesto que a RP não é de 

                                                           
91 Hermens sublinha que por partidos “radicais” se pode entender, num primeiro sentido, partidos cujos 
fins últimos de transformação social são radicais, no sentido de quererem alterar as raízes 
socioeconómicas da sociedade, mas também, num segundo sentido, aqueles que, além de defenderem 
esses fins “radicais”, estão dispostos a recorrer a “meios” radicais, nomeadamente, à subversão da ordem 
constitucional e legal democrática instituída, por via revolucionária e não eleitoral. Garante – sem ser 
convincente – que o “combate aos radicais” de que faz apologia diz respeito aos radicais no segundo e 
mais estrito sentido: o de radicais enquanto revolucionários. Só que o sistema maioritário bloqueia a 
ascensão aos partidos “radicais” dos dois tipos, alienando os cidadãos que se revêem nos fins radicais. Se 
isto pode levar ou não ao sentimento de frustração com o sistema como está, com o conjunto de “meios” 
deficientes que ele disponibiliza, não podemos determinar. No entanto, se esse fosse o caso, então, o 
sistema maioritário poderia estar, ao contrário do que argumenta Hermens, a empurrar os cidadãos 
radicais nos fins e moderados nos meios para o “extremismo de meios”. 
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modo algum aquilo que os seus adeptos dizem ser – um mapa que reproduz fielmente, 

numa escala menor, as divisões territoriais do país? A RP é antes um mecanismo que 

divide a nação contra si mesma.» (Hermens, 1998, p.66). 

Nesse contexto multipartidário, oferecendo variadas alternativas para os 

cidadãos e criando forte polarização, qualquer crise económica, qualquer crise 

institucional, qualquer problema social vincado será terreno fértil para o perigoso e 

galopante crescimento dos partidos radicais, que, de resto, aproveitarão para atribuir as 

responsabilidades desses males não apenas aos governos e às suas políticas 

pretensamente inadequadas, como também e sobretudo, à natureza do “sistema 

democrático”. E não haverá salvação contra este fenómeno. As coligações, 

frequentemente tidas como panaceias, só ajudarão a criar a sensação de que afinal os 

partidos “extremistas” têm razão: que todos os partidos “moderados” são iguais e 

igualmente corruptos, tendo traído ideais anteriormente defendidos, pelo menos no 

papel. Querendo curar o mal com uma solução de emergência e apelando ao consenso, 

os partidos democráticos só afundarão mais o regime, afastando de si os eleitores 

comuns e aproximando-os dos radicais (Hermens, 1998, pp.71-75).  

Em contraste, o sistema maioritário corta cerce qualquer possibilidade de 

expressão genuína dos radicais e de crescimento dos seus partidos “naturais”:  

“O sistema maioritário produz um efeito de tal modo destrutivo nos radicais que 

o mal fica curado de uma vez por todas” (Hermens, 1998, p.69) 92. 

Hermens contra Hermens: a defesa da proporcionalidade reafirmada. 

A ideia de que o sistema proporcional teve um papel muito relevante na 

destruição dos regimes democráticos após a 1ª guerra mundial é francamente discutível 

e, na nossa opinião, ignora completamente os factores sociais e políticos (num sentido 

lato) que historicamente foram determinantes para a ascensão dos regimes nazi-fascistas 

                                                           
92 O autor prossegue com uma descrição interessante dos mecanismos psicológicos e sociais que 
tornariam o sistema maioritário um tão poderoso “moderador”: “Os primeiros a mudar de atitude são (…) 
o grosso dos membros do partido. Estes teriam talvez continuado a apoiar um partido radical se isso 
tivesse alguma utilidade (…) o facto de [os dirigentes políticos] se manterem fiéis aos radicais não lhes 
permitirá satisfazer as suas ambições (…) Mais cedo ou mais tarde, muitos deles aderirão a partidos mais 
moderados. (…) Esta passagem do radicalismo à moderação poderá inicialmente dever-se a motivos 
puramente tácticos (…) E, tal como disse William James, as convicções tendem a surgir depois dos actos. 
Além disso, numa democracia, é-se constantemente chamado a explicar e a defender aquilo que se faz. É 
necessário encontrar as melhores razões possíveis para os actos que se praticam e, uma vez que é preciso 
repetir vezes sem conta essas razões, é provável que a longo prazo isso se transforme em convicção.” 
(Hermens, 1998, p.69) 
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e autoritários na Europa. Fulco Lanchester é taxativo a este respeito: “(…) Weimar não 

caiu por causa da adopção da proporcionalidade, nem a Aústria dos anos 20 se tornou 

instável pelo mesmo motivo” (Lanchester,1998, pp. 181-182). Para lá do número de 

partidos é em questões bem mais relevantes, como sejam a própria natureza dos 

partidos, o grau de fractura ideológica entre eles e o contexto social e político mais 

global (nacional e internacional), devidamente situado no espaço e no tempo, que 

encontraremos explicações para o fim das democracias liberais no período que medeia 

entre as duas grandes guerras93.  

A descrição pormenorizada que nos fornece Hermens (e que nos atrevemos a 

reproduzir extensivamente) do processo pelo qual o sistema maioritário conduz à 

moderação política e ao bipartidarismo só parece dar mais razões ainda para concluir 

pela superioridade dos sistemas proporcionais. É que é justamente o facto de o sistema 

maioritário não oferecer grandes alternativas aos cidadãos, sobretudo aos cidadãos 

politicamente radicais, e, consequentemente, aos partidos radicais que poderiam 

representá-los, que faz dos regimes assentes em sistemas maioritários menos 

democráticos do que os proporcionais. São menos democráticos justamente porque os 

cidadãos, em particular os cidadãos radicais, devem, num regime isocrático, ser tratados 

como iguais. Devem ter as mesmas oportunidades de ser representados de forma 

genuína por partidos que defendam os seus interesses e que apresentem uma ideologia 

coincidente ou aproximada com as suas próprias. O mesmo se diga dos próprios 

partidos: também eles devem ter iguais oportunidades para influenciar os cidadãos, 

divulgar a sua ideologia e tentar crescer num ambiente eleitoral não enviesado em favor 

de uma corrente (“centrista”), ou das “maiorias” em geral, um ambiente imparcial em 

relação a todas as “cores” e ideologias que buscam o sucesso político junto dos 

                                                           
93 O historiador Enzo Collotti sublinha a afinidade ideológica entre os vários regimes autoritários que 
surgem, um pouco por toda a parte na Europa central e de leste, todos num mesmo espaço de 
tempo(Collotti, 1992). Daí que haja que buscar origens comuns a este movimento geral no contexto 
social, político e cultural da época, e não tentar explicar o fenómeno da queda da República de Weimar 
numa causa muito particular (“acidental” praticamente) como o sistema eleitoral da Alemanha que, por 
certo, não era partilhado por todos os outros países. Arno J. Mayer (Mayer, 1967; Mayer, 1971), por seu 
lado, sugere a este propósito que se vivia num clima similar a uma guerra civil europeia, mais ou menos 
“quente”, desde a revolução russa e subsequente agitação política noutros países (Hungria, Alemanha, 
Itália, Finlândia, etc). Por outro lado, é bem distinta a instabilidade de governos e instabilidade de 
regimes: a Itália na segunda metade do século XX apresentou uma grande instabilidade de governos. 
Estas quedas sucessivas de governos não só não afectaram severamente o crescimento económico italiano 
(foi, aliás, durante este período que se verificou o grande crescimento e desenvolvimento do país), como, 
mais relevante ainda, não teve tradução numa instabilidade “de regime” significativa. Portanto, não se 
pode deduzir, pelo menos automaticamente, da verificação da maior propensão para a instabilidade 
governativa do sistema proporcional uma igual propensão para a instabilidade “de regime”.  
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cidadãos. Bem pode dizer Hermens que «Ninguém impede os “radicais” de 

participarem no jogo [democrático]. Os radicais, tal como todos os outros grupos têm 

toda a liberdade de tentarem convencer das suas ideias o maior número possível de 

concidadãos seus.» (Hermens,1998, pp.68-69). Liberdade terão, num sentido puramente 

negativo, mas não as oportunidades. O sistema maioritário “deforma” o panorama 

político-partidário e não trata como politicamente iguais todos os cidadãos, enquanto 

que o sistema proporcional, se perfeito, é um sistema “sem efeitos”94, que coloca todos 

os partidos num pé de igualdade95 na competição pelos votos e simpatia dos cidadãos. 

Há que sublinhar, novamente, que só é possível considerar não problemático do ponto 

de vista democrático o sistema maioritário e os seus resultados se se partir, desde logo, 

de uma concepção minimalista e elitista da democracia. É esse o caso de Hermens, para 

quem «as eleições não têm como finalidade última a “representação”» (Hermens, 1998, 

p.90). O que importa conseguir com os mecanismos de uma democracia representativa, 

no entender de Hermens, é que se cumpram determinadas “funções”: a função de 

formação de um governo capaz e estável, emergindo de elites (ibidem, p.76) e a 

“integração” dos cidadãos que, em última análise, é a submissão dos radicais às 

preferências e ideologia da maioria centrista. Uma democracia liberal só o será se 

reconhecer a legitimidade de todos os partidos para competir, em igualdade de 

circunstâncias, independentemente da sua ideologia. Cidadãos e partidos radicais têm 

direito às mesmas oportunidades político-eleitorais que os outros na democracia.  

Não se pode invocar a democracia, ou a qualidade da democracia, para justificar 

os desvios à proporcionalidade porque qualquer enviesamento maioritário tende a tratar 

os cidadãos e partidos de forma mais desigual e, portanto, a ser menos democrático. 

Desvios à regra da proporcionalidade só seriam justificáveis “em nome de maior 

democracia” no caso de Estados federais, pela necessidade de garantir a igualdade de 

“sub-comunidades políticas” dentro da comunidade política maior. A eficiência dos 

governos constitui um outro fim, um outro ideal, diverso do fim democrático. Mesmo a 

                                                           
94 Os sistemas de RP, permitem, não causam o tão (injustamente) invectivado multipartidarismo. Em 
última análise são os cidadãos, os eleitores, na sua irredutível diversidade, bem como a actuação dos 
partidos que determinam o formato do sistema de partidos: «Mas a liberdade para emergir é tanto a causa 
dessa emergência [de mais partidos além de dois] como a liberdade para comer é a causa da alimentação. 
Pode dizer-se dela que causa “a remoção de obstáculos”, mas não pode dizer-se dela que “causa 
multiplicação”» (Sartori, 1998, p.240) 
95 Para quem goste de comparar a democracia e a competição eleitoral com o mercado (que não é o nosso 
caso), pode dizer-se que um sistema de RP corresponderia a um mercado de concorrência perfeita, ao 
passo que os sistemas maioritários seriam equivalentes a mercados muito imperfeitos, com fortes 
tendências oligopolísticas. 
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estabilidade governamental, e até de regime, são, em rigor, valores distintos do valor da 

democraticidade intrínseca dos regimes. Se se demonstrasse, cabalmente, a tendência 

fortemente destabilizadora de sistemas de RP, seriam compreensíveis desvios à 

proporcionalidade, mas estes não deixariam de reduzir a democraticidade intrínseca do 

regime.  

Assim, o princípio da isocracia aponta no sentido da consagração de um sistema 

eleitoral tão proporcional quanto possível: um sistema que apresente, não apenas uma 

fórmula de conversão de votos em mandatos tão proporcional quanto possível, mas 

também se caracterize por ter um único círculo eleitoral para todo o país (como sucede 

na Holanda e Israel), ou, pelo menos, círculos de grande dimensão e elevado número de 

mandatos96, bem como pela inexistência de cláusulas-barreira e outros obstáculos subtis 

à representação proporcional. 

Conclusões e perspectivas. 

Chegados a este ponto, podemos fazer um sumário do percurso argumentativo 

efectuado até agora, justificando simultaneamente as conclusões do presente capítulo à 

luz dos que o precederam e anunciando os capítulos seguintes e a sua respectiva 

articulação com o restante do texto. 

No capítulo primeiro, delineámos o conceito de democracia como isocracia. O ideal 

democrático refere-se essencialmente a uma igualdade política de todos os cidadãos no 

processo político (distinta, por exemplo, da igualdade socioeconómica). Explicámos 

como o ideal democrático pode e deve ser tratado como lógica e axiologicamente 

distinto dos elementos liberais presentes nas democracias liberais coevas. Deixámos 

claro como a revitalização do elemento democrático nas sociedades contemporâneas 

não tem que ser inerentemente contraditório, e não será efectivamente contraditório na 

concepção isocrática aduzida, com os direitos, liberdades e garantias fundamentais e 

com os princípios básicos do liberalismo. Algumas liberdades do liberalismo são parte 

integrante do ideal da igualdade política dos cidadãos, enquanto outros direitos não 

resultam do princípio democrático, mas, atendendo a que a justiça política (e as 

sociedades justas) não se esgota na realização da igualdade política, será sempre 

necessário protegê-los contra a própria decisão democrática, se necessário for. Do ponto 

                                                           
96 A relação entre a proporcionalidade da representação e a dimensão dos círculos eleitorais é curvilínea, 
pelo que, a dada altura, o acréscimo de proporcionalidade que o aumento de dimensão dos círculos 
implica, poderá ser menos relevante do que a fórmula de conversão. (Rae, 1998, p.159) 
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de vista de uma teoria da justiça, a justiça processual imanente ao conceito de isocracia 

deve encontrar-se subordinada a imperativos de justiça substantiva. Sustenta-se que 

todas as liberdades políticas decorrentes do núcleo fundamental do liberalismo 

constituem igualmente um pilar fundamental da isocracia, uma condição processual 

necessária, ainda que não suficiente, para a realização do ideal democrático. O ideal 

isocrático, aliás, não contempla excepções para o exercício desses direitos e liberdades 

políticas (todos, independentemente da sua ideologia, devem ter uma igual oportunidade 

de exercer a liberdade de expressão e de associação, nomeadamente o direito  a formar 

partidos, seja qual for a sua orientação política). Por outro lado, levar a sério o ideal da 

equidistância face ao poder político implica, sugere-se, adaptações e modificações 

estruturais das sociedades hodiernas. No entanto, chegados a esta fase, não nos 

pronunciámos ainda sobre a estrutura básica da sociedade requerida pelo princípio 

democrático, nem sobre mecanismos institucionais na sua globalidade Esboçá-las será a 

tarefa dos restantes capítulos.  

No capítulo segundo, damos por adquirida a necessidade de mecanismos de tipo 

representativo nas nossas sociedades de grandes dimensões e de elevada complexidade 

,mas apenas na medida em que revistam determinadas características que garantam a 

sua democraticidade. Assim, a democraticidade dos mecanismos representativos está 

em grande medida dependente da conexão que permita manter entre os representantes e 

os representados. O princípio da “diferença” entre representante e representado ou é 

uma trivialidade, um truísmo (querendo apenas dizer que um representante nunca pode 

ser absolutamente igual ao representado, ou, então, seria o próprio representado), ou 

então é um encapotado princípio da autarcia do representante face ao representado. Ora, 

a representação só será “representativa” se houver algo de idêntico, ou similar, um 

elemento que una, através da identidade, o representante e o representado: esse 

elemento de ligação é a preferência ideológica, é a preferência por certo tipo de valores, 

por certo tipo de fins e certo tipo de políticas públicas. Se as preferências do cidadão 

eleitor não forem respeitadas não se poderá dizer que o eleito por este está realmente a 

representar democraticamente. A figura do “trustee”, ou curador, é adequada para 

aqueles que têm um estatuto de menoridade ou incapacidade e que, por isso, devem 

estar sujeitos ao melhor julgamento de uma entidade paternalista. O delegado, aquele 

que age como agiria o representado, respeitando as propostas programáticas deste, é o 

arquétipo de representante mais consentâneo com o princípio democrático. Se outro for 
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o entendimento da representação, o que teremos será um governo representantivo, sim, 

mas não caracterizado pela igualdade dos cidadãos, mas antes pela desigualdade entre 

os representantes e representados. Ou, até, eventualmente, pela desigualdade entre 

cidadãos suficientemente influentes (fora do processo político) sobre os representantes e 

cidadãos desprovidos dessa capacidade de influência.    

O terceiro capítulo destina-se justamente a gizar aquilo que se poderia chamar 

condições político-institucionais (em sentido estrito) necessárias, mas não suficientes, 

para a realização do ideal da representação democrática, ou da representação conforme 

ao princípio democrático. Num regime de democracia representativa, onde os partidos 

se assumem como o instrumento da representação, ou, noutra perspectiva, como o elo 

entre as preferências políticas dos cidadãos e os programas de políticas públicas a serem 

executados ou propugnados pelos representantes, assumem naturalmente relevância 

crucial as leis eleitorais. São elas que criam as regras formais do jogo político-

institucional. É crucial que, para que este jogo apresente características isocráticas e 

para que a representação, portanto, respeite o princípio democrático tanto quanto 

possível, que a todos os cidadãos e potenciais agentes da representação (maxime, os 

partidos políticos) seja dada uma igualdade de oportunidades reais para, sem 

constrangimentos artificiais, se exprimirem politicamente em condições de igualdade, e, 

em particular, para que as minorias ideológicas, sem temor ou pressões das maiorias, 

nem sob o efeito de artificiais incentivos institucionais, possam encontrar os veículos 

autónomos e independentes para as suas ideias e políticas. É a essa luz que se defende 

intransigentemente os regimes eleitorais proporcionais: só estes colocam todos os 

partidos que existam, e todos aqueles que possa resultar necessário criar (sendo esta 

necessidade subjectivamente sentida pelos cidadãos), em condições de igualdade para 

disputar o voto, a participação e a militância dos cidadãos. Expõe-se a clássica lei de 

bronze da oligarquia de Michels e, não obstante se reconhecerem algumas deficiências 

dos partidos, argumenta-se, contra a tese de Michels, que os partidos não são o, ou 

sequer um, problema para a democracia, mas podem até constituir um trunfo a favor de 

incrementar a igualdade política dos cidadãos. Porém, só o serão na medida em que 

encontrem um ambiente institucional, e eleitoral em particular, propício, ele próprio, à 

igualdade política e ao respeito pelas preferências dos cidadãos. Num sistema 

maioritário, os partidos podem ser gigantescas federações de sensibilidades políticas 

muito diversas, quase antagónicas, onde, mesmo quando a liberdade e tolerância da 
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diversidade ideológica são admitidas no seio do partido, há maiorias e minorias, 

exercendo as primeiras uma pressão sobre as segundas no sentido do “centralismo” e 

conformismo político. Em contraste, num sistema proporcional, os cidadãos podem 

formar partidos autónomos, com programas relativamente coerentes, dado o baixo custo 

eleitoral de formar novos partidos, seja “ex nihilo”, seja por cisão (inclusive quando se 

pense que o partido original “traiu” as preferências políticas a que se tinha 

comprometido) e, por outro lado, enquanto votantes, na altura de votar, não têm que 

escolher entre o mal menor ou abster-se: podem escolher os seus representantes 

genuínos e podem punir mais eficazmente aqueles que se desviaram das suas 

preferências. Podem escolher também os representantes que mais se aproximam da 

figura do delegado e punir os que mais se afastam. A proporcionalidade resulta ser, 

assim, a pedra de toque no domínio da arquitectura político-institucional para a garantia 

da igualdade política dos cidadãos. É uma condição processual necessária, mas nunca 

suficiente para a realização da isocracia. Na verdade, os dois capítulos seguintes tratam 

justamente dos mecanismos, das condições processuais que garantem uma igualdade 

política mais substancial. O capítulo quarto sustenta que os sistemas mediáticos e os 

“mass media” são eventualmente veículos mais poderosos ainda do que os partidos 

políticos para a mobilização, participação, e luta política. A isegoria, o direito à 

igualdade de palavra (contendo também um direito “passivo” à igual informação) 

implica, para a sua cabal realização nas sociedades contemporâneas, o reconhecimento 

de uma liberdade positiva de comunicação e informação, não dependentes nem de 

rendimentos (não pode haver um direito censitário à palavra), nem do controlo de um 

monopólio estatal dos media. O oligopólio comunicacional actual deve ser substituído 

por uma estrutura de pluralismo igualitário de expressão. O quinto capítulo, por seu 

turno, destina-se explorar criticamente as relações entre a desigualdade económica, a 

concentração de riqueza e a igualdade política. Diferentes modelos económicos tidos 

como pré-condições da liberdade e democracia por autores de sensibilidades políticas 

distintas são analisados, confrontando-se argumentos a favor e contra as estruturas 

económicas do capitalismo, a socialização dos meios de produção (socialismo), o 

socialismo de mercado ou formas híbridas de regimes económicos propostas, mas nunca 

testadas. Esta discussão é deixada em suspenso para poder determinar em particular que 

direitos sociais e económicos podem ser indubitavelmente extraídos do princípio 

isocrático. Este não poderá ser minimamente realizado quando não estejam assegurados 

alguns direitos básicos que permitam uma autonomia mínima do cidadão, a saber: um 
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direito a uma real igualdade de oportunidades na educação; um direito a um rendimento 

mínimo garantido alargado como uma forma hodierna de mistoforia. É também 

defendido o efeito democratizante da consagração de um direito à saúde, de direitos 

laborais básicos e de um “direito ao tempo livre”.  
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Capítulo IV 

 Isegoria – A igualdade de palavra na era dos “mass media”   

Isocracia, representação e isegoria. 

No primeiro capítulo, foi delineado o ideal democrático como um ideal de 

equidistância de todos os cidadãos face ao poder político. No segundo capítulo, 

argumentou-se que a representação coloca um problema para o ideal democrático. O 

principal problema é o de que, não exercendo os cidadãos o poder político directamente, 

excepto em situações excepcionais, mas antes através de representantes, a 

democraticidade do regime assenta sobre a vitalidade do vínculo entre representantes e 

representados. Dito de outra forma, a correspondência entre as preferências dos 

representados e as decisões políticas tomadas pelos representantes é fundamental para 

evitar a degeneração “oligárquica” dos regimes inspirados pelo ideal democrático, na 

medida em que o incumprimento e desrespeito impune pelas preferências dos cidadãos 

denuncia uma desigualdade política incomensurável, por um lado, entre cidadãos 

comuns e representantes políticos e, por outro, entre grupos politicamente minoritários, 

mas economica e socialmente poderosos, e maiorias políticas. Garantir a igualdade 

política num regime representativo passa por assegurar que a representação é genuína e 

é igualitária. A proporcionalidade é justamente o que permite operar com sucesso a 

ponte entre a necessidade técnica da representação e a necessidade normativa de 

manutenção da igualdade política dos cidadãos. A proporcionalidade confere às 

minorias políticas um espaço de autonomia para que se possam organizar e crescer sob 

a forma de partidos: partidos mais próximos e mais directamente alinhados com as 

preferências dessas minorias. É a proporcionalidade que garante a genuidade da 

representação e protege as minorias de efectuar escolhas pouco genuínas constrangidas 

pelo mecanismo do voto útil ou pela pressão de maiorias. Por fim, é a proporcionalidade 

que abre mais oportunidades para a punição eleitoral dos representantes que violem as 

preferências dos representados, pelo que, mais uma vez, se incentiva o reforço da 

conexão entre uns e outros. 

 Toda a argumentação até agora se debruçou sobre os mecanismos formais da 

representação política e identificou o processo político com certos momentos do 

processo político, como as eleições e o período pré-eleitoral. Todavia, o processo 

político não se resume às eleições. O processo político deve ser entendido, antes, como 
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um processo contínuo de debate, de formação e alteração de preferências, de 

contestação e de consensualização. Assim, não se afigura correcto tomar as preferências 

como dados adquiridos e definitivos, aferidos pelo mecanismo eleitoral em momentos 

descontínuos do tempo, no termo de cada ciclo eleitoral. Se o processo político é 

contínuo e envolve a própria formação de preferências, então o princípio da isocracia 

há-de aplicar-se ao conjunto do processo e, em particular, ao momento pré-eleitoral da 

formação de preferências. Da mesma forma, requisitos similares aos exigidos para a 

representação política formal deverão ser requeridos para uma representação genuína e 

conforme à igualdade política no domínio dos órgãos de comunicação social, uma vez 

que estes afectam, ou podem afectar, significativamente a formação de preferências, 

parte integrante do processo político no sentido lato que lhe atribuímos. O argumento 

presente é o de que, tal como se reconhece o valor de garantir a igualdade democrática 

na representação parlamentar, através da igualdade de tratamento das formações 

político-partidárias em competição (por meio de um regime proporcional), por maioria 

de razão se reconhecerá a necessidade de assegurar uma representação igualitária (isto 

é, proporcional) das várias correntes políticas e ideológicas no domínio da comunicação 

e da produção de informação.  

A isocracia não é incompatível com certas formas de hegemonia ideológica, 

desde que esta não seja o produto de ilegítima restrição do acesso à comunicação e 

produção de informação. Uma restrição ilegítima é aquela baseada em factores 

arbitrários e contrária, por isso, ao reconhecimento da igualdade política dos cidadãos. 

Exemplos típicos e relevantes são, por exemplo, uma hegemonia ideológica que resulte 

da censura ou controlo governamental dos órgãos de comunicação social e de outras 

instâncias de criação e divulgação de ideias, mas também os obstáculos não 

intencionalmente produzidos, que condicionem o acesso aos meios de informação e 

comunicação à posse prévia de um qualquer recurso muito desigualmente distribuído 

entre os cidadãos em função da mera lógica do mercado, como seja o dinheiro. A 

isocracia exige, assim, que esteja permanentemente assegurada a todas as correntes e 

perspectivas políticas a possibilidade real de participação no debate de ideias. Nenhuma 

corrente política, nenhuma minoria social, económica ou política, deve poder encontrar-

se excluída, isto é, privada de representação própria, do debate na esfera pública, sob 

pena de violação de uma pré-condição básica e fundamental do ideal democrático. 

Quem está fora do debate, seja por não contar com o favor de um governo ou de uma 

maioria social, seja por não ser detentora de suficientes recursos económicos, está 
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excluído (parcial ou totalmente) do processo político. Ora, a exclusão é a forma mais 

radical de desigualdade. Por isso mesmo, essa exclusão política, como qualquer outra, 

viola o ideal da equidistância face ao poder político, viola o ideal democrático.  

Colocando-nos agora na perspectiva dos direitos democráticos individuais do 

cidadão, o que aqui se está a reconhecer é uma liberdade positiva de expressão a todos 

os cidadãos em pé de igualdade. Se, como sustentado no primeiro capítulo, a 

consagração do direito à liberdade de expressão, entendida num sentido meramente 

negativo, é incontestavelmente indispensável à noção de democracia como isocracia, 

não é menos verdade que, neste sentido meramente negativo, continua a ser insuficiente 

para a realização do ideal da equidistância política dos cidadãos. O que urge, pois, 

considerar seriamente é a revitalização da noção de isegoria, o direito à igualdade de 

palavra, dimensão incontornável da noção da democracia grega, adaptado às 

circunstâncias actuais, em que o acesso à informação e à comunicação se encontram 

dependentes da posse ou direito de uso de recursos onerosos. Essa onerosidade não deve 

constituir impedimento, não obstante, para a realização da isegoria, da liberdade de 

expressão positiva. Assim sendo, só disponibilizando recursos comunicacionais e 

informativos de uma forma tão igualitária quanto possível se poderá impedir a violação 

da igualdade política dos cidadãos. Para tal, impõe-se o delineamento de uma 

arquitectura organizacional dos meios de comunicação social em consonância com a 

representação democrática (i.e. igualitária) das várias perspectivas político-ideológicas.  

Concluindo, se a democracia actual opera através da representação e se o debate 

extra-parlamentar, em particular nos grandes meios de comunicação social, assume 

relevância fundamental no processo político, não se pode deixar de estender o 

reconhecimento do direito à representação igualitária no domínio da produção de 

informação e comunicação. O ideal da isegoria é uma decorrência necessária do ideal da 

isocracia e este não se entende nem é realizável se o primeiro não o for também.  

Não há teoria da comunicação democrática sem teoria sobre os efeitos 

da comunicação. 

Como já ficou referido, o conceito normativo de democracia que aqui se propõe, 

o conceito de isocracia, embora não exija a realização do ideal utópico da “informação 

total” dos cidadãos, aponta claramente no sentido de criar as condições comunicacionais 

que maximizem o direito à informação e à expressão livre e igual dos cidadãos.  
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Antes de enunciar de forma desenvolvida qual o “modelo de democracia informativa” e 

respectivas características institucionais que devem resultar do ideal isocrático, faz-se 

necessária alguma reflexão sobre as restrições que possam existir à isegoria, igualdade 

política dos cidadãos no campo da informação e da comunicação. Como se verá, não há 

concordância sobre quais os efeitos dos “mass media”, sobre a “possibilidade de 

manipulação”, sobre o grau de “manipulação” que ocorre efectivamente, sobre quem 

pode efectuá-la e com que intenções. No entanto, é necessário resolver estas questões 

empíricas, na medida em que não é possível propor qualquer medida institucional sem 

conhecer o modo como os “mass media” afectam a capacidade de informar e de ser 

informado. 

A pletora de opiniões e investigações empíricas. 

Shanto Iyengar (Iyengar, Peters e Kinders, 1982) assinala a existência de um efeito de 

“priming” ou “agenda setting” dos “media”. Num ambiente quasi-experimental, 

submeteu determinados grupos de pessoas a fluxos de notícias televisivas diferentes. 

Cada grupo apresentava, ao fim de algum tempo, ideias diversas acerca de quais eram 

os temas relevantes da actualidade e sobre os problemas mais graves a afectar o país e o 

mundo. De acordo com um estudo sobre os efeitos de “agenda setting”( Mccombs, 

Danielan e Wanta, 1995, p.296) citados por Sampedro (2000, p.97) cinco dos sete 

problemas considerados pelos americanos como mais importantes, em qualquer 

momento, são provenientes da cobertura maior que lhes é dada pelos “media” 

americanos.  

Alguns autores põem em causa a capacidade da cobertura jornalística e mediática para 

alterar as opiniões e atitudes. Diana C. Mutz e Joe Soss (Mutz e Soss, 1997, p 431), 

conduziram uma pesquisa quasi-experimental sobre os esforços de um jornal local na 

sua tentativa de mudar as atitudes dos cidadãos locais sobre um problema social, a 

saber, as habitações sociais97. Segundo os autores, esta campanha mostrou-se 

“extremely limited in its ability to bring about changes in the opinions of members of 

the mass public or even changes in the salience they attach to the issue at a personal 

level. Nonetheless, this practice may have important effects on citizens’ perceptions of 

the salience the community as a whole attaches to the issue and their perceptions of the 

                                                           
97 O jornal pretendia chamar a atenção para o problema da concentração da habitação social em 
determinadas área e para o carácter indesejável da formação destes guetos. Apontava, por isso, para a 
necessidade de todos os projectos urbanísticos preverem, obrigatoriamente, habitação social. Para isso, 
lançou uma campanha ao longo de quase um ano, por meio de editoriais e notícias. 
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dominant opinion climate within their community”. As atitudes e opiniões parecem 

antes estar fortemente “ancoradas”, por um lado, nas características socioeconómicas 

dos indivíduos entrevistados e, por outro, nas predisposições político-partidárias, pelo 

que os efeitos directos sobre as opiniões dos cidadãos seriam mínimos. Não obstante, ao 

afectar a ideia que cada indivíduo tem acerca do que os outros pensam, os “media” 

conseguem ter, indirectamente, algum efeito favorável aos seus propósitos98.   

As elites e a opinião de massas em Zaller. 

 Em 1992, foi publicado o livro de John Zaller, “The nature and origins of mass 

opinion”. Aqui, os efeitos dos “mass media” são tidos como muito mais fortes do que o 

estudo de Mutz sugere. Nesta obra, Zaller apresenta um modelo explicativo sobre o 

modo como é produzida a “opinião de massas”. O retrato que o autor traça das 

capacidades críticas dos cidadãos não é de todo abonatório para as democracias 

contemporâneas. Segundo este autor, as opiniões dos cidadãos são sempre, 

necessariamente, um produto resultante da interacção entre predisposições políticas e o 

acervo de informação a que estiveram expostos. Como já ficou dito, os cidadãos não 

dispõem do tempo nem dos recursos (eventualmente, nem da motivação) para recolher 

em primeira mão, por si mesmos, a informação necessária à sua vida diária, incluindo a 

vida política. É inevitável, portanto, que estejam, em certa medida, pelo menos, 

dependentes de “elites produtoras de informação” para a obtenção de notícias.Como o 

universo quase infinito de informação produzido diariamente terá de ser 

necessariamente filtrado, a informação que chega até aos cidadãos terá sempre um 

carácter parcial (no sentido de não-total). Os dados não chegam brutos ao cidadão, 

passam pelo crivo de “elites” em quem os cidadãos confiam genericamente para a 

efectuação dessa tarefa99. Estas elites dão ênfase a alguns factos, enquanto excluem, 

omitem ou negligenciam todo um conjunto de outros.  

                                                           
98 Convém sublinhar, além disso, que havia dois jornais concorrentes e que os autores não nos informam 
se estes jornais e respectivos públicos leitores estavam claramente “alinhados” com o partido democrata e 
republicano. Nem explicitam claramente se as opiniões divergiam sobre o tópico e se estavam, ou não, 
polarizadas entre partidos e entre jornais. Como se verá, no modelo de Zaller, este facto pode fazer toda a 
diferença na construção da opinião pública. 
99 Every opinion is a marriage of information and predisposition: information to form a mental picture of 
the given issue, and predisposition to motivate some conclusion about it.(…)citizens in large societies are 
dependent on unseen and usually unknown others for most of their information about the larger world in 
which they live.(…) The others(…) are, for the most part, persons who devote themselves full time to 
some aspect of politics or public affairs – which is to say, political elites. These elites include politicians, 
higher-level government officials, journalists, some activists, and many kind of experts and policy 
specialists. (Zaller, 1992, p.6) 
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Zaller não pretende explicar a formação das “predisposições políticas” que, de alguma 

forma, são o que permite a interpretação e valoração da informação a que se é exposto. 

Interessa-se, isso sim, pela formação da opinião pública em função da informação que 

se recebe e dando como adquiridas as predisposições. 

Zaller distingue entre dois tipos de mensagens: as mensagens persuasivas (“persuasive 

messages”), que apresentam argumentos ou imagens, tentando produzir nos receptores 

um determinado ponto de vista ou posição sobre dado tema; e as “cueing messages”, 

mensagens indiciadoras da proveniência, da origem, da mensagem persuasiva. (Zaller, 

1992, p.42) 

O modelo de Zaller assenta em quatro axiomas principais (que se desdobram depois em 

muitos corolários). O axioma da recepção (ou A1) afirma que quanto maior for o grau 

de consciência política (“political awareness”) do indivíduo a propósito de um 

determinado assunto, maior a probabilidade de ele ser exposto e entender mensagens 

políticas relativas a esse assunto que lhe sejam dirigidas. A capacidade de recepção de 

uma mensagem, portanto, está dependente do conhecimento prévio acerca do assunto. 

(ibidem, p.42) 

O grau de consciência política dos indivíduos, no modelo de Zaller, é aferido pelo 

resultado global obtido num conjunto de questões objectivas, “neutras” 100, medindo o 

conhecimento dos indivíduos sobre a realidade política. (ibidem, p.21 e p.43)    

O segundo axioma, o axioma da resistência, estabelece que as pessoas tendem a resistir 

aos argumentos (às mensagens persuasivas, portanto) que se revelem inconsistentes com 

as suas predisposições políticas, mas que essa resistência só ocorre se e na medida em 

que detenham a informação contextual necessária para entender a relação entre o 

conteúdo da mensagem e as predisposições políticas da mesma, isto é, as predisposições 

políticas dos produtores e emissores da mesma. 

Isto é, Zaller argumenta, apoiando-se em muita literatura psicológica, que a maioria das 

pessoas não avalia directamente o conteúdo e o mérito de um argumento para, então, 

                                                           
100 O protótipo de questões objectivas consistiria, por exemplo, em nomear o partido do presidente dos 
EUA, indicar qual o partido que detém o controlo do Senado americano, ou recordar-se do nome e 
filiação partidária de candidatos ao congresso americano, etc. É contudo mais polémico afirmar o carácter 
puramente cognitivo e “neutro” de outras questões colocadas nalguns dos inquéritos e sondagens que 
serviram de base ao livro de Zaller. Por exemplo, a identificação do partido democrata como estando mais 
à esquerda do que o partido republicano, pelo menos em determinados momentos, pode não ser 
particularmente clara e objectiva. Intelectuais posicionados à esquerda do partido democrata podem ver, e 
esta pode ser uma posição tão racional e razoável como qualquer outra, apenas diferenças mínimas entre 
os dois grandes partidos americanos, não justificando, no seu entender, a identificação do partido 
democrata como estando mais à esquerda do que o republicano (ibidem, pp. 333 e segs). 
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concluir da validade e aceitabilidade do mesmo. Antes, e numa atitude 

desanimadoramente indolente, o comum dos cidadãos busca permanentemente as 

“deixas”, os indícios, a informação contextual que possam identificar a origem do 

argumento, da mensagem persuasiva. Sabendo, então, quem produziu essa mensagem, 

ou suspeitando das motivações e predisposições ideológicas dos autores da mesma, 

aceita-a ou dispensa-a como mais ou menos credível101.  

Para saber reconhecer uma mensagem, inclusive uma “cueing message”, é também 

importante estar munido de conhecimento prévio. À informação contextual, que permite 

identificar qual a origem da mensagem persuasiva e, assim, a credibilidade da fonte, só 

se ganha acesso se se estiver munido previamente de conhecimentos. O grau de 

consciência política afecta decisivamente a capacidade de apreensão da informação 

contextual e, assim, da avaliação crítica da mensagem persuasiva. Nas palavras de 

Zaller: «Thus, A1 and A2 [os axiomas da recepção e resistência] together imply that the 

likelihood of resisting persuasive communications that are inconsistent with one’s 

political predispositions rise with a person’s level of political attentiveness. Or, to put it 

the other way, politically inattentive persons will often be unaware of the implications 

of the persuasive communications they encounter, and so often end up “mistakenly” 

accepting them»(ibidem, pp.44-45). 

O terceiro axioma é o axioma da “acessibilidade” e, segundo este, os indivíduos tendem 

a ter uma memória de curto prazo. Assim: “The more recently a consideration had been 

called to mind or thought about, the less time it takes to retrieve that consideration or 

related considerations from memory and bring them to the top of the head for use.” 

(Zaller,1992, p.48) 

O quarto axioma, ou axioma da resposta, determina que os indivíduos questionados 

sobre um dado assunto não fazem um exame exaustivo de todas as considerações a que 

possam ter tido acesso, mas antes recorrem apenas ao grupo delas que estejam mais 

salientes ou acessíveis. (Zaller, 1992, 49).  

                                                           
101 “The psychological literature on opinion change lends great support to the notion that individuals 
tipically fail to reason for themselves about the persuasive communications they encounter. Instead, 
people rely on cues about the “source” of a message in deciding what to think of it” (Zaller, 1992, p.45) 
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Estes dois últimos axiomas são de menor interesse para o âmbito da nossa tese. 

Destinam-se a explicar o fenómeno, muitas vezes notado e debatido, da aparente 

inconsistência dos indivíduos nas suas respostas a sondagens, inquéritos, etc102.  

Retornamos, pois, ao segundo axioma para explorá-lo mais detidamente. 

Por um lado, as pessoas tendem a ser selectivas na recepção da informação. Se lhes for 

possível, tenderão a expôr-se apenas a informação política que reconheçam como 

ideologicamente próxima das suas predisposições políticas. No entanto, esta “recepção 

selectiva” ocorre de forma muito limitada justamente porque está dependente da 

consciência política, ou, inversamente, do grau de ignorância. 

 “Most people (…) are simply not so rigid in their information-seeking behavior that 

they will expose themselves only to ideas that they find congenial. To the extent 

selective exposure occurs at all, it appears to do so under special conditions that do not 

typically arise in situations of mass persuasion” (Zaller,1992, p.139) .      

As pessoas recorrem a vários “media”, mas em particular aos grandes “media” de 

referência e os custos da recepção selectiva, medido em termos de atenção e vigilância 

constante, é provavelmente demasiado elevado para a maioria dos cidadãos, cuja apatia 

e desinteresse pela política é, regra geral, baixo, sendo particularmente baixo nos EUA 

(Zaller, 1992, p.139)103. 

Segundo Zaller, um maior grau de “political awareness” dos cidadãos, que implica, 

regra geral, uma maior exposição prévia aos “media” e à comunicação política das elites 

por aqueles veiculada, não produz sempre os mesmos efeitos na formação da opinião 

pública (e, consequentemente, presume-se, na formação de preferências eleitorais). Na 

                                                           
102 Dado que os níveis de consciência política do indivíduo são instrumentais para a capacidade de resistir 
à absorção de argumentos contrários às suas predisposições políticas e atendendo aos baixíssimos níveis 
de consciência política dos cidadãos americanos (e não só), torna-se natural que, num ambiente onde 
mensagens políticas de sentido contrário circulem com intensidade relativamente similar, os indivíduos 
tendam a absorver argumentos de natureza contraditória, sem disso se aperceberem. As pessoas, no 
momento de responder às questões, limitam-se a reproduzir os argumentos que estão mais “disponíveis” 
na mente, independentemente da orientação ideológica de que emanam, e sejam ou não contraditórios uns 
com os outros. Quanto mais informadas forem as pessoas, maior a rejeição de argumentos contrários às 
suas predisposições e, assim, maior a homogeneidade e coerência das suas respostas e maior a 
estabilidade de opiniões ao longo do tempo (p.65). Zaller esclarece que se encontra a meio caminho entre 
a posição de Converse, segundo a qual a instabilidade em respostas relativamente a atitudes políticas 
revela simplesmente que uma grande parte do eleitorado simplesmente não tem atitudes (ou verdadeiras 
atitudes) para exprimir, e a posição contrária de Achen, segundo a qual essa instabilidade se deve, não 
tanto à inexistência de reais atitudes políticas nos inquiridos, mas antes à inadequação e pouca clareza das 
questões desenhadas pelos autores das sondagens e questionários: “(…)even when people are temporally 
unstable, expressing completely opposing positions at different times, they may still (…) be expressing 
real feelings, in the sense that they are responding to the issue as they see it at the moment of  
response”(Zaller, 1992, p.94)  
103 A tal ponto que suscita comentários sarcásticos como este: “If ignorance is bliss, then the pursuit of 
happiness seems alive and well in american society” (Althauss, 2003, p.12) 
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verdade, uma das principais conclusões do seu estudo é que, se, por um lado, quando as 

elites se dividem sobre um determinado tema, produzindo mensagens políticas 

contraditórias, o “público” tende a polarizar-se, cerrando fileiras atrás da “sua” elite, da 

elite em que confia, por assim dizer, por outro, quando se verifica um consenso entre as 

elites políticas e mediáticas (sendo perfeitamente minoritários, até marginais, discursos 

de elites dissidentes), há um concomitante afrouxar das divergências na expressão de 

opiniões, gerando-se, quase por mimetismo, um consenso “nas bases”.  

 (…)Exposure to public affairs, as measured by tests of political awareness, has 

important effects on mass attitudes, but (…) these effects differ across policies and 

across time, depending on the positions taken by political elites and reflected in the 

mass media. Awareness is associated with support for those aspects of government 

policy that gave the consensual support of political and media elites, but is associated 

with higher levels of polarization over policies on which elites are divided.” (Zaller, 

1992, p.107)104   

 Assim se explicaria a evolução da opinião pública em relação à guerra do 

Vietnam. Quando esta se iniciou, havia um discurso relativamente consensual por parte 

das elites quanto ao papel dos Estados Unidos como paladino do “mundo livre” e 

quanto à necessidade de intervenção no Vietnam no intuito de combater a grande 

ameaça (como tal identificada por um fluxo comunicacional quase hegemónico desde os 

anos dos Maccarthismo) das forças comunistas e pró-comunistas. O discurso era pouco 

polarizado e tendencialmente mais favorável às posições “conservadoras” e 

intervencionistas (Zaller, 1992, p.210).  

No modelo de Zaller, os indivíduos identificados como os “politicamente menos 

atentos” demoram mais tempo (porque estão menos expostos às mensagens políticas) a 

assimilar as novas mensagens emitidas pelas elites. Os politicamente mais atentos 

tendem também a ter opiniões mais estáveis a longo prazo porque resistem a novas 

mensagens políticas (pelo menos quando provenham claramente de elites que 

identificam como “menos confiáveis”) inconsistentes com as suas predisposições 

políticas, graças à sua capacidade de captar a informação contextual, as “cueing 

messages” (idem, p.267) e, sobretudo por se exporem a fluxos informativos 

                                                           
104 Mais sinteticamente umas páginas adiante: “In cases of elite consensus, political awareness leads to 
increased support for the mainstream policy, and in cases of elite division, political awareness leads to 
increased polarization among groups having opposed value orientations” (Zaller, pp.112-113) 
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“marginais”105. Os “falcões” politicamente informados mantiveram a sua posição 

constante mesmo quando a guerra do Vietnam era já rejeitada pelo discurso 

“dominante”. As “pombas” politicamente conscientes começaram a rejeitar o discurso 

pró-bélico muito cedo, mesmo quando o discurso era quase consensualmente favorável 

à intervenção no Vietnam, justamente por, sendo politicamente mais conscientes do que 

os outros cidadãos de iguais predisposições, estarem expostos a mensagens “marginais” 

anti-bélicas desde o início (idem, p.207). As maiores flutuações na opinião pública dão-

se justamente entre os indivíduos medianamente informados, a grande maioria dos 

cidadãos: a sua recepção das mensagens políticas é relativamente fácil, mas a sua 

capacidade de resistência (através da confrontação com discursos não dominantes cuja 

“audição” requer um maior grau de atenção) é baixa106.  

Como reconhece Zaller, a sua assunção de base neste livro foi a de que “(…) 

elite communications shape mass opinion rather than vice versa.” (idem, p.268). Assim, 

a evolução da opinião sobre a guerra do Vietnam só tomou o rumo “anti-bélico” quando 

membros das elites começaram a produzir um discurso desfavorável ao esforço de 

guerra: por exemplo, quando jovens e conceituados oficiais do exército americano 

começaram a dirigir-se junto da comunicação social para apresentarem uma versão 

diferente do que se passava no Vietnam. A comunicação social divulgou e reflectiu essa 

divisão entre as elites junto do grande público que, por sua vez, se polarizou e tornou-

se, progressivamente, crítico da guerra. Não que as elites ajam sem preocupação pelo 

“clima” entre as bases. Zaller argumenta que as primeiras, quando divergem do discurso 

dominante esperam o momento oportuno (o momento em que pareça “seguro” que a 

reacção das massas, ou de parte delas, seja, pelo menos, parcialmente favorável) para 

divulgar em público a sua inclinação contrária ao mesmo. A questão a responder, então, 

não é a de saber se as elites conduzem as massas, pois a resposta para Zaller é 

indiscutivelmente afirmativa, mas antes saber: “how much and which elites lead rather 

than follow mass opinion, and under what circumstances they do so” (idem, 273).   

                                                           
105 “Awareness-induced resistance to dominant political campaigns is not automatic. It depends on access 
to alternative communications- either in the form of stored considerations and information from past 
campaigns or in the form of current reception of countervalent communications or cues.” (idem, pp. 257-
258). 
106 É em grande medida por causa desta estrutura de efeitos diferenciados em função do tipo de público, 
argumenta Zaller, que os políticos que se recandidatam tendem, nos EUA, a ser reeleitos com tanta 
facilidade: como são estes quem costuma dominar o fluxo de comunicações políticas, a tendência é para, 
quando ocorrem “mudanças do sentido de voto”, estas serem favoráveis ao “incumbent” e não ao 
desafiador.  Zaller afirma isto, mas não demonstra ou explica porque é que tal fenómeno ocorre (Zaller, 
1992, p.219). 
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Se a capacidade dos cidadãos para levar a cabo uma resistência autónoma (sem 

auxílio de um contra-discurso e de “contra-elites”) à comunicação da elite dominante é 

muito limitada (idem, p.287), então a teoria democrática pode enfrentar um sério 

problema: a igualdade política dos cidadãos pode estar gravemente ameaçada e, mais 

ainda, as massas parecem estar condenadas a uma atávica incapacidade de modificar 

politicamente a sociedade, excepto quando for essa a vontade das próprias elites. O 

epílogo no final da obra de Zaller destina-se, em certa medida, a moderar, a tornar 

menos graves, as implicações que o seu modelo teria para a teoria democrática e para a 

avaliação concreta da natureza das democracias liberais como os EUA.   

Como é possível evitar a dominação da elite? 

A dominação pela elite, tal como o autor a entende, é aquela situação em que as 

elites induzem os cidadãos a tomar posições que estes não tomariam se tivessem acesso 

à “melhor informação e análise disponível” (idem, p.313). O problema, ainda que não 

irresolúvel, com esta concepção de dominação pela elite, como afirma Zaller, é que 

depende da capacidade para determinar o que é que os cidadãos totalmente informados 

defenderiam107. O que é fundamental para evitar a dominação da elite neste sentido, no 

entender de Zaller, é a existência e divulgação em termos de relativa igualdade de uma 

pluralidade alargada de pontos de vista por especialistas (“experts”) com diversas 

filiações político-ideológicas. Muitas vezes, mesmo sendo igualmente conhecedores de 

um determinado assunto, os especialistas divergirão. Se eles divergirem e essa 

divergência for reflectida para o público, este divergirá como aqueles. Se acaso 

chegarem a algum consenso, não há que temer o consenso das massas, pois o que 

sucede é que há razões para esse consenso, há interesses comuns que merecem esse 

consenso ou a evidência empírica é manifestamente favorável à opção que despertou a 

confluência de opiniões entre as elites. Este “fluxo igualitário” de mensagens estaria 

assegurado quando, como sucede nos EUA (segundo Zaller), a comunicação social faz 

uma cobertura das notícias tomando suficientemente em conta “all legitimate points of 

                                                           
107 Althaus (Althaus, 2003) parece crer que é possível determinar o que seria uma opinião pública 
“completamente informada”, a partir de sondagens. Althaus pressupõe que os elementos mais informados 
inquiridos nas sondagens e as suas opiniões típicas podem funcionar como um indicador relativamente 
fiável daquelas que seriam as opiniões dos outros indivíduos (inquiridos e não inquiridos), seus 
“equivalentes” (i.e., cujos indicadores sociodemográficos e político-ideológicos fossem iguais ou 
similares). Entre outros potenciais problemas, sublinhamos um que achamos mais relevante: as questões 
que são usadas para aferir do conhecimento político (“political knowledge”) são poucas e pouco 
profundas para que se possa dizer com segurança que algum destes indivíduos “mais informados” são 
“totalmente informados”.   
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view”, sendo que a legitimidade destes pontos de vista é conferida por especialistas nos 

assuntos em causa, cuja competência foi e é atestada pelo seu desempenho junto de 

instituições relevantes (ibidem, p.316) e, tanto quanto possível, “imparciais” (tais como 

universidades, editores de livros, instituições governamentais, etc)108.  

Zaller também demonstra uma certa fé na capacidade das elites científicas, dos 

especialistas, para chegarem a conclusões comuns e manifestamente correctas: há um 

corpo de leis e uma metodologia comum que os cientistas partilham que tornam 

superáveis as discordâncias ideológicas e, assim, a aproximação da verdade e do bem 

comum (ibidem, p.321). O espírito científico caracterizar-se-ia pela disponibilidade para 

aceitar resultados contrários às nossas convicções e predisposições ideológicas, desde 

que apresentados e testados segundo a metodologia julgada cientificamente mais 

correcta à época. Essa “abertura” da elite científica, em articulação com o papel 

essencialmente “passivo” (ou seja, de mera reprodução, reflexão das opiniões vigentes 

entre as elites) e imparcial dos media, deveria ser suficiente para nos tranquilizar quanto 

ao processo de formação da opinião pública nas democracias contemporâneas.   

Um epílogo excessivamente optimista? 

O epílogo de Zaller suscita-nos algumas reservas. Em primeiro lugar, não é 

particularmente convincente quanto ao processo social de mudança nas elites 

científicas. Os indivíduos que a elas pertencem parecem agir num ambiente 

radicalmente diferente do comum dos mortais, perfeitamente asséptico. A visão do 

cientista particularmente resistente às “paixões” que agitam a sociedade, aberto a uma 

infinidade de conclusões, independentemente da coerência destas com as suas 

convicções de base, é, no mínimo, discutível. Não é preciso ser-se particularmente 

radical ou cínico para argumentar, em sentido contrário, que: 1) os cientistas são 

cidadãos como quaisquer outros, adquirindo convicções profundas, muito antes de 

iniciarem a sua actividade científica,sobre a maioria dos assuntos; 2) que a formulação 

de hipóteses se destina, essencialmente, a tentar “provar” ou dar credibilidade às 

                                                           

 108 Uma demonstração desse comportamento essencialmente “reflexivo” desempenhado pelos órgãos de 
comunicação social é-nos dado, segundo Zaller, pela forma como os “media” foram tratando, ao longo do 
tempo, a questão da homossexualidade. Enquanto a Associação Americana de psiquiatria (APA na sigla 
americana) considerou esta oficialmente como uma doença, foi esta a imagem veiculada pela imprensa e 
televisão acerca da homossexualidade, ao passo que, após uma declaração da mesma em sentido contrário 
(na sequência de um referendo internamente conduzido), os “media” passaram a tratar a questão como um 
problema de direitos civis de uma minoria discriminada e não como uma aberração ou vício. A imprensa 
reflectiu as mudanças entre os especialistas (a comunidade médica, em particular a psiquiátrica), mais do 
que as gerou. 
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convicções ideológicas pré-científicas dos seus autores; 3) que resultados contrários são, 

regra geral, entendidos, antes de mais, como deficiências metodológicas ou deficiências 

na condução dos testes e não como a comprovação da insustentabilidade científica das 

convicções. Mais do que a falta de cientificidade da tese da homossexualidade como 

patologia, foi o ambiente ideológico (não científico ou pré-científico) em que as novas 

gerações foram educadas que auxiliou a causa dos direitos dos homossexuais109. Como 

afirma, até mais radicalmente, Benjamim Ginsberg “Even in the sciences, ostensibly the 

bastions of objectivity, new theories, procedures and findings are seldom accepted 

simply and immediately on their own merit”. Na verdade, conclui o autor: “Indeed, at 

times what appear to be strictly scientific disagreeents actually have political roots or 

are, in fact political disputes couched in scientific language” (Ginsberg, pp.109-110).  

Contudo, cremos que o ponto mais relevante (e problemático) a salientar do 

epílogo é que, se se demonstrar que a estrutura dos media não funciona tão passiva e 

imparcialmente como Zaller crê, então, segundo o próprio modelo do autor, teremos um 

problema para a teoria democrática e para o ideal da igualdade política. Se a função dos 

media é a de representar a diversidade de perspectivas das “elites” (definidas de uma 

forma particularmente lata e imprecisa- outro problema de Zaller) junto dos cidadãos, os 

seus consensos e dissenssos de forma equilibrada, torna-se então fundamental assegurar 

que os media desempenhem a função de espelho, não de um espelho qualquer, mas 

antes a de um espelho que não produza ilusões de óptica. Se um espelho é côncavo ou 

convexo tende a distorcer a imagem que se vê. Da mesma forma, se os media, ou 

determinada estrutura dos media, apresentarem sistematicamente a realidade de uma 

forma particularmente selectiva, excluindo ou marginalizando determinados segmentos 

de opinião, e amplificando de forma hegemónica outros, a manipulação torna-se um 

problema.  

 

                                                           
109 Tanto a produção de pesquisa tendente a pôr em causa a classificação como doença da 
homossexualidade, como a “fácil” aceitação pelas gerações mais novas de cientistas provavelmente 
devem-se a todo um ambiente menos desfavorável, mais tolerante, relativamente à homossexualidade no 
conjunto da sociedade. Não é irrazoável supor que antes de efectuar as suas pesquisas (que primeiro 
puseram em causa o carácter patológico da homossexualidade) Alfred Kinsey e Evelyn Hooker 
revelassem tendências liberais relativamente à homossexualidade. Por outro lado, possivelmente, o 
“demérito científico” da posição que classificava a homossexualidade como doença terá contado menos 
do que o ambiente de sensibilidade ideológica liberal em que as novas gerações de cientistas, antes de o 
serem, foram educadas, para a perda de credibilidade da tese antiga, quer entre a comunidade científica, 
quer entre a sociedade no seu conjunto.       
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O “público cativo” de Ginsberg. 

Benjamin Ginsberg, em 1986, fazia uma leitura bem mais radical e preocupante 

do processo de formação da opinião pública e da relação desta com a democracia. 

Segundo este autor, a relação entre as elites dirigentes (ou entre o poder do Estado) e a 

opinião pública dos respectivos súbditos começou a modificar-se radicalmente no 

século XVIII. Até então, os monarcas e elites governantes prestavam pouca atenção às 

opiniões e aspirações dos dominados e governados. Estes não eram chamados a 

pronunciar-se sobre o estado de coisas e sobre os rumos políticos do país. Não detinham 

formalmente qualquer poder ou capacidade de influência sobre o Estado. Os 

sentimentos de descontentamento e rejeição relativamente às políticas e 

comportamentos, quer do Estado quer dos estratos dominantes, não se traduziam, regra 

geral, em revoltas e revoluções, em tentativas de tomar o poder pelas classes 

dominadas. Isto sucedia em parte por efeito da própria vida árdua que viviam: a luta 

quotidiana pela produção e sobrevivência não deixava muito espaço na mente dos 

dominados para pensar mais além do dia-a-dia (Ginsberg, p.9), quanto mais para 

imaginar um mundo “virado do avesso”. Quando por acaso irrompiam em movimentos 

violentos e incontrolados, a resposta das classes dominantes passava pelo uso da força 

bruta, pelo esmagamento físico dos movimentos revoltosos. Os mecanismos saídos das 

revoluções do final do século XVIII prestavam homenagem à igualdade política dos 

cidadãos e à soberania popular, convocando formalmente as classes tradicionalmente 

dominadas a pronunciar-se e, em teoria, a moldar, ainda que através de representantes, o 

país segundo a sua vontade política. Portanto, formalmente, as elites dirigentes 

emanavam da vontade popular e existiam para reflectir e cumprir a opinião pública. O 

que poderia parecer uma vitória das classes populares e o triunfo da igualdade política 

dos cidadãos, concretizou-se, segundo a leitura da história de Ginsberg, num 

mecanismo subtil, perversamente subtil, através do qual as classes dominantes se 

outorgaram (ainda que com a chancela do poder popular), um poder cada vez maior e 

mais completo sobre aqueles que formalmente serviam, política e juridicamente. O 

Estado, até então contido na sua expansão por uma ideologia contrária ao Leviatã e à 

concentração de poder, foi relegitimado e pôde crescer e alastrar, entrando 

subrepticiamente em áreas da vida dos cidadãos que antes estavam preservadas da 

interferência governamental.  

A própria expansão do direito de sufrágio teria sido uma concessão, mas uma 

concessão feita para evitar males maiores (Ginsberg, 1984, pp.10-11). De acordo com o 
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autor, não se tratou de uma “vitória total” das classes populares sobre as classes 

dominantes. Muitas vezes adveio de luta política entre classes sociais “superiores” (isto 

é, a burguesia e a nobreza em declínio110), outras da necessidade de evitar distúrbios 

políticos, sociais e económicos (revoluções, revoltas, distúrbios que pudessem pôr em 

causa quer a ordem social, quer mais simplesmente, o normal fluir das trocas 

comerciais). Noutras ocasiões ainda, o sufrágio teria sido um meio de captar a simpatia 

e os recursos dos cidadãos para fazer face a certas necessidades do Estado-nação, em 

particular necessidades militares111 ou simplesmente um meio de ajudar à construção do 

Estado-nação num contexto de diversidade linguística, étnica ou de fortes tendências 

regionalistas (Ginsberg, 1986, pp.10-23).   

Segundo Ginsberg, por trás da submissão retórica à opinião pública, o Estado e 

as elites dirigentes teriam aprendido a gerir e domesticar de tal forma a opinião pública 

que o Estado moldaria a opinião pública em função das acções que pretenderia executar 

(ou obter dos seus cidadãos) em vez de moldar a acção em função da opinião pública. 

No fundo, os governos nas modernas democracias liberais construiriam, ou 

ajudariam a construir, a opinião pública que mais se adequasse aos seus objectivos. 

Obedecendo depois à opinião pública, não estariam mais do que a obedecer aos seus 

próprios desejos. Nas palavras do autor:  

“While contemporary western governments do listen and defer to their citizens’ 

views, the public opinion to which these regimes bow so assiduously is not the natural 

and spontaneous popular force that confronted their predecessors. Instead, the opinion 

that contemporary rulers heed is in many respects an artificial phenomenon that national 

governments themselves helped to create and that their efforts continue to sustain.”  

(ibidem, p.32) 

                                                           
110 Assim se explicaria o facto de a nobreza e as forças mais reaccionárias terem sido muitas vezes mais 
favoráveis à expansão dos direitos de sufrágio: esperavam lucrar politicamente com esse alargamento em 
detrimento da burguesia. Era essa a estratégia de Bismarck ao conceder o sufrágio universal: contava com 
o futuro peso político do voto “reaccionário” camponês. O partido conservador britânico esperava 
também cativar mais apoio popular do que os seus tradicionais adversários, os liberais (que, 
efectivamente, vieram a desaparecer do mapa, com a ascensão do partido trabalhista). 
111 Os gigantescos exércitos europeus do século XX seriam difíceis de legitimar sem a concessão deste 
direito. Exigir a disponibilidade da vida (isto para não falar dos impostos crescentes necessários à 
expansão das cada vez mais caras tecnologias militares) dos cidadãos comuns geraria muita resistência se 
não fosse acompanhado de uma noção de que o Estado não era “uma coisa deles” também. Para que 
haveria alguém de contribuir, com recursos e vida, para uma entidade impessoal, distante e cuja acção 
nunca toma em conta a vontade do mesmo? Esse Estado, que tudo pede e nada dá, seria reconhecido 
como o “Estado dos outros”, a máquina administrativa, política e militar “dos outros”, dos que têm direito 
formal de nela influir (Ginsberg, p.41). O patriotismo e a ideia do serviço militar como dever do cidadão 
patriota desenvolveram-se a par e passo com a concessão de direitos políticos.    



 
136 

A institucionalização da participação política, através de um modelo eleitoral e 

representativo, teria permitido canalizar e domesticar as acções dos estratos dominados 

da sociedade, precludindo ou dificultando (ilegitimando-as) outras vias mais 

“perigosas”. De acordo com o autor, das acções “espontâneas” e incontroladas das 

massas, como revoltas, insurreições, outras desordens políticas e sociais, transitámos a 

um modelo de participação política em que o único ou o mais legítimo modo de 

expressão de poder do cidadão comum ocorre por via eleitoral e sempre recorrendo a 

intermediários. Os movimentos sociais e políticos mais perturbadores do status quo 

tornaram-se menos frequentes e mais controlados (Ginsberg, pp.48-58). Por outro lado, 

se as elites ou classes dominantes defenderam e puseram em prática o ideal do “livre 

mercado das ideias” foi sabendo que este, necessariamente, penderia enviesadamente 

para o lado dos seus interesses e perspectivas. O livre mercado das ideias não seria um 

modelo “neutro”, mas antes um modelo que beneficiaria aqueles que, nesse livre 

mercado, fossem os agentes com maiores recursos, como, aliás, sempre sucede em 

todos os mercados. As massas, neste modelo, teriam necessariamente que ser receptores 

passivos de informação e ideias. O sistema estaria de tal modo constituído que a 

comunicação teria lugar sempre de cima para baixo e nunca no sentido inverso 

(Ginsberg, pp. 36-40). Ginsberg aventa que os primeiros obstáculos à comunicação, tal 

como a iliteracia, a extrema diversidade linguística, a censura, ou a mera inexistência de 

grandes ou eficazes media protegiam as classes inferiores da influência das classes 

superiores, “imunizando” a sua sub-cultura específica, preservando as ideias “naturais” 

da sua classe (Ginsberg, pp.86-88). Os avanços no domínio da educação pública e da 

eliminação da iliteracia teriam vindo, ironicamente, aumentar exponencialmente as 

oportunidades para as elites dominarem ideologicamente as classes dominadas ao 

criarem uma, até então inexistente, “(…) mass audience for those with a capacity to 

produce and promote their ideas- a capacity most frequently found at the upper levels of 

the social and economic hierarchy” (ibidem, p. 94). 

 Ginsberg presume que as ideias políticas dos vários grupos políticos e sociais 

acabam por coincidir fortemente com os interesses dos mesmos. Os “progressistas” do 

virar do século XX, as elites do New Deal e os proponentes da New Politics contariam 

com muitas ligações e simpatia junto das comunidades académica e jornalística: a sua 

defesa da liberdade de informação seria, por isso, mais do que uma questão de 

princípios morais e ideológicos, um instrumento para garantir a sua preponderância 

política. Na sua leitura ultra-cínica: “The examples suggest the extent to which the ideas 
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expressed by political groups and forces are linked to the interests of those 

forces.(…)few political leaders will devote much time or energy or many resources 

campaigning on behalf of abstract principles that, whatever their moral or ethical worth, 

do not also serve their political interests”(ibidem, p.130).  

O mais problemático é que, de acordo com o autor, o mercado das ideias não trata 

igualmente todos os grupos e cidadãos. Seriam justamente os grupos que conseguem 

manejar e angariar maiores recursos, financeiros, institutionais, organizacionais, etc, 

quem melhor está preparado para promover as suas ideias no mercado. Estes recursos, 

regra geral, estão nas mãos das classes mais ricas e poderosas pelo que essas classes 

dominam o mercado (ibidem, pp.130-132). A competição foi sempre desigual, mas, 

hoje em dia, e cada vez mais, as condições tecnológicas, económicas e sociais estariam 

a agravar a possibilidade de resistência e a capacidade de produzir um contra-discurso 

(“audível”, pelo menos) por parte das classes mais desfavorecidas. A forte organização 

da classe operária em sindicatos, os partidos social-democratas e a imprensa das classes 

trabalhadoras, fenómeno típico do século XIX e início do séc. XX, têm vindo a perder 

importância, argumenta o autor, face às “novas tecnologias” e novo tipo de campanhas 

políticas. As campanhas eleitorais para serem efectivas passariam cada vez mais pelo 

recurso a grandes somas de capital e tecnologias progressivamente mais caras. 

Enquanto as antigas campanhas eleitorais dependiam muito dos recursos humanos 

(entendidos sobretudo em termos quantitativos), as actuais dependeriam essencialmente 

de dinheiro, da capacidade de angariação de fundos e do uso de meios de comunicação 

de massas (tendencialmente, muito caros). O desequilíbrio aprofundar-se-ia de dia para 

dia em favor das forças políticas da direita económica e política112.    

 A acção de massas, os protestos, mobilizações, manifestações, até, em última 

análise os actos violentos e mesmo o terrorismo teriam pouco valor autónomo hoje em 

dia como forma de contrariar a dominação ideológica na medida em que, mesmo que 

estes actos consigam chamar a atenção: “the chief problem with protest as a 

communication mechanism is that, in general, the media upon which the protesters 

                                                           
112 “(…) this change is, in essence a shift from labor - to capital-intensive competitive electoral practices 
and has far reaching implications for the balance of power among contending political groups. Labor-
intensive organizational tactics allowed parties whose chief support came from groups nearer the bottom 
of the social scale to use the numerical superiority of their forces as a partial counterweight to the 
institutional and economic resources more readily available to the opposition. The capital-intensive 
technological format, by contrast, has given a major boost to the political fortunes of those forces – 
usually found on the political right – whose sympathizers are better able to furnish the large sums now 
needed to compete effectively”(ibidem, p.150) 
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depend have considerable discretion in reporting and interpreting the events thet cover” 

(ibidem, p.133).  

Além da maior abundância de recursos económicos e institucionais das classes mais 

abastadas, há, diz-nos Ginsberg, ainda uma outra razão para que as perspectivas destes 

imperem nos “media”. A verdade é que os “media” estão dependentes, para a sua 

sobrevivência, da publicidade. Quem paga a publicidade, naturalmente, quer dirigir-se a 

quem possa não apenas estar interessado no produto publicitado, mas sobretudo àquele 

público que tenha meios para o comprar. O público que interessa para quem publicita é 

constituído justamente pelas classes mais favorecidas da sociedade e estas, 

tendencialmente, não lêem nem recorrem (ou recorrem menos) aos “media” 

ideologicamente comprometidos com as classes mais desfavorecidas e com os grupos 

politica e socialmente marginais. Os “media” com perspectivas mais críticas do status 

quo e cujo público-alvo são esses grupos económica e politicamente desfavorecidos são 

desinteressantes para os anunciantes. Por isso, num ciclo vicioso, estes “media” vivem 

economicamente sufocados e tendem a desaparecer.  

Cinismo em excesso, provas a menos. 

Cabe, agora, uma apreciação crítica do valor das teses de Ginsberg. Deve reconhecer-se 

que nem todas as afirmações de Ginsberg apresentam o mesmo grau de plausibilidade e 

que alguns pressupostos não estão suficientemente justificados para serem 

convincentes. Sublinhar-se-á, em seguida, os pontos fundamentais em que se pode 

acompanhar Ginsberg e, por contraste, os passos mais problemáticos da sua 

argumentação.  

O movimento de concentração da propriedade dos órgãos de comunicação 

social, bem como a progressiva dificuldade para formar novos “media” de grande 

dimensão que acompanhou esse movimento de concentração, parecem incontestáveis 

(excepção feita ao surgimento da internet, não obstante os factores limitadores do seu 

potencial democrático que adiante são sugeridos). Por outro lado, a alegação de 

Ginsberg de que até fenómenos globalmente positivos, como a expansão da educação 

pública e a diminuição da iliteracia, “escancararam” os olhos e mentes de classes 

sociais, até então relativamente “fechadas sobre si mesmas”, para a penetração de 

influências ideológicas de elites sociais e intelectuais é consistente com as conclusões 

de Zaller de que são justamente os indivíduos expostos a um fluxo informativo 

mediano, ou até elevado, mas com um relativo baixo grau de sofisticação ou 
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“consciência” política (e que, portanto, têm maior dificuldade em aceder a discursos não 

dominantes), quem menor resistência apresenta à comunicação das elites.  

 O livro de Ginsberg foi publicado em 1986. De então para cá, as condições 

tecnológicas alteraram-se. As novas tecnologias e a internet, em particular, vieram 

suscitar renovadas esperanças de democratização do processo de formação da opinião 

pública. E, efectivamente, a internet colocou em cena novos actores, até agora 

condenados à passividade: não é necessário ser um cronista num jornal, ser um 

jornalista credenciado, nem muito menos dispor de avultadas somas, para poder colocar 

acessível ao público em geral a nossa perspectiva pessoal da realidade. Cada pessoa 

pode consultar, a título gratuito (excluindo os próprios custos de aceder à internet), uma 

diversidade de órgãos noticiosos e de perspectivas ideológicas. Com efeito, a blogosfera 

tem crescido exponencialmente em número de utilizadores activos e passivos e isso 

representa uma democratização do direito à produção de informação e do acesso a um 

pluralismo de perspectivas. Pode questionar-se, nesse sentido, se esta evolução 

democratizante não contraria o efeito oposto que Ginsberg detecta com a progressiva 

concentração dos grandes meios de comunicação social. Se o dinheiro, se grandes 

somas de capital, já não são condição sine qua non para conseguir expor publicamente 

as suas interpretações da realidade e os seus valores, então, a tendência para a 

constituição incontestada de um fluxo unidireccional no sentido “elites-massas” estaria 

a ser radicalmente contrariada. Parece claro que a internet tem um potencial 

democrático não despiciendo. Além disso, criou condições favoráveis à produção 

autónoma e democrática de informação e, assim, igualmente, condições adequadas para 

contrariar a passividade e falta de participação na esfera comunicacional dos cidadãos 

comuns. Nota-se, assim, que nem sempre os desenvolvimentos no âmbito da tecnologia 

e da produção e reprodução do saber têm que gerar (nem muito menos a sua introdução 

se destinou a gerar) consequências negativas para a participação política democrática 

das massas: nem todas as transformações estimularam a passividade e inibiram a 

autonomia e participação política dos cidadãos (como, por vezes, o tom de Ginsberg 

sugere). A internet abriu mais portas para a produção de contra-discursos.  

 Todavia, convém não esquecer que o potencial democratizante da internet e das 

novas tecnologias pode encontrar sérias limitações ao seu desenvolvimento. Pode 

legitimamente levantar-se a questão: qual é o peso respectivo da internet e dos outros 

órgãos de comunicação social (como a televisão e os jornais) na formação da opinião 

pública? A questão é relevante, na medida em que o uso da internet para recolher 
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informação exige uma postura mais activa, participativa e informada do que a recepção 

de informação através da televisão, por exemplo. O domínio das competências 

necessárias para a produção e procura de informação está muito desigualmente 

distribuído. Para todos os efeitos, o acesso regular à internet também o está (ainda que 

haja um progresso relativo nesta matéria). Isto pode limitar seriamente o efeito 

democratizante das novas tecnologias.  

 

Mais relevante, porém, é sublinhar que a tese do autor sofre, no nosso entender, 

de três deficiências principais. Independentemente da correcção ou validade das suas 

conclusões, o livro é por demais parco no plano da evidência empírica Caracteriza-se 

por afirmações arrojadas que não são, na maioria dos casos, acompanhadas de análise 

empírica ou sequer da apresentação de casos concretos, de ilustrações, que pudessem 

dar maior sustentação às mesmas. Por outro lado, e esta crítica aplica-se igualmente a 

John Zaller, o seu conceito de “elites” parece demasiado lato e vago: fica-se sem saber 

muitas vezes o que faz de um indivíduo um membro das elites113. Em última análise, se 

tudo e todos podem ser elites em alguma coisa por terem alguma qualidade ou 

característica em que são melhores do que os outros, todos são “elite” para algum efeito 

e, logo, não há elites nem dominação, já que, por definição, elite é um segmento mais 

estreito e que se destaca do conjunto mais alargado da sociedade, superiorizando-se em 

relação a esse conjunto mais alargado. Por fim, Ginsberg tende a fazer leituras 

extremamente cínicas das intenções dos agentes históricos envolvidos nas grandes 

mudanças políticas e sociais, sem que dê suficiente justificação histórica para tal. Ao 

fim e ao cabo, na sua interpretação, os indivíduos parecem tomar sempre posições 

exclusivamente com base nos seus interesses (e, em particular, dos seus interesses 

materiais e “egoístas”). A imagem que se retém, apesar de algumas afirmações avulsas 

em sentido contrário ao longo do livro, é a de que todas as reformas são instrumentos 

desenhados exclusiva e deliberadamente por e em prol de elites que, ou querem 

ascender, ou não querem descender de posições de maior poder114. 

                                                           
113 Uma dessas afirmações um tanto ou quanto gratuitas e que mostra a inutilidade deste conceito 
latíssimo de elites, pode ver-se na página 135: “Typically, upper-class protesters – student demonstrators 
and the like- have little difficulty securing favorable publicity for themselves and their causes” (Ginsberg, 
1984).   
114 Segundo Ginsberg, um líder politico (que parece ser sempre um elemento da elite, de acordo com o 
critério lato do autor), nunca gasta muitas energias ou esforço na produção ou defesa de políticas que não 
possam beneficiar os seus interesses (e, em muitos momentos, ele parece identificar “interesses” com os 
meros interesses económicos do agente ou agentes, o que torna a afirmação ainda mais discutível).  Um, 
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Como se fabrica o consenso. A perspectiva de Herman e Chomsky. 

Num tom igualmente muito crítico, em parte recorrendo a argumentos similares, 

mas fazendo uso abundante de estudos de caso, Edward S. Herman e Noam Chomsky 

acreditam que os “media”, pelo menos no seu formato actual, constituem uma instância 

de produção de consensos artificiais favoráveis à preservação do “status quo”, à 

manutenção das principais estruturas sócio-económicas (inigualitárias) do sistema 

capitalista e à defesa dos interesses empresariais (em particular das grandes empresas) e 

do Estado.  

 Os autores tentam traçar um quadro das tendências, inerentes à organização 

económica e estruturas de poder dos “media” e da sociedade, que levam os “media”, ou 

o grosso dos “media”, pelo menos, a apresentar (e a divulgar) uma visão não apenas 

enganadora da realidade, mas sistematicamente consonante com os interesses e 

perspectivas dos grupos mais poderosos de cidadãos e instituições do país, criando um 

consenso social hegemónico essencial sobre o mundo e a sociedade, donde são 

excluídos ou marginalizados (“censurados informalmente”, digamos assim), os pontos 

de vista e os factos que rompam ou questionem seriamente os pressupostos e axiomas 

desse consenso. O consenso não é total e absoluto e alguns pontos de vista discordantes 

emergem, em avulso, nos “media”, nomeadamente quando há divisões estratégicas entre 

as elites. No entanto, regra geral, as linhas fundamentais da perspectiva dos governos e 

elites do sector privado nunca são abaladas115.  

                                                                                                                                                                          

entre muitos exemplos que se poderiam retirar (inclusive de vários quadrantes político-ideológicos 
diferentes) da história para contestar esta generalização é o da primeira lei de despenalização do aborto, 
um decreto assinado por Lenine em 1918, em plena guerra civil russa. A utilidade imediata era nula para 
os bolcheviques. Presumivelmente, num país onde a maioria da população era camponesa, profundamente 
ortodoxa e conservadora, a medida geraria mais inimizades do que simpatias. E, ainda que assim não 
fosse, em todo o caso, decerto haveria medidas muito mais prementes do ponto de vista do interesse 
imediato dos bolcheviques: a permanência no poder numa época em que esta era contestada política e 
militarmente. As convicções profundas dos dirigentes e dos grupos políticos são por vezes a única 
explicação para algumas acções que não coincidem, ou até são contraditórias, com os interesses dos 
mesmos.   
115 “(…) the media do contest and raise questions about government policy, but they do so almost 
exclusively within the framework determined by the essentially shared interests of state-corporate power. 
Divisions among elites are reflected in media debate, but departure from their narrow consensus is rare. It 
is true that the incumbent state managers commonly set the media agenda. But if policy fails, or is 
perceived to be harmful to powerful interests, the media will often contest government policy” and urge 
different means to achieve goals that remain beyond challenge or, quite often, even awareness” 
(Chomsky, 1989, p.75). Isto não se aplica, naturalmente, quando os interesses e perspectivas dos líderes 
políticos estão em conflito sério com os das elites económicas. Quando isto sucede, os media podem 
assumir um tom particularmente acrimonioso e agressivo em relação ao governo, não sendo a sua 
“agenda de temas” determinada, de forma alguma, pelos governantes. Tal foi o caso com as estações 
privadas de televisão (RCTV, Globovisión, Venevisión e, menos consistentemente, a Televen) da 
Venezuela, aquando da ascensão de Hugo Chávez à presidência.  
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As causas estruturais para o enviesamento grosseiro e sistemático da informação 

noticiosa e para a fabricação artificial do consenso são abordadas de uma forma teórica 

e tópica no primeiro capítulo. Os capítulos seguintes destinam-se a fornecer uma 

ilustração e comprovação destes processos de “manufactura do consentimento” através 

de análises muito detalhadas de casos concretos de tratamento jornalístico de variados 

assuntos nos “media” americanos (sobretudo tratando de questões de política 

internacional e da política externa norte-americana). 

Os cinco filtros. 

 Em primeiro lugar, o mero movimento de concentração dos órgãos de 

comunicação social nas mãos de menos e menos indivíduos e empresas reduz o 

pluralismo informativo. A dimensão dessa concentração não tem parado de aumentar 

desde a 2ª guerra mundial e o seu movimento ter-se-á acelerado significativamente a 

partir dos anos 80. Não só a maioria dos “media” está concentrada em grandes 

aglomerados empresariais, como estes “media” tendem a funcionar como fonte ou, mais 

commumente, como “agenda setter”, para a maioria dos restantes “media”, regra geral 

de pequena dimensão e alcançando públicos-alvo diminutos. Este movimento de 

concentração da propriedade é inelutável, pelo menos enquanto o mercado for o 

principal mecanismo de regulação dos media. A lei do mercado é a da concorrência e da 

“eliminação dos mais fracos”, o que significa que, de uma situação inicial em que no 

mercado coexistem uma pluralidade de agentes, se vai chegando a uma outra em que 

sobram menos e menos competidores116. No limite, constitui-se um monopólio; na 

maior parte dos casos, porém, fica-se por um oligopólio. Por outro lado, os “custos de 

entrada” no mercado para um novo agente (um novo órgão de comunicação social) 

tendem a aumentar e tornar-se proibitivos117. Naturalmente, em consequência destes 

factos, os elementos cuja capacidade de angariar fundos seja diminuta estão, por esse 

simples facto, arredados da possibilidade de fundarem ou manterem grandes órgãos de 

                                                           
116 Embora o seu sucesso não seja um dado aquirido, as leis anti-monopolistas existem, é certo, há muito 
tempo. Simplesmente, essas leis destinam-se justamente a contrariar a tendência natural do mercado. São 
leis feitas para regular o sector de actividade, para regulá-lo contra o mercado ou contra as tendências 
naturais do mesmo.  
117 Curran e Seaton, citados, aliás, várias vezes por Herman e Chomsky, traçam um quadro histórico 
irrefutável dessa tendência: em 1837 o custo para a fundação de um jornal nacional semanal estava abaixo 
das mil libras, 40 anos mais tarde custava 50 000 libras fundar um jornal diário para a cidade de Londres. 
Já o lançamento do Sunday Express em 1918 custou mais de 2 milhões de libras (Herman e Chomsky, 
1994, p.4) . O surgimento da televisão no período pós- 2ª guerra mundial veio aumentar drasticamente 
esta dinâmica. Tornou-se a principal fonte de notícias para os americanos e os custos que o uso desta 
tecnologia de comunicação implica são de todo proibitivos para quem não disponha de avultados recursos 
financeiros. 
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comunicação social. A propriedade destes está nas mãos de indivíduos pertencentes aos 

estratos sócio-económicos mais privilegiados da sociedade. As grandes empresas 

mediáticas estão cada vez mais dependentes e interligadas a bancos, outras grandes 

empresas, investidores, etc. À frente dos maiores meios de comunicação, nas suas 

direcções, encontram-se actuais ou ex-banqueiros, gestores de empresas e advogados 

ricos (Herman e Chomsky, 1994, pp.10-11). Naturalmente, os interesses destes 

proprietários terão que se reflectir na produção de notícias118. Mesmo não determinando 

a priori que notícias deverão “sair” ou ser consideradas temas relevantes, não é 

plausível imaginar que os “media” na mão destes grupos possam tomar um rumo 

particularmente crítico dos mesmos e do sistema económico e político do qual estas 

elites e os seus interesses dependem 119. Isto para não falar de tendências perversas 

causadas pelos próprios mecanismos de mercado como a busca do lucro (o que, neste 

âmbito, significa a luta pelas audiências): o picaresco substitui o relevante; a 

apresentação descontextualizada de acontecimentos espectaculares (por envolverem 

sangue, calamidades, dramas humanos de grande dimensão, etc) suplanta a análise mais 

detalhada e historicamente contextualizada de mudanças sociais e políticas profundas; o 

relato com recurso a uma pouco rigorosa e exaustiva consulta e tratamento das fontes é 

preferido ao custoso e perigoso jornalismo de investigação.  

Em segundo lugar, Herman e Chomsky sublinham o factor constrangedor exercido pela 

publicidade sobre os “media”. A publicidade é, neste momento, a grande fonte de 

financiamento dos “media”. A tal ponto que os anunciantes têm agora um poder quase 

comparável ao de uma autoridade encarregue da atribuição de licenças (ibidem, p14). 

Sem publicidade, os jornais, pelo menos os de grande tiragem, são inviáveis. Esta 

realidade é ainda mais óbvia no domínio da televisão. Ora, novamente, as escolha dos 

anunciantes, sendo determinantes como são para a prosperidade e até sobrevivência dos 

“media”, não são “aleatórias” e beneficiam uns em detrimento de outros. A história dos 

                                                           
118 Embora discordando em pontos fundamentais de Herman e Chomsky, Víctor Sampedro Blanco 
converge com eles neste ponto: “También resulta obvio que los grandes empresarios de la comunicación 
tienen una ideologia común: son reticentes a la regulación del mercado. Y según sus afinidades 
ideológicas, favorecen determinados câmbios o decisiones de gobierno” (Sampedro, p.183) 
119 Also evident (…)is the enormous wealth possessed by the controlling families of the top media 
firms.(…)These control groups obviously have a special stake in the status quo by virtue of their wealth 
and  their strategic position in one of the great institutions of society. And they exercise the power of this 
strategic position, if only by establishing the general aims of the company and choosing its top 
management” (Herman e Chomsky, p.8).  E, reforçando e concluindo este ponto: “In sum, the dominant 
media firms are quite large businesses; they are controlled by very wealthy people or by managers who 
are subject to sharp constraints by owners and other maket-profit-oriented forces; and they are closely 
interlocked, and have important common interests, with other major corporations, banks and 
government.”(idem, p.14) 
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diários britânicos de esquerda é uma demonstração não só do poder dos anunciantes (do 

poder do seu boicote, mais ou menos deliberado), mas de como as escolhas dos 

anunciantes têm carácter sistemático e não aleatório, seguindo um padrão claro. Ou seja, 

em termos mais simples, os afectados negativamente pelas suas decisões são sempre os 

mesmos, são sempre o mesmo tipo de perspectivas que são marginalizadas. Isto sucede, 

essencialmente, por duas ordens de razões. Por um lado, os anunciantes estão 

interessados em captar a atenção (e despertar impulsos consumidores) não de qualquer 

público, mas sim do público relevante, isto é, dos consumidores e, em particular, dos 

consumidores economicamente privilegiados120. Assim, naturalmente, estarão em 

vantagem os órgãos de comunicação social que se dirijam e sejam lidos por esse público 

de elevado estatuto económico. Tendencialmente, estes representarão as perspectivas 

dominantes ou mais aceitáveis a essas classes, não exprimindo mundividências 

particularmente críticas do status quo ou favoráveis aos interesses e perspectivas das 

classes na base da pirâmide social. 

Por outro lado, e mesmo que se defenda a independência dos jornalistas e dos media 

face às entidades patronais (ou mesmo se se presumir a “neutralidade” e imparcialidade 

dos próprios patrões dos “media”), ainda assim, é improvável pensar-se numa 

neutralidade política das empresas que anunciam nos “media” os seus produtos. 

Naturalmente, ser-lhes-á muito difícil continuar a publicitar num meio de comunicação 

social que insista em tratar e aprofundar com voz crítica temas particularmente 

incómodos aos seus interesses (sejam relativos à empresa em particular, ou relativos ao 

conjunto de empresas que laboram no mesmo ramo de actividade, ou ainda, relativos à 

organização social global da qual dependem)121. Seja por natural repugnância 

ideológica, seja simplesmente por quererem proteger os seus interesses de um escrutínio 

mais crítico, os anunciantes fazem discriminação em relação aos media122123 cujas 

                                                           
120 “In short, the mass media are interested in attracting audiences with buying power, not audiences per 
se; it is affluent audiences that spark advertiser interest today, as in the nineteenth century. The idea that 
the drive for large audiences makes the mass media “democratic” thus suffers from the initial weakness 
that its political analogue is a voting system weighted by income!(…)The working class and radical 
media also suffer from the discrimination of advertisers. Political discrimination is structured into 
advertising allocations by the stress on people with money to buy” (ibidem, p.16).  
121 “(…)competition for advertising revenue creates market incentives to ignore particular types of 
content – content offensive to those members of the targeted audience or content that provides 
information or promotes policies contrary to advertisers’ interests” (Baker, 2002, p.344).   
122 Citando o jornal londrino The Economist, Chomsky informa-nos de um caso em que uma estação de 
televisão pública (a WNET) perdeu o financiamento da Petrolífera Gulf + Western em resultado da 
exibição de um documentário intitulado “Hunger for Profit”, crítico do comportamento das 
multinacionais em países de terceiro mundo. «These actions “had not been those of a friend,” Gulf’s chief 
executive wrote to the station, adding that the documentary was “virulently anti-business, if not anti-



 
145 

perspectivas sejam particularmente dissonantes dos seus interesses e perspectivas. Os 

órgãos de comunicação social ou “aprendem a lição” e “auto-domesticam-se”, ou não 

aprendem e são reprovados, ou seja, perdem uma fonte de financiamento indispensável 

e sufocam economicamente. Estas formas de pressão (e a sua eficácia) não são de todo 

invulgares e desconhecidas (ibidem, pp.16-18).  

Em terceiro lugar, os “media” estão estruturalmente dependentes de um fornecimento 

contínuo de notícias e não podem manter um jornalista disponível em cada canto do 

país e do globo à espera de um acontecimento relevante. Confiam, por isso, em fontes 

particularmente “generosas” e relativamente credíveis para a produção de factos 

relevantes. Este facto, contudo, coloca-os numa situação de dependência pouco 

saudável face a governos e instituições privadas de grandes dimensões e capacidade 

financeira. A necessidade de redução de custos impele-os a não buscarem fontes 

alternativas e o pluralismo de perspectivas e interpretações é assim sacrificado no altar 

do economicismo (Herman e Chomsky, 1994, pp.18-25). 

Em quarto lugar, Herman e Chomsky estudam o efeito das pressões exercidas pelas 

reacções negativas que determinado tipo de notícias exercem sobre os órgãos de 

comunicação social: cartas, acusações de parcialidade, telefonemas, telegramas, 

petições, processos judiciais por alegada difamação, etc (ibidem, pp.26-28). O problema 

não parece ser o destas pressões em si, mas de o poder das mesmas estar, novamente, 

dependente de quem as exerce. Isto é, o poder constrangedor do “Flak” (aparentemente, 

calão que identifica precisamente este tipo de reacção negativa) é tanto maior quanto 

mais poderosos forem os autores do mesmo. Um telefonema da Casa Branca será 

naturalmente assustador, uma pressão directa poderosíssima (embora, rara, presume-se). 

Mais indirectamente, uma grande empresa poderá sufocar (ou ameaçar sufocar) 

                                                                                                                                                                          

american”. “Most people believe that WNET would not make the same mistake today,” the Economist 
concludes.». A esta conclusão, adiciona Chomsky a sua: “Nor would others. The warning need only be 
implicit.” (Chomsky, 1989, p.8)     
123 Num mesmo órgão de comunicação social, numa televisão ou rádio, que seja genericamente 
“aceitável” para os anunciantes, determinados programas podem ser selectivamente discriminados em 
função dos mesmos critérios. Os autores oferecem exemplos documentados desse tipo de 
comportamentos discriminatórios e quasi-censórios das empresas anunciantes face a determinados 
programas, nomeadamente o caso de um documentário sobre degradação ambiental que se revelava assaz 
crítico dos comportamentos das empresas nesta matéria, que não chegou a sê-lo por falta de 
financiamento publicitário, (pp.17-18). De resto, as empresas não parecem fazer segredo das suas 
intenções e preocupações quanto a este tópico. Veja-se esta referência retirada pelos autores do livro de 
Bagdikian, Media Monopoly: «The manager of corporate communications for General Electric has said: 
“We insist on a program environment that reinforces our corporate messages”» (Herman e Chomsky, 
1994, p.340) 
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economicamente um órgão de comunicação social com um processo judicial de custos 

milionários e insuportáveis.  

Em quinto lugar, e como último (last but not least) mecanismo de controlo, o anti-

comunismo acentuado como verdadeira “religião nacional” nos EUA (e, em certa 

medida, no conjunto dos países ocidentais) funcionava (funciona?) como forma de 

intimidação ou forte pressão social sobre os politicamente mais críticos e radicais no 

seio das sociedades capitalistas.  

Por meio destes cinco filtros, segundo os autores, estreitam-se as margens do 

“dizível”124, as fronteiras (implícitas) do exprimível e aceitável nos media, “the bounds 

of the expressible”, na expressão de Chomsky (Chomsky, 1989, pp.45-74)125.  

Distorções e estruturas dos “media”. 

A articulação das ideias e análises mais qualitativas de Herman e Chomsky, por um 

lado, e do modelo de John Zaller, por outro, permite apreender com plausibilidade e 

clareza a realidade problemática do mundo dos “media” e dos problemas que estes 

põem à teoria democrática. Neste capítulo, aceitam-se como credíveis os pontos 

principais destas teorias. Herman e Chomsky argumentam convincentemente, por 

exemplo, que os “media” alinharam, de forma inequívoca e acrítica com as versões 

apresentadas e propagandeadas pelas administrações Carter e Reagan relativamente aos 

acontecimentos políticos na América Central (Guatemala, El Salvador e Nicarágua). 

Mais ainda, que promoveram activamente essas mesmas versões, sem efectuarem o 

mínimo esforço de objectividade e em violação de qualquer compromisso mínimo com 

                                                           
124 «The five filters narrow the range of news that passes through the gates, and even more sharply limit 
what can become “big news”, subject to sustained  news campaigns» (Herman e Chomsky, 1994, p.31) 
125 Não cabe dúvida de que os limites do dizível poderiam, ainda assim, ser bem mais estreitos. Um 
controlo férreo de todos os meios noticiosos por meio de censura, formal ou informal, do poder político 
estatal decerto estreitaria muito mais o âmbito do que poderia ser escrito, dito, lido e ouvido. Seria de 
todo uma empresa inútil, não obstante, usar desta constatação do óbvio para, de alguma forma, contestar 
que se encare criticamente os graves limites que estas tendências estruturais da actual organização dos 
“media” impõem sobre o ideal democrático e, em particular, sobre um ideal da comunicação democrática. 
Menos razoável ainda se afigura pressupor dogmaticamente que, de alguma forma, o real, o existente, é a 
única concretização possível do ideal: por outras palavras, que seria possível saber desde já que vivemos 
no melhor (ou no “menos mau”) dos regimes de comunicação possíveis de imaginar ou, pelo menos, de 
pôr em prática. Neste capítulo, tal como nos outros, parte-se do pressuposto de que as sociedades que se 
reclamam do ideal democrático (e que, de uma forma mais ou menos satisfatória, realizam esse ideal) não 
são o próprio ideal, não são a realização absoluta, dentro dos limites do possível, da democracia. Mais 
ainda, parte-se do pressuposto de que se pode, e deve, pensar em sociedades que realizem, mais e melhor, 
o ideal regulador da igualdade política. Na verdade, nem se entenderia o propósito da teoria democrática 
normativa se assim não se fizesse. Por fim, note-se que, a admitir que no domínio da isegoria teríamos 
atingido um patamar inultrapassável, o melhor dos mundos possíveis, estaríamos a chegar à desoladora 
conclusão de que o melhor que se pode ter e querer é um direito à palavra e à informação “censitários”, 
isto é, proporcionais aos recursos económicos de cada um, tal como o mercado os distribui.    
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a verdade dos factos. O efeito conjugado dos 5 filtros resultou, portanto, num 

tratamento gritantemente desigual de factos idênticos ou similares126 e na fabricação de 

um consenso artificial a que o comum dos cidadãos teria dificuldade em resistir127. Não 

se trata de um consenso total, como seria o caso num sistema totalitário, mas um 

consenso que permite debate, e a expressão aberta de discordâncias (tácticas, sobretudo) 

e críticas: um consenso relativamente a pressupostos básicos (fundacionais, digamos 

assim) da interpretação da realidade (ibidem, p. 302). 

Esta ideia de formação artificial do consenso partilha similitudes teóricas com a ideia de 

dominação ideológica das classes dominadas pelas classes dominantes formulada pelo 

marxismo. A ideia-base parte da frase, presente no Manifesto do partido comunista, de 

que “as ideias dominantes de uma época foram sempre apenas as ideias da classe 

dominante” (Marx, 1975, p.83). Se “a história de toda a sociedade até agora existente é 

a história de luta de classes”, essa luta tomaria lugar também no plano ideológico. A 

dominação necessária para manter uma sociedade de classes e a exploração económica  

das classes dominadas em regular funcionamento passaria tanto pelo uso de um 

aparelho directamente repressivo (polícia, exército, tribunais, etc), como através dos 

                                                           
126 A desigualdade de tratamento é notória, por exemplo, quando se contrasta a quantidade e natureza das 
notícias produzidas a propósito, por um lado, do assassinato do padre polaco (e opositor ao regime) Jerzy 
Popieluzko e, por outro a propósito de mais de uma centena de assassinatos de religiosos (inclusivamente 
4 freiras americanas) nos dois regimes militares (amigos dos interesses do governo norteamericano) da 
Guatemala e El Salvador. No plano quantitativo, num período de 18 meses, a morte do padre Popieluzko 
teve direito a aproximadamente 10 vezes mais artigos (78 para 8) e 10 vezes mais artigos de primeira 
página (10 para 1) do que o assassinato de 73 religiosos na América Latina no New York Times. Nas 
revistas Time e Newsweek a16 artigos dedicados à morte do padre polaco, corresponderam 0 artigos 
sobre as vítimas religiosas na América Latina. Na cadeia de televisão CBS os números são ainda mais 
impressionantes: 46 programas noticiosos dedicados ao padre polaco e 0 menções aos padres da América 
latina. Numa análise qualitativa, é de referir que se os pormenores grotescos e inumanos da execução de 
Popieluzko mereceram destaque (o que, naturalmente, se destina a gerar um sentimento de proximidade e 
simpatia pela vítima e repugnância pelos carrascos) e pormenor, as execuções, igualmente brutais e 
inumanas de quatro freiras americanas (torturadas e violadas) foram tratadas sucintamente, num tom 
manifestamente impessoal e neutro, evitando adjectivação e sem despertarem indignação e protesto. Por 
outro lado, se no caso do padre polaco, os media rápida e agressivamente tentaram encontrar 
responsabilidades no “topo”, isto é, responsabilidades do regime, no caso das freiras americanas 
executadas em El Salvador, apesar de abundantes indícios e testemunhos que apontavam  claramente para  
as responsabilidades dos governantes militares (com tanta ou mais clareza do que no caso de Popieluzko), 
os media contentaram-se em repetir a versão oficial da administração Reagan: as 4 freiras, bem como 
todas as outras vítimas religiosas eram produto de um confronto entre a “extrema direita” e a “extrema-
esquerda”, que a junta militar (apresentada como “centrista”, “ bem intencionada”e “reformista” ) tentava, 
de boa fé, conquanto impotente, travar( Chomsky e Herman, pp.38-86).  Comportamentos similares são 
detectados e analisados pelos autores, a propósito das eleições em países “amigos” (Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Vietnam em 67) e “inimigos” (Nicarágua em 84) (Chomsky e Herman, pp. 87 e ss). 
127 Os autores relembram porém que “This system is not all-powerful, however” (idem, p.305), sendo que 
é sempre possível a minorias bem informadas que façam um uso criativo das oportunidades que vão 
surgindo (nomeadamente, por meio dos “media” alternativos e novas tecnologias) produzirem um 
discurso alternativo e crítico do consenso, ainda que em condições de desigualdade extrema: discurso esse 
com potencialidades transformadoras e progressistas no longo prazo (Chomsky, 1989, pp.134-136).   
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“aparelhos ideológicos do Estado” e da manutenção de crenças “estabilizadoras” das 

massas (Althusser, 1974).  Não é preciso pensar que a “ideologia” transmitida pelos 

aparelhos ideológicos do Estado128 seja produto de uma “conspiração das classes 

dominantes”, muito menos de uma clique de pessoas conscientes do que é a “realidade” 

e que conscientemente propagam uma perspectiva que sabem errónea com o cínico 

intuito de ludibriar (e assim melhor dominar) as classes exploradas129.  

Os aparelhos ideológicos do Estado cumpririam, efectivamente, uma função de 

reprodução das condições ideológicas necessárias à própria reprodução do modo de 

produção em causa. Não obstante, nada implica que os próprios agentes envolvidos na 

reprodução dessa ideologia não acreditem eles próprios na ideologia que reproduzem e 

tentam inculcar nos restantes cidadãos130131. 

                                                           
128 Em terminologia marxista, pelo menos althusseriana, “Estado” não coincide de forma alguma com a 
categoria jurídica de “público”. Uma escola privada, uma igreja (por maior que seja o secularismo do 
Estado) continuam a fazer parte do aparelho ideológico do Estado.   
129 Przeworski crê, com razão, pensamos, que é pouco convincente sustentar que as ideologias dominantes 
o são simplesmente porque alguém, sabendo perfeitamente que as ideias que propaga são falsas, mas úteis 
aos seus interesses, induz as pessoas maquiavelicamente a adoptar essas ideias e, assim, a viver no engano 
(Prezworski, 1998, p.150). 
130 Michel Mann (Mann, 1995) defende, com base em estudos empíricos, que, efectivamente, instituições 
como a escola, igreja e outras instâncias de socialização em que as crianças entram em contacto com as 
crenças ideológicas das classes dominantes serviriam acima de tudo para manter uma grande coesão 
ideológica tanto das classes dominantes como dos estratos sociais (muito vagamente designados como 
“classes médias”) mais próximos de posições de poder. Por outro, preveniriam a existência de uma 
equivalente coesão tão forte entre as classes dominadas, desarmando-as, assim, daquela que poderia ser a 
sua grande arma: unidade na acção das grandes massas. Aberscrombie e Turner (1978) sustentam que há 
duas teses acerca da ideologia no marxismo e que são tendencialmente contraditórias. Uma é a que 
acabamos de enunciar, segundo a qual há um conjunto de crenças favoráveis à preservação do modo de 
produção e à dominação das classes exploradoras que é constantemente reproduzido e  que “infecta” as 
classes dominadas, domesticando-as. A outra tese sustenta que as perspectivas dos seres humanos 
derivam das condições materiais e da posição relativa de classe em que nascem e crescem. Assim, 
burguesia e proletariado, tal como antes a burguesia e a nobreza, teriam sempre crenças 
fundamentalmente diversas. Não existiria uma contaminação ideológica de cima para baixo. A 
manutenção das classes dominadas nessa posição passiva, subordinada, explicar-se-ia, pelo menos no 
passado, essencialmente pelas condições materiais de vida duríssimas que exauriam as forças físicas e 
sobretudo psicológicas destas (Ginsberg, aliás, como se viu, faz uso desta ideia). Com Mann, insistem que 
a função da “ideologia dominante” é essencialmente a de solidificar a coesão dentro da própria classe 
dominante: “The dominant ideology had to minimize the possibility of fracture within the dominant class 
which would challenge its coherence” (p.412). Hoje em dia, defendem os autores, esta necessidade é 
muito menor, pelo que seria muito mais difícil identificar uma ideologia dominante, pelo menos se 
entendida como uma doutrina única e compreensiva: agora haveria uma pluralidade de crenças em 
concorrência, o que não implicaria o desrespeito por elas de princípios básicos como o da aceitação da 
propriedade privada. 
131 Até Herman e Chomsky, referindo-se aos dois pesos e duas medidas escandalosamente aplicados para 
avaliar processos eleitorais na Nicarágua por comparação com El Salvador e Guatemala (exigindo para o 
primeiro caso a verificação de pré-condições cujo cumprimento não exigem nos segundos casos) admitem 
que muitas vezes os próprios agentes da distorção da realidade, por mais grosseira que aquela seja, são 
incapazes de notar o enviesamento da mesma porque esse enviesamento é já uma parte estruturante do 
seu pensamento: “This process of dichotomization is so internalized that the writers use the double 
standard within the same article, apparently unaware of their own bias” (p.131).  
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Os “media”, as distorções e consensos, e o oligopólio da construção da 

“realidade informativa”. 

O pressuposto de que aqui se parte é o de que, até certo ponto, a “distorção” causada 

pelos “media” é inevitável e não é, provavelmente, em si mesmo, o maior dos 

problemas para a teoria democrática.  

Presumindo que uma realidade exterior existe e, assim, que os “factos brutos” existem 

também, as notícias nunca são, contudo, nunca podem ser, a mera apresentação dos 

factos brutos. Em primeiro lugar, o número de factos, se não é infinito, é demasiado 

elevado para que possam ser relatados na totalidade. Em segundo lugar, mesmo que 

pudessem ser relatados, todas as vantagens do jornalismo e dos “media” para os 

indivíduos cessariam, se eles se limitassem a compilar a informação em estado bruto: 

eles existem porque estão encarregues, na divisão social do trabalho, de nos fornecer, 

num estado mais sucinto e “digerível”, a informação que não podemos recolher, 

interpretar e tratar toda, por nós próprios, enquanto desempenhamos as outras tarefas 

necessárias à vida social. A notícia é, sempre, uma síntese e uma interpretação da 

informação. Obviamente, nessa operação de síntese e interpretação, torna-se necessário 

seleccionar determinados aspectos da informação, destacar o que parecem ser os traços 

relevantes, omitindo ou secundarizando o que pareça irrelevante ou acessório132. Esse 

processo de selecção e interpretação será grandemente influenciado por certas estruturas 

de pensamento, certas grelhas interpretativas da realidade que qualquer indivíduo tem, 

esteja ou não consciente das mesmas133. Em grande medida, a maior parte destes 

“pontos de partida” são até indemonstráveis, mas determinam ou influenciam 

fortemente a recepção e “acomodação” dos novos dados na estrutura geral de 

entendimento, de compreensão do mundo e da realidade. Usando uma metáfora 

arquitectónica, uma vez edificadas as traves mestras e estrutura geral de uma casa, os 

materiais novos que vão chegando, a pedra ou tijolo, as janelas e portas, etc, não podem 

ser colocados em qualquer lugar da casa. Não se pode tirar ou mover uma trave mestra 
                                                           
132 Como escreve Fernando Correia: «As suas [dos media] próprias regras de funcionamento 
(sublinhemos: informar é sempre escolher) não lhes permitem abster-se de tomar posição sobre as 
grandes e pequenas questões sociais. Note-se que o “tomar posição” não se exprime apenas, por exemplo, 
em editoriais assinados pelos directores ou outros responsáveis editoriais, nem pela mais ou menos 
explícita propaganda de forças políticas ou promoção de políticos. Exprime-se (…) pela orientação global 
e continuada e subjacente aos diversos conteúdos do órgão de informação, pelo que dia a dia se diz e 
como se diz, e também pelo que não se diz”.(Correia,2006, pp.80-81) 
133 Estas grelhas interpretativas são constituídas por um conjunto de juízos de valor fundamentais sobre o 
que são actos moralmente bons, maus ou neutros ou que tipos de sociedade se podem considerar justas, e, 
igualmente, por um conjunto de juízos de facto e crenças acerca da realidade, acerca de como se organiza 
o mundo, de como se comportam os seres humanos, sobre as estruturas económicas, sociais e políticas 
existentes ou possíveis e o seu respectivo funcionamento. 
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do lugar para aí fazer um armário, por muito conveniente que fosse. O jornalista, agente 

intermediário entre os dados e o cidadão comum, está sujeito a estes constrangimentos e 

espera-se que, dentro desses limites, dentro dessa “camisa de forças” que a todos nos 

limita, faça um bom trabalho de reprodução fidedigna do essencial da realidade. 

Partimos aqui, pelo menos para efeitos da argumentação, do princípio de que a “natural 

distorção” da realidade é apanágio de todos134: todos usam óculos de uma cor específica 

que lhes fazem ver a realidade com essa tonalidade específica e ninguém tem acesso a 

lentes especiais ou incolores que permitam aceder à verdade impoluta. E não há como 

os media e os agentes que neles trabalham, por maior e mais meritório que seja o seu 

esforço em sentido contrário, possam não funcionar como transmissores de ideologia135. 

Dificilmente há algo, um tema, que seja “a-ideológico”, por assim dizer. 

Quando falamos em independência dos “media” e dos jornalistas não devemos 

pensar, portanto, em independência dos jornalistas em relação à sua própria ideologia. 

Dessa ninguém é independente. Por outro lado, a exigência de objectividade deve 

restringir-se ao cumprimento de certos valores mínimos (decerto, amiúde violados): a 

boa fé, a não omissão de factos que, ainda que individualmente possamos considerar 

“pouco relevantes”, saibamos que possam ser particularmente relevantes para outros, 

um auto-controlo e sentido de equidade mínimo, no sentido de evitar tratar 

desigualmente o igual e igualmente o desigual, o consultar, quando possível, mais do 

que uma fonte e uma versão dos factos, etc136.  

                                                           
134 Portanto, alterando a sarcástica afirmação de Raymond Aron diremos que “a ideologia não é o 
pensamento do outro, mas o pensamento de todos”.   
135 “ (…) enquanto transmissores de informação, conhecimento e entretenimento, os media, de forma 
directa ou indirecta, são, inevitavelmente portadores de conteúdo ideológico, mesmo quando (ou 
principalmente quando) veementemente se afirmam alheios a quaisquer tipos de vinculações desse tipo” 
136 Há exemplos convincentes, contudo, da violação sistemática dessas normas básicas da ética 
jornalística no livro de Hermann e Chomsky. A mero título de exemplo, tome-se o caso das eleições nos 
três países da América central já referidos e da respectiva cobertura dada por um jornalista do New York 
Times, Stephen Kinzer. Este conseguiu “descobrir” que havia mais voto causado pelo medo na Nicarágua 
do que na Guatemala, apesar de, no segundo caso, ocorrerem assassinatos em massa por esquadrões da 
morte, protegidos e apoiados pelas autoridades militares organizadoras das eleições. Segundo o relatório 
de uma “Comissão Guatemalteca de Direitos Humanos”, bastante crítico do contexto das eleições no país, 
no mês anterior à data das eleições tinham sido assassinadas 115 pessoas e da disputa eleitoral estava 
arredada legalmente toda a esquerda (p.114). O mesmo nunca sucedeu na Nicarágua. Curiosamente, o 
autor, Stephen Kinzer demonstrou conhecer o relatório, retirando do mesmo apenas uma frase 
descontextualizada, segundo a qual o processo eleitoral guatemalteco tinha sido “procedurally correct”(p. 
117). Este uso selectivo de uma mesma fonte para dela retirar-se apenas o que convém é possivelmente 
menos vulgar do que o uso de fontes qualitativamente diferentes em situações equivalentes. Se os “mass 
media” dos EUA e Inglaterra se mostraram tão solícitos e acríticos das fontes oficiais (quer as 
provenientes do departamento de estado norte-americano, quer as emitidas pelas autoridades militares nos 
regimes de facto militares) quando se tratava de cobrir e aferir da bondade e legitimidade das eleições na 
Guatemala e El Salvador, já quando tiveram que tratar as eleições na Nicarágua, a oposição aos 
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O que realmente importa: a “igualdade para distorcer” ou a “isocracia 

no enviesamento informativo” versus o direito censitário à palavra.  

Os verdadeiros problemas para a democracia, portanto, não residem no 

“enviesamento” natural da realidade informativa. O que realmente deve preocupar são 

as características estruturais dos “media” contemporâneos que conduzem a uma 

desigualdade profunda do acesso à informação (tanto à recepção como à produção da 

mesma) e da capacidade para a comunicação. A capacidade de distorção da realidade é 

preocupante na medida em que está muito desigualmente distribuída. A concentração 

dos grandes “media” em poucos indivíduos e sempre no mesmo tipo de indivíduos e 

empresas (isto é, provenientes das mesmas classes sociais, com o mesmo tipo de 

interesses estruturais e com perspectivas essencialmente idênticas) equivale, na prática, 

a atribuir um oligopólio (quase monopólio) da liberdade de expressão (entendida como 

liberdade positiva, claro) e da “capacidade para a construção das percepções públicas” a 

uma elite cujos interesses e perspectivas convergem no essencial (Baker, 2002, p.178). 

Recorrendo a uma analogia anacrónica, deixar os mecanismos de mercado funcionarem 

livremente, equivaleria, no contexto da democracia grega, a atribuir megafones de 

elevada potência aos cidadãos mais ricos ou, ainda mais significativamente, a ter o 

poder de tornar afónicos os cidadãos mais pobres na àgora.   

Concordamos com Hermann e Chomsky quanto à existência de um consenso 

ideológico artificialmente construído e constantemente reproduzido que reforça o 

predomínio dos interesses e perspectivas dos estratos socioeconómicos mais elevados. 

A existência de um consenso essencial não significa que exista um consenso absoluto 

sobre todo e qualquer assunto. Aliás, nem a ideia de dominação ideológica implica a 

impossibilidade de existência de ideologias dissidentes. A ideia de existência de uma 

                                                                                                                                                                          

sandinistas (as suas posições, declarações, etc) teve direito a mais do dobro da cobertura concedida ao 
governo (Herman e Chomsky, 1994, p.361). A principal oposição nos outros dois países, a esquerda 
Salvadorenha e Guatemalteca, duramente reprimida, nunca tinha direito a ser citada.  Por outro lado, os 
observadores presentes nas eleições da Nicarágua e os seus relatórios (que as declaravam “justas”) foram 
apresentados como não fidedignos, por terem sido produzidos por supostos “pró-sandinistas” (entre esses 
supostos pró-sandinistas encontrava-se uma delegação parlamentar interpartidária irlandesa em que 3 dos 
seus 4 membros eram representantes de partidos de direita ou centro-direita). Os observadores (sobretudo 
americanos) presentes nas eleições de El Salvador e Guatemala, apesar de não terem tido qualquer 
liberdade na escolha de trajectos e locais a visitar (ao contrário do que sucedeu com os observadores na 
Nicarágua que tiveram mais tempo, total liberdade de movimentos e puderam contactar espontaneamente 
com a população sem qualquer controlo das autoridades), sendo sempre acompanhados por autoridades 
oficiais que os levavam aos locais que estas desejavam que os observadores vissem, nunca viram as suas 
conclusões serem postas em causa pelos “mass media”. É uma dualidade de critérios que ultrapassa os 
limites da boa fé e que parece demasiado generalizada e sistemática para poder atribuir-se à mera 
parcialidade feroz de um indivíduo. Estes exemplos visam demonstrar que não se deve subestimar a 
dimensão do fenómeno da distorção intencional dos factos, mesmo que este não seja o obstáculo 
fundamental ao direito à informação.  
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ideologia dominante tem como reverso a existência de uma ou várias ideologias 

dominadas, ou em competição desigual. Significa apenas que, no seio deste consenso 

essencial, mesmo quando ocorrem dissensões de opinião, mesmo quando ocorra até 

uma polarização de posições contrárias, estas não beliscam em nada as crenças 

fundamentais partilhadas acerca da realidade, nem muito menos a legitimidade ou 

(quase) inevitabilidade das estruturas de poder e dos fundamentos socioeconómicos da 

sociedade. O essencial do status quo está sempre blindado de um questionamento mais 

profundo e a própria existência e tolerância de discursos não-dominantes (ou seja, a 

inexistência de censura dos governos e o facto da informação estar na mão, não do 

“leviatã”, mas sim de privados) ajudam a reproduzir essa crença na legitimidade do 

status quo, na medida em que a inexistência das formas mais evidentes, mais 

espectaculares de marginalização do discurso e de manipulação, torna “invisíveis” ou 

“improváveis” aos olhos do cidadão desatento as outras formas mais subtis de “censura 

informal”, que ocorrem subtilmente no interior de cada órgão de comunicação social 

(onde não vigora um princípio democrático, mas sim empresarial: um princípio 

hierárquico, que estrutura esta organização de forma piramidal) facilitando, assim, a 

dominação ideológica137. Isto é, a propaganda é tanto mais eficaz (e perigosa) quanto 

mais difícil é identificá-la como tal. A capacidade para detectar o enviesamento 

estrutural dos “media” está indisponível para a maioria dos cidadãos (justamente porque 

não há censura, e existe um pluralismo mínimo de opiniões, também não se duvida da 

“idoneidade” e independência dos media e do “consenso essencial” que transmitem) 

que, assim, não podem resistir. Não quer isto dizer que toda e qualquer mensagem 

(“persuasive message”, na terminologia de Zaller) seja acriticamente recebida, mas 

muitas são-no (porque as “cueing messages”, a informação contextual, é pouco evidente 

e a capacidade para reconhecê-la está dependente de um conhecimento prévio fora do 

                                                           
137 “O controlo do que hoje é publicado ou transmitido exerce-se de uma forma muito mais subtil e 
sofisticada, fundamentalmente através da implantação de um consenso implícito dentro da sala de 
redacção acerca daquilo que pode ou não ser publicado. Em geral, não são necessárias “ordens 
superiores” para que os jornalistas (…) saibam (…) quais os critérios jornalísticos (os valores-notícia) a 
adoptar, a forma como devem seleccionar e abordar os acontecimentos, a maneira de tratar este ou aquele 
tema, este ou aquele facto, este ou aquele partido, esta ou aquela personalidade. Quanto aos temas em si, a 
elaboração da agenda, isto é, a definição dos assuntos a incluir na próxima edição e a marcação de 
serviços atribuídos a este ou àquele jornalista processa desde logo uma triagem inicial, depois completada 
pelas opções finais dos respectivos editoriais (…) Uma tal situação não impede a existência pontual de 
vozes discordantes do consenso dominante, expressas em artigos de opinião, reportagens, entrevistas, etc 
(… Entretanto, a sua intervenção não anula e de algum modo até credibiliza as posições dominantes, na 
medida em que essas esporádicas aparições mascaram (ou tentam mascarar) a homogeneidade política e 
ideológica efectivamente prevalecente.  

Muitas vezes, a heterodoxia de tais intervenções é mesmo só aparente, já que, no fundo, não foge 
aos quadros mentais e de análise consentidos pelo sistema.” (Correia, 2006, pp.94-95) 
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alcance da maioria dos cidadãos). A experiência directa e indirecta, o contacto pessoal, 

com as realidades pode constituir, nalguns casos, um contraponto que permita a 

resistência a mensagens falsas ou enviesadas (Sampedro,2000, p.109). Mas este 

contraponto não existe sempre (quantos de nós conheciam e falavam regularmente com 

jugoslavos durante os bombardeamentos da NATO? Quantos de nós conheciam e 

falavam com guatemaltecos e salvadorenhos nos anos 80?). Além do mais, o poder da 

“influência impessoal” parece ser mais poderoso na formação das percepções públicas, 

pelo menos hoje em dia, do que a “influência pessoal” (Mutz, 1998). O não controlo 

absoluto de todos os órgãos de comunicação social, e a constatação da resistência 

ideológica de certos grupos minoritários, não invalida necessariamente a ideia de que os 

media dominantes, nas mãos de estratos social e economicamente privilegiados, 

dominam ideologicamente, estabelecendo consensos mais alargados do que aqueles que 

existiriam se houvesse uma distribuição mais igual dos meios de comunicação social. Se 

não houvesse “margem para a resistência”138, teríamos efectivamente chegado “ao fim 

da história”. Aliás, a existência de marxistas ou de anarquistas, como Chomsky, não 

faria sentido. Tanto Chomsky como os marxistas acreditam, não obstante a constatação 

de que “o jogo está viciado”, que há possibilidades (a longo prazo) de mudança social e 

de “inverter a maré” na batalha das ideias.     

O consenso em si, do ponto de vista da isocracia (isto é, da igualdade política), 

não é contraditório com o ideal democrático. Nem sequer o facto de este consenso 

resultar em favor dos interesses económicos das classes dominantes. O que é 

contraditório com o ideal da equidistância dos cidadãos relativamente ao poder 

(Isocracia) é o facto de este consenso resultar (ou poder resultar) de um desigual direito 

à palavra (Anti-isegoria), de um desequilíbrio profundo nas possibilidades de exprimir 

as suas perspectivas e de produzir as suas “notícias” (i.e. de as poder “enviesar” num 

sentido concordante com os pressupostos ideológicos de cada um). Este desequilíbrio 

fundamenta-se numa estrutura socioeconómica dos “media” cujas leis de funcionamento 

restringem o acesso aos órgãos de comunicação social em função do rendimento.  

 

 

                                                           
138 Przeworski tem razão quando diz que “(…) even if access to the media of communication is regulated 
to some extent by money, competing ideologies do sneak through”(Przeworski,1998, p.150). Diz bem, 
“esgueiram-se”, com dificuldade, por frinchas e fissuras minúsculas que se abrem no bunker do 
“consenso essencial”, fechadas que estão as portas e janelas da “esfera pública”. O problema, para uma 
teoria normativa da democracia preocupada com as pré-condições comunicacionais da democracia, é 
justamente desenhar um modelo que não obrigue nenhuma perspectiva a ter que se “esgueirar”…  
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A isegoria no passado. 

Como vimos no primeiro capítulo, entre os gregos o ideal democrático assentava 

numa ideia de igualdade política dos cidadãos. Essa igualdade política, na democracia 

grega, traduzia-se também, ou concretizava-se, sob a forma da isegoria, ou igualdade de 

palavra. A palavra tomava um papel particularmente relevante no contexto de uma 

democracia directa, caracterizada pelo debate e votação em espaços públicos. Decerto, 

muitos (dos poucos que podiam) não participavam na vida pública, não tomavam parte 

(nem sequer passiva) no debate público, constrangidos eventualmente por factores 

económicos ou desinteresse. Entre os que frequentavam os espaços públicos, essa 

igualdade não era, nem poderia ser, absoluta. O prestígio, os níveis educacionais e as 

vocações oratórias (“naturais” ou construídas por uma educação e preparação cuidadas), 

desigualmente distribuídas pelos indivíduos e pelas classes sociais, influenciavam a 

capacidade de se exprimir e fazer valer os seus pontos de vista. Naturalmente, alguns 

predominavam sobre outros e a vitória de uma proposta não teria, muitas vezes, 

qualquer relação com os méritos intrínsecos da mesma, nem com o facto de coincidir 

com os interesses da maioria. A “dominação” era também então possível.  

Se o ideal da isegoria é ainda aplicável à sociedade contemporânea, sê-lo-á 

através de mecanismos e estruturas adaptadas às comunidades políticas e tecnologias 

comunicacionais actuais.  

Concepções modernas da circulação das ideias e do direito à palavra 

numa sociedade democrática. 

O surgimento do “livre mercado das ideias”. 

O livre mercado das ideias surgiu como ideal oposto à intervenção arbitrária e 

autoritária dos governantes sobre o fluxo de comunicações. Foi um ideal que surgiu 

antes de mais entre a burguesia, cujas opiniões, regra geral, por perigosas ao status quo, 

à nobreza e à monarquia, se viam excluídas através de mecanismos censórios, 

repressivos, pelas autoridades estatais. Neste modelo, o mercado surge como o 

mecanismo perfeito para, de forma neutra (i.e., não-enviesada) se captarem e 

divulgarem as correntes de opinião que circulam entre cidadãos relativamente iguais em 

capacidades e conhecimentos. Com essa circulação livre, constante e indiscriminada das 

opiniões, os cidadãos chegariam a um conhecimento mais perfeito e aproximar-se-iam 

das concepções mais conformes ao “bem comum” da comunidade política e dos 
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cidadãos. A liberdade de expressão, ou liberdade de palavra é uma liberdade entendida, 

portanto, num sentido essencialmente negativo. Como em toda a ideologia liberal, o 

Estado é o grande leviatã e a imprensa livre é justamente uma garantia contra os abusos 

e ineficiências desse grande poder, sempre em expansão contra as liberdades 

individuais. Tem uma função de controlo social sobre os grandes poderes (que se 

reduzem a um: o poder estatal) e é um mecanismo através do qual o público, 

espontaneamente, conhece e selecciona as melhores ideias. As más ideias, tal como os 

maus produtos no mercado, não despertam o interesse dos cidadãos, porque se revelam 

manifestamente falsas ou inúteis, definhando e morrendo em virtude do mero 

comportamento racional dos indivíduos livres. As melhores, porque assim se revelam 

aos olhos dos “cidadãos-consumidores”, prosperam e impõem-se pela força dos seus 

argumentos. Qualquer outra resposta, regulando ou impondo outro modelo, não 

respeitaria a liberdade de escolha dos cidadãos e seria uma forma tirânica de impor 

ideias. Esta concepção tem a sua justificação à luz dos problemas e condições da época 

em que nasceram, mas as suas bases são frágeis e hoje em dia mais frágeis ainda139.  

Os quatro modelos de democracia e os quatro modelos normativos das 

relações entre os “media”, os cidadãos, e o poder (político e 

económico).   

Edwin C. Baker apresenta quatro modelos normativos abstractos de democracia e as 

perspectivas acerca dos “media” que estão implicadas em cada um deles. O modelo da 

democracia elitista, em grande medida tributário das ideias de Schumpeter, assenta na 

ideia de que a participação e o envolvimento alargado e militante das massas no 

processo político é uma fantasia irrealizável e que a democracia, a ser um ideal 

realizável, há-de conformar-se às exigências da sociedade moderna. Assim, mais 

                                                           
139 Citando John Keane (Keane, 2002, pp 49-50): «A “liberdade de expressão ou de imprensa” (a célebre 
frase da Primeira Emenda) significava liberdade negativa, a liberdade de indivíduos ou grupos de 
indivíduos se exprimirem sem restrições externas, sujeitos apenas às leis do governo que garantiam a 
mesma liberdade a todos os outros indivíduos. A “liberdade de imprensa” era considerada uma luta épica 
e heróica do indivíduo contra o poder político, uma luta heróica na qual os meios de comunicação social 
eram vistos como uma conduta passiva ou neutral através da qual circulava a informação acerca do 
mundo. Este paradigma do “fluxo de informação” não conseguiu representar o modo como os próprios 
meios de comunicação social formatam  ou “enviesam” a recepção de opiniões por indivíduos situados no 
espaço e no tempo. Assumia erradamente a existência de um mundo de factos ou verdades que têm um 
determinado significado e de um mundo de (potenciais) cidadãos individuais que reagem a estes factos de 
forma racional.(…) Por outras palavras, os primeiros protagonistas modernos de uma imprensa livre não 
conseguiram reconhecer que os indivíduos são “intérpretes circunstanciais” e não pessoas que sabem 
tudo. Estão sempre, e em toda a parte, inseridos em práticas de comunicação, como as estruturas dos 
media, que fixam agendas, alternam os contornos de significados possíveis e consequentemente 
influenciam aquilo em que as pessoas pensam, o que discutem e o que fazem no dia-a-dia.» 
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humildemente, a democracia deve chamar o povo para seleccionar os candidatos das 

elites existentes que se perfilam no “mercado do sufrágio eleitoral” em competição 

pelos seus votos. A democracia ou é limitada a este ponto, ou é irrealizável, ou 

descamba no populismo. Tal como sucede (idealmente) no mercado, os melhores 

dirigentes, tal como os melhores produtos e empresas, acabam por ir sendo 

seleccionados. A competição pluripartidária afasta os maus dirigentes. No entanto, há 

ainda o risco de actuação mal-intencionada, de corrupção, etc, dos dirigentes, uma vez 

no poder. As eleições servem para “punir” os que caem em tentação e, mais ainda, para 

prevenir os dirigentes menos escrupulosos de cair na tentação da corrupção. No entanto, 

essa punição eleitoral está dependente do conhecimento que dela possam ter os 

cidadãos. E é aqui que surge o papel dos “media”: “If corruption or incompetence of 

elites is the problem, exposure is at least part of the remedy. The possibility of exposure 

can deter corruption and create incentives for proper performance. Actual exposure can 

promote the orderly replacement or rotation of elites.” (Baker, 2002, 133) Esta é a única 

função indispensável à democracia promovida pelos “media” para o elitismo 

democrático. Além disso, o que é fundamental expor é essencialmente a “corrupção 

pública”, a corrupção dos detentores de cargos públicos, pelo que o que se exige 

também é apenas a independência dos “media” face ao poder público. Se estes não 

puderem ser amordaçados ou pressionados pelos governos, a essência da democracia 

está salvaguardada. Quanto ao sector privado e à sua actuação incorrecta, não só os 

males que pode causar são menores do que aqueles que podem emanar do leviatã, como 

parece que o efeito da concorrência e a regulação governamental são suficientes para o 

controlar. Até porque, em última análise, os poderes privados competem entre si e, pela 

própria divergência de interesses e rivalidade, acabarão por denunciar as malfeitorias 

uns dos outros, ou coibir-se de agir erradamente, por medo da denúncia dos 

outros.140Outro objectivo essencial dos “media” é contribuir para a estabilidade do 

regime democrático face a pressões populistas: assim, os “media” “(…)need not, 

arguably should not, raise serious questions about the underlying legitimacy of the 

country’s constitucional order. As long as elites are honest and competent, the press acts 

properly in reinforcing the general sense of the system’s legitimacy” (Baker, p.134).  
                                                           

140 “For elite democrats, a press that checks private corruption or incompetence is desirable but should not 
rank as an especially high priority. First, the potential danger of private evil arguably does not compare 
with that created by governments (…) Second, two powerful forces potentially “check” private power: 
market competition and, most important, government regulation and law enforcement, especially if 
crafted and implemented by competent, noncorrupt governamental elites.” (Baker, pp. 133-134) 
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O Pluralismo Liberal ou a Democracia dos Grupos de Interesse parte, em contraste com 

o elitismo democrático, de uma ideia normativa da legitimação do poder político: parte 

da ideia de que um sistema político só é justo se, e na medida em que, respeitar o direito 

de um povo à autodeterminação. Só se as pessoas forem tratadas e respeitadas pela 

ordem jurídica como agentes livres e iguais na sociedade poderão as decisões ser 

legítimas. Nessa medida, a participação popular dá uma igual oportunidade aos 

indivíduos (para quem as decisões do poder político terão que ser moralmente 

justificáveis) de se exprimirem e contribuírem para a tomada de decisões. Cada 

indivíduo, e sobretudo cada grupo, tem os seus interesses próprios. As posições das 

pessoas, as suas propostas, resultam directamente destes interesses (que são concebidos 

como algo “dado” e inalterável pelo debate). Durante o processo político, cada um 

participará, mobilizará os que partilham os mesmos interesses e dar-se-á início a um 

processo de negociação política que tomará estes interesses em conta que, conjugados 

na devida proporção (isto é, sendo a importância dos interesses medido pelo número dos 

que os partilham e pela intensidade com que os exprimem), produzirão as melhores leis, 

as que podem ser mais e melhor justificadas junto dos indivíduos, porque são o produto 

do justo sopesamento e harmonização dos interesses pré-existentes na sociedade. Os 

“media” têm, portanto, uma função essencialmente informativa e mobilizadora, não 

estando “desenhados” para incrementar a reflexão dirigida para o bem comum (um 

tanto ou quanto inútil, dado que, como acima se afirmou, as concepções de bem e 

propostas políticas resultam, neste modelo, automaticamente dos interesses egoístas dos 

indivíduos). Para este modelo de democracia, o que releva saber é se há um pluralismo 

de órgãos de comunicação social e de representação de interesses. Neste modelo, os 

“media” devem ser partidários, estar claramente identificados politicamente e os 

monopólios, públicos e privados, são rejeitados.  

Para os defensores da Democracia Republicana, os dois modelos anteriores concebem o 

cidadão muito estreitamente: vêem-no como uma pessoa que age e age apenas em 

função dos seus interesses, indiferente aos seus concidadãos, despreocupado dos 

interesses comuns. Para os republicanos, o “bem comum” não apenas existe e é 

identificável, como os indivíduos genuinamente querem atingi-lo quando fazem 

propostas políticas. Os indivíduos estão genuinamente interessados em buscar algo que 

seja melhor para eles e para todos, uma sociedade mais justa e mais eficientemente 
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organizada. O voto económico de Downs não é mais racional do que o voto 

“ideológico”, altruísta e determinado por sentido de dever para com a comunidade141    

O democrata republicano crê firmemente na necessidade de os cidadãos estarem 

envolvidos na discussão, formulação e realização do bem comum. Daí a necessidade de 

o ambiente mediático ser propício, não à luta egoísta de interesses rivais, mas sim à 

constituição de um espaço público de debate orientado para a produção do bem comum, 

um interesse objectivo e neutral partilhado pelo conjunto dos cidadãos e atingível pela 

discussão séria e altruísta142. A obsessão com este “bem comum” e com a virtude cidadã 

é de tal ordem que, para o democrata republicano, o âmbito do que pode constituir 

“corrupção” é alargado para toda a prossecução dos interesses próprios sem 

consideração do bem da “res publica”(Baker, p. 141). O que de mais problemático 

existe neste tipo de concepções é a sua “fé” na possibilidade e necessidade de atingir 

acordos, consensos sobre o bem comum, para tal sendo necessário apenas cidadãos 

“virtuosos” e suficiente deliberação. De acordo com Baker, devido a esta obsessão, os 

republicanos tendem a dar ênfase à atitude individual do jornalista cidadão como fonte 

dos males da política e menos aos problemas estruturais do ambiente mediático. Daí 

também que, por princípio, os republicanos nada tenham contra um pluralismo reduzido 

de meios de comunicação, nem sequer contra monopólios, desde que o órgão 

monopolista seja responsável, representativo e orientado para a descoberta do bem 

comum. 

O quarto modelo de democracia, a “democracia complexa” advogada por 

Baker143, aceita que os cidadãos podem agir, e muito vezes agem, buscando 

altruisticamente atingir o bem comum, tal como o entendem. No entanto, também 

reconhece que os indivíduos têm interesses diferentes e antagónicos muitas vezes, sendo 

                                                           
141 “Nevertheless, voting can be valued and rational in itself as a self definitional expression of being part 
of a community, as a selfless  performance of civic responsibility, and as a means of participating in the 
collective project of choosing between contested notions of the public good” (Baker, p.139) 
142 “thus, a central feature of democracy should be a (public) realm especially dedicated to people’s 
formulation and pursuit of the “common good”. Moreover government should be designed to 
institutionalize a responsiveness to this public realm in which people consider the public good” (Baker, 
140) 
143 Baker admite que os quatro modelos de democracia que traçou não correspondem a uma proposta ou 
concepção particulamente defendida por qualquer teórico. São, antes de mais, instrumentos conceptuais 
que permitem captar um conjunto de perspectivas sobre as relações entre os media e uma ordem política 
democrática, face às quais se pode, portanto, posicionar. Há, no entanto, um risco sério de que esta 
elaboração de modelos acabe por criar “fantasmas teóricos”, na medida em que ninguém efectivamente 
defende o modelo desenhado por Baker, e caricature inadvertidamente as concepções de adversários reais  
interpretados à luz do “modelo-fantasma”.   
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que muitas das divergências de valores partem (têm a sua origem, ainda que remota) de 

divergências substanciais de interesses e posicionamentos sociais. A democracia 

complexa teme mais as tendências artificialmente centrípetas do que a segmentação 

“excessiva” dos “media”. No entanto, concede que os “media” poderão estar tão 

concentrados nas tarefas de mobilização e propaganda do grupo que impeçam um 

debate interno aprofundado dentro do próprio grupo acerca dos seus interesses e 

identidades (Baker, 2002, p.187). Assim, «as a more “realistic” theory, it assumes that a 

participatory democracy would and should encompass arenas where both individuals 

and groups look for and create common ground, that is, common goods, but where they 

also advance their own individual and group values and interests”. Quando se verifique 

que estes conflitos existem e não são resolúveis, em vez de se buscar obter consensos 

irrazoáveis ou artificiais, as estruturas políticas devem facilitar “fair bargains or 

compromises”. Neste modelo de democracia, aliás, consensos alargados, relativos ao 

conjunto da sociedade, não devem ser um objectivo prioritário das suas estruturas 

políticas e institucionais. É necessário, antes, dar oportunidade para a fácil constituição 

e solidificação de perspectivas diversas, por meio de partidos políticos, grupos de 

interesse e todo o tipo de instituições intermediárias. O “peso” do consenso, ou, por 

outras palavras, a preocupação com a obtenção do bem comum, não deve inibir o debate 

mais fraccionante, necessário à participação livre e igualitária: os cidadãos devem 

associar-se a outros que com eles partilhem ideias e interesses, estruturando as suas 

propostas e contrastando-as com outras e opondo-se aos que deles divergem. A 

possibilidade de divergência e ruptura, de formação e consolidação de minorias 

políticas (e de espaços públicos de debate produzido por e para esses grupos 

minoritários) é o que assegura um tratamento igual dos cidadãos e possibilitará o 

enriquecimento do debate que há-de levar, eventualmente, aos consensos “não-

artificiais” possíveis. “An adequate participatory democratic political order must 

provide institutional or structural support for discursive political processes at levels 

below society as a whole. These should be internal to or controlled by groups, groups 

that conflict with others in society” (Baker, 2002, p.144). Consensos produzidos noutras 

circunstâncias, “forçando” os indivíduos a buscar um pretenso “bem comum” numa 

esfera pública demasiado “global” no seu âmbito, uma esfera pública que tenda a tratar 

os discursos muito divergentes e “locais” como manifestações ilegítimas de falta de 

compromisso com o bem comum (falta de “virtude cidadã”), serão consensos feridos de 

fraca democraticidade, limitadores da igualdade política dos grupos minoritários. O zelo 
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em busca da imparcialidade discursiva (ostracizando como “parciais” os discursos 

“excessivamente” divergentes), mesmo quando produto da boa fé de elites, acabará por 

resultar, regra geral, numa subordinação das posições dos “dissidentes” às concepções 

dessa elite. Esta acabaria por definir os limites do “discurso imparcial” e, portanto, do 

publicamente aceitável, do “dizível”144.  

Concretizando a isegoria. 

O conceito de Isegoria exprime uma sensibilidade democrática (i.e. pressupostos 

normativos comuns: a igualdade política ou equidistância do poder dos cidadãos) muito 

próxima daquela inerente ao modelo denominado por Edwin C. Baker como 

“Democracia Complexa”. As conclusões e propostas concretas a retirar desse conceito, 

portanto, tenderão a ser similares.  

Se a democracia, entendida como isocracia, é, como sublinhámos desde o 1º 

capítulo, uma igualdade processual de recursos políticos e se se entender o processo 

político-deliberativo como um processo contínuo de debate e formação de 

preferências145, então, será necessário assegurar que ao longo de todo esse processo se 

verifique, tanto quanto possível, uma igualdade na capacidade dos indivíduos (alinhados 

em termos de grupos ideológicos e de interesse) para se exprimirem, para fazerem ouvir 

as suas versões dos factos, as suas interpretações dos acontecimentos e do mundo, livres 

de constrangimentos que provenham, quer de mecanismos censórios estatais (ponto já 

referido no 1º capítulo), quer de mecanismos “excludentes” como a acção “espontânea” 

do mercado e dos agentes que nele têm mais força. É este entendimento igualitário do 

direito à palavra, sublinhando a necessidade de articulação estreita da dimensão 

negativa e positiva desta “liberdade de expressão” que dá corpo à concepção da 
                                                           
144 “The appropriate extent of a societywide common goods and of legitimate integration should be a 
matter for non coerced agreement by individuals or groups. Purportedly “common” public spheres, 
especially if they claim to bracket differences, inevitably manifest particular cultural content, usually that 
of dominant groups. Any majoritarian or elite denial (or bracketing) of actual or experienced differences 
during a purportedly impartial or “reasoned” democratic search for a public good inevitably involves 
ideological oppression” (Baker, 2002, p.146)  
145 A votação e formação de parlamentos e governos não devem ser entendidos, numa concepção 
isocrática como o “final” de um processo deliberativo. Na verdade, todos os actos políticos, ou referentes 
à política, devem ser entendidos como parte de um processo global contínuo de debate, formação de 
“agenda” temática, formação, alteração e consolidação de preferências. A eleição de um governo e a sua 
tomada de posse, sob pena de uma “rendição” às ideias das teorias elitistas da democracia, não terminam 
o debate, são apenas mais um momento. Depois da votação em conformidade com a prévia formação de 
convicções e preferências, o governo, se existir uma sociedade civil saudável, enfrentará contestação 
(e/ou apoio) às políticas públicas que pôs (ou se escusou a pôr) em prática e aos novos problemas que 
tenham surgido. Haverá um reavivar do processo de debate, de formação de convicções, de esgrimir de 
argumentos e de formação de preferências e este ciclo será reproduzido uma e outra vez, 
ininterruptamente.   



 
161 

isegoria, ou a isocracia aplicada ao domínio comunicacional. O “meio” de expressão e 

construção de perspectivas nas sociedades contemporâneas é, por excelência, os 

“media”: jornais, televisões, revistas, estações de rádio, “media” digitais. Daqui decorre, 

então, a centralidade dos mesmos para a realização da isegoria. Os “media” devem 

reflectir de forma plural e igualitária as perspectivas ideológicas existentes, reservando, 

ao mesmo tempo, condições comunicacionais, tão alargadas quanto possível, para a 

emergência de novas perspectivas, para que entrem no “combate” numa desvantagem 

não substancial. Sob o modelo da isegoria, as preocupações não se centram no problema 

do enviesamento e na necessidade de criar jornalistas “livres de enviesamento”. O que 

importa garantir é uma igualdade de oportunidades efectivas de expressão e, assim, uma 

pluralidade igualitária de enviesamentos.  

O mercado livre, seja qual for o seu valor intrínseco, e seja qual for o papel que deve 

assumir em termos mais gerais numa sociedade que se pretende democrática, introduz 

importantes distorções incompatíveis com a igualdade política dos cidadãos, quando 

aplicado ao domínio da comunicação e produção de notícias. Decorre do ideal da 

isegoria, pré-condição da isocracia, que o direito à palavra, o direito à expressão, não 

pode ser proporcional ao rendimento. Esta situação seria análoga a um direito de 

sufrágio limitado, censitário. Se se aceitarem como verdadeiros, ou até mesmo como 

simplesmente prováveis ou possíveis a existência dos dois primeiros “filtros” (e 

respectivos efeitos) do modelo de Hermann e Chomsky (isto é, por um lado, o 

movimento de concentração dos media sob as pressões do mercado implicando um 

estreitamento progressivo do leque de interesses e perspectivas ideológicas 

representados nos “media” e, por outro, o similar efeito constrangedor da dependência 

estrutural dos media face à publicidade), a solução para esse “deficit de 

representatividade democrática” nos media inclinar-se-á, naturalmente, para um modelo 

não dependente do mercado ou em que o mercado assuma um papel secundário146. 

Naturalmente, assumimos que a censura burocrático-estatal deve estar arredada, ainda 

que não a regulação legal do sector privado, regulação destinada a “criar uma verdadeira 

diversidade de media”(Keane, 2002 p.151). Assim, sem entrar em detalhes excessivos, a 

isegoria parece poder ser melhor servida por um sistema mediático plural, com sectores 

                                                           
146 «(…) o máximo possível de não comercialização e de “reinserção” dos meios de comunicação na vida 
social da sociedade civil constitui uma condição essencial de liberdade perante a censura do Estado e do 
mercado(…)A intervenção pública no mercado dos media devia ser sempre tentar “nivelar por cima” e 
“não nivelar por baixo” os poderes de comunicação dos cidadãos à margem do mercado.» (Keane, 2002, 
p.150) 
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diferentes (público, privado e “social” ou “não-comercial”) cumprindo funções diversas 

e assumindo o sector não-estatal e não empresarial uma posição de destaque. 

É fortemente desejável a existência de um sector público que não se reja por uma lógica 

de mercado, nem tente copiar as práticas (sobretudo as más) do sector privado. Para que 

tal suceda, impõe-se, contra aquilo que tem sido a tendência mais recente nos “media” 

detidos pelo Estado (isto é, o subfinanciamento crónico), um reforço orçamental deste 

sector que o “imunize” da influência e pressões dos anunciantes e que torne menos 

atraente a quem estiver à frente deste sector um comportamento destinado a “captar 

audiências”147. Por outro lado, a satisfação das preferências actuais mais “fáceis” das 

maiorias (muitas vezes produto de um não acesso regular a outro tipo de conteúdos) 

poderão (e deverão), pelo menos de vez em quando, ceder o passo no sector público 

(parcialmente) a conteúdos cujo valor seja apreciado (ainda) essencialmente por 

minorias. O objectivo não é o de “ensinar a superioridade” deste tipo de conteúdos, mas 

tão só o de dar oportunidade à maioria da população de conhecer algo a que dificilmente 

teriam acesso pelos mecanismos do mercado148. Muitas vezes a preferência não existe 

simplesmente porque não existe o acesso e conhecimento. O sector, servindo um menu 

de preferências “minoritárias” excluídas do sector do mercado, estará simplesmente a 

                                                           
147 Em vez de uma obsessão por obter e difundir notícias curtas, superficiais e descontextualizadas sobre o 
mais recente acontecimento, deverá haver “espaço” (isto é, dinheiro, tempo e competências académicas e 
jornalísticas) para jornalismo de investigação e para estudo mais aprofundado de assuntos específicos. A 
“abundância” e ausência de pressões “imediatistas” poderão resultar (nem sempre resultarão, decerto) 
numa maior qualidade e profundidade do material jornalístico. 
148 Poder-se-ia objectar que é precisamente naquelas sociedades em que a comunicação social é dominada 
pelos mecanismos de mercado que mais oportunidades deste tipo existem. Existem, porém, tendências, 
desde há muito assinaladas, que influem sobre os “media” regidos pela lógica do mercado, no sentido 
destes produzirem os produtos mais rentáveis economicamente, moldando os seus conteúdos às 
preferências imediatas das maiorias. Aliás, para os defensores do sector privado da comunicação seria 
esta a grande vantagem dos privados e da concorrência: os vários órgãos ofereceriam aquilo que o público 
quer (seriam obrigados a isso pelo facto de, em concorrência com outros, terem de satisfazer as 
preferências que o mercado revela para poderem sobreviver). O sector privado, regido pela lógica do 
lucro, satisfaria as preferências imediatas dos indivíduos, não se preocupando com “aquilo que eles 
poderiam vir a querer”. Poderia, pois, neste sentido, o sector público oferecer um contraponto, na medida 
em que não estivesse sujeito às mesmas pressões naturais para a satisfação exclusiva das preferências 
imediatas dos indivíduos, alargando o espectro de opções e, portanto, a autonomia a longo prazo do 
cidadão. Sector público esse que, sublinhe-se, não seria monopolista, nem seria de forma alguma o 
principal, num modelo conformado pelo ideal de isegoria. A isegoria é anti-monopolista e anti-
hegemónica. Mais importante ainda, constata-se que uma objecção dessa natureza, para além de 
sobrestimar as oportunidades existentes actualmente no mercado mediático dos países mais 
desenvolvidos, não tem em conta o carácter normativo do ideal isocrático. Não se trata de eleger entre os 
vários modelos actualmente existentes aquele que permite o maior pluralismo e acesso a conteúdos 
“minoritários”. Trata-se, isso sim, de confrontar os melhores exemplos com o ideal não realizado: de os 
avaliar a essa luz, pondo a nu as suas deficiências.  
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nivelar as oportunidades para a formação de preferências149. Como o sector público 

corre o risco de sofrer manipulação e instrumentalização pelos partidos no poder, a 

estrutura do mesmo deverá ser construída de forma a minimizar esse risco. A gestão 

deveria ser tanto quanto possível transparente e o parlamento e as várias forças políticas 

(eventualmente, em regime de proporcionalidade) deveriam ter algum tipo de 

representação, participação e controlo sobre os órgãos máximos de poder no interior dos 

órgãos de comunicação social públicos. Deverão ser instituídos órgãos (novamente, 

seguindo um princípio de representatividade político-ideológica) encarregues de 

fiscalizar o respeito pelo pluralismo ideológico e de interesses no sector público. A 

associações de direito privado (como sindicatos, associações contra a discriminação 

racial, contra a discriminação em função de género ou orientação sexual, etc) 

representativas de determinados sectores da sociedade ou grupos sociais (em particular 

grupos não privilegiados ou potenciais vítimas de tratamento discriminatório) poderia 

ser conferido o direito (e eventualmente o dever) legal a produzir relatórios sobre o 

tratamento noticioso (mais ou menos enviesado) de questões atinentes à condição dos 

seus representados. Os órgãos públicos estariam legalmente obrigados a publicitar as 

conclusões desses relatórios, sob pena de sanção legal. O risco de “saneamento” de 

jornalistas por motivos políticos deve ser minimizado por mecanismos legais 

adequados. Os chamados tempos de antena deveriam ser expandidos, para permitir uma 

maior capacidade de publicitação das iniciativas, não apenas dos partidos políticos, mas 

também de variadas “associações secundárias” (como sindicatos, associações 

profissionais, etc). Não se pretende entrar em detalhes. O que importa reter, porém, é 

que o facto de os órgãos de comunicação social públicos terem sido muitas vezes 

usados em benefício dos partidos no poder não significa que os mecanismos jurídicos e 

institucionais sejam indiferentes para preservar um grau maior de independência 

editorial face aos governos e um maior pluralismo interno do que o que tem sido norma. 

Por outro lado, convém não esquecer que este sector estaria sob a vigilância de outros 

dois sectores, independentes do poder estatal. Isto garantiria, presume-se, um controlo 

mútuo entre os vários sectores e criaria, assim, uma maior necessidade de manter um 

                                                           
149 A “democratização” do acesso a esses conteúdos, para efeitos da realização do ideal da isegoria, 
refere-se essencialmente a áreas mais directamente relacionadas com o mundo da política (história, 
economia, sociologia, as ciências sociais e humanas). No entanto, como existem políticas públicas para 
outras áreas, como as ciências exactas e empíricas e as artes, também convirá que os indivíduos que 
queiram (para melhor saberem votar em projectos políticos relativos a essas áreas) possam ter um fácil 
acesso garantido a conteúdos de qualidade sobre esses domínios do saber por meio do sector público    
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“equilíbrio noticioso” no sector estatal, sob pena do próprio sector se descredibilizar (e 

perder qualquer poder de influência social). 

Em segundo lugar, e mais relevante, é necessário a constituição de um sector não 

estatal, mas independente do mercado que constitua uma voz emanando autonomamente 

da “sociedade civil”150. É este sector, que não se identifica com o sector empresarial, 

que precisa de se expandir e ser ajudado nesse processo de expansão (até porque é o que 

tem mais dificuldades em fazê-lo) e ao fortalecimento deste sector corresponderá um 

correspondente enfraquecimento dos restantes. Neste sector, fortemente segmentado, 

tendencialmente, qualquer grupo política e socialmente relevante, excepto, 

eventualmente, aqueles que pelo seu próprio poder e posição excepcionalmente 

privilegiada já possam aceder aos “media”, através do sector privado (Baker, 2002, 

p.191), deveria ter um direito à constituição e manutenção de um órgão de comunicação 

social com apoio estatal, de acordo com critérios objectivos151152. Se nos queremos 

aproximar do ideal da isegoria e, consequentemente, do ideal isocrático, então, temos 

que admitir que os grupos sociais e políticos, em particular aqueles que têm maiores 

dificuldades estruturais em reunir grandes recursos, necessitam de construir um discurso 

próprio, definir objectivos comuns ao grupo. Mais ainda, que precisam de fazê-lo 

através da criação de um universo deliberativo próprio, particular, que depois se fará 

“ouvir” na “esfera pública universal”. O crescimento do sector informativo digital e a 

democratização do acesso à internet representa alguma democratização do acesso e da 

possibilidade de produção de informação e, nesse sentido, até certo ponto, permite 

alguma emancipação do cidadão da posição de mero receptor passivo ou de 

                                                           
150 «(…) o enfraquecimento do poder do Estado e do poder de mercado exige o desenvolvimento de uma 
rede densa ou “heterarquia” de meios de comunicação social que não sejam controlados nem pelo Estado 
nem por mercados comerciais» (Keane, 2002, p.153) 
151 Com a expansão da televisão por cabo, os partidos políticos com representação parlamentar poderiam 
ter direito a um canal de televisão próprio. Os seus jornais próprios poderiam ter direito a subsídios 
estatais. Confederações sindicais, organizações de interesse e identitárias (associações promotoras dos 
direitos e identidade de minorias étnicas, “feministas” ou gay), movimentos sociais (pense-se em 
organizações como os sem-terra e os sem-tecto no Brasil), e outras “associações secundárias” poderiam 
ter direitos similares.     
152 Obviamente, corre-se o risco, então, de surgir uma “inflação” irrazoável e economicamente 
incomportável de pedidos de constituição de “media” “alternativos”. A solução passa por introduzir 
algum tipo de critério legal (relativamente objectivo) para a rejeição de pedidos dessa natureza. Contudo, 
note-se que não só não é difícil imaginar soluções similares ou próximas destas, como há já experiências 
que apontam neste sentido. Na Suécia, havia programas generosos de financiamento “designed to 
maintain a competitive, partisan press, which the Swedes have treated as essential for democracy” (Baker, 
2002, p.185). Mas é possível mais: “More radical group empowerment plans are possible, such as a 
Netherlands-like allocation of broadcast time and resources based on citizen sign ups that amount to 
voting for a particular programmer”(idem). O fenómeno da proliferação das “radios comunitárias” em 
países do terceiro mundo não deve ser menosprezado e antes tratado como mais uma possibilidade.   
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“consumidor” (ainda que, obviamente, esse acesso seja mais limitado justamente para 

os mais desfavorecidos e apesar das competências necessárias para ser um produtor de 

informação serem de acesso mais difícil também para esses estratos 

socioeconómicos)153.      

Por fim, o sector privado, funcionando segundo uma lógica de mercado, poderá existir, 

mas deverá também ser sujeito a alguma regulação legal por parte do Estado. Deveria 

ser aplicada, com particular rigor, uma política contrária à concentração dos “media” 

privados. Com cada vez mais media privados em menor número de mãos, menor a 

possibilidade de pluralismo noticioso. Para lá das já hoje em dia quase omnipresentes 

entidades reguladoras (que, muitas vezes, se destacam pela sua inactividade e 

“contaminação” pelos interesses dos regulados), o que importa é justamente 

democratizar a própria estrutura interna das empresas privadas, chamando os próprios 

jornalistas, os trabalhadores da informação, a ter um papel na gestão e na definição das 

orientações dos próprios órgãos de comunicação social (Keane, 2002, p.152). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 Para uma crítica de modelos de comunicação como o habermasiano e outros, por pensarem o cidadão 
essencialmente como um elemento passivo e não um elemento participativo e criativo, recorrendo a uma 
reinterpretação e reciclagem do debate entre John Dewey e Walter Lippman, veja-se o artigo de Mark 
Whipple (Whipple, 2005). 
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Capítulo V 

Sistemas económicos, direitos e democracia. 

Sistemas económicos e argumentos democráticos em favor da 

igualdade económica.  

Retornando ao argumento central da tese, o ideal da democracia como isocracia 

estipula a equidistância de todos os cidadãos face ao poder político. Esta equidistância 

implica que, na falta de consenso, as preferências que somarem o maior número de 

votos determinarão as políticas públicas a seguir. Em princípio, será a maioria que deve 

determinar quais as prioridades políticas e que parcela dos recursos comuns devem ser 

empregues em cada projecto. A oposição que não queira ver um determinado programa 

político posto em prática, ou que prefira outro, terá que esperar até tornar-se maioria 

política para inverter as políticas públicas actuais. A minoria, durante a duração do 

mandato da maioria, ainda que possa contestar por várias formas as medidas da maioria, 

não deve dispor de um direito de veto. Este poder de veto equivaleria a atribui à vontade 

da minoria um peso superior ao da maioria. Quando falamos de poder de veto, contudo, 

não pensamos, ou não pensamos exclusivamente, num poder político ou jurídico formal 

(como o poder de veto de um presidente da república ou de um tribunal constitucional 

ou, ainda, as disposições constitucionais que, para a modificação de determinadas leis, 

requerem a votação favorável de maiorias qualificadas). Ao permitir-se a concentração 

de recursos económicos em pequenos grupos sociais, criam-se potenciais poderes de 

veto informais em favor de pequeníssimas minorias políticas. O problema, como 

assinala Dahl (Dahl, 1996, p.639), é que quase tudo o que possua valor numa 

determinada sociedade pode converter-se, facilmente, num recurso político: a cultura ou 

conhecimento, a informação privilegiada, alguma forma de capacidade coerciva e, nas 

sociedades capitalistas contemporâneas, mais do que nunca, a riqueza e o dinheiro154. 

Para uma concepção processual, mas não minimalista e formal, de democracia, assente 

no ideal da igualdade política dos cidadãos, colocam-se em abstracto duas vias para 

assegurar a realização do mesmo: ou se aceitam as desigualdades económicas 

decorrentes de uma sociedade capitalista e se tenta encontrar vias que impeçam a 

conversão dessas desigualdades em desigualdades de recursos políticos, ou se opta por 

                                                           
154 “Economic resources are to some extent convertible into political resources. If citizens are unequal in 
economic resources, so are they likely to be unequal in political resources; and political equality will be 
impossible to achieve” (Dahl, 1985, p.68) 
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uma alternativa mais radical, eliminando ou reduzindo as desigualdades 

socioeconómicas, ou seja, atacando directamente a fonte donde brota a maioria das 

desigualdades políticas. Regra geral, a maioria dos Estados optou por uma abordagem 

mista, procurando, por um lado, minorar as tendências inigualitárias dos mercados (ou 

pelo menos, os seus efeitos mais drásticos) através do Estado de bem-estar social, 

impostos e restrição de movimentos de concentração económica com leis anti-trust e, 

por outro, controlar ou restringir (através de leis de financiamento de partidos, ou 

subsídios públicos a partidos políticos) a capacidade de conversão de recursos 

económicos em poder político. 

Naturalmente, haverá que dar uma resposta mais cabal, ainda que incompleta, a este 

problema. Por ora, limitamo-nos a concordar com Dahl e adiantamos somente que o 

primeiro tipo de mecanismos já foi testado e revelou-se, pelo menos quando isolado, um 

fiasco total (Dahl, 1977, p.15) Não quer isto dizer que a emergência do Welfare State 

tenha sido inconsequente: determinou sem dúvida a alteração substancial, para melhor, 

das condições de vida de uma percentagem não despicienda da população e reduziu as 

disparidades socioeconómicas mais chocantes do ponto de vista ético. Ainda assim, do 

ponto de vista da redução das desigualdades políticas, o Welfare State não teve um 

sucesso equivalente. A segunda via, que permaneceu, mesmo na Europa, relativamente 

subdesenvolvida, deveria constar agora na lista de prioridades inescapáveis dos 

defensores da isocracia. 

Formas de conversão de recursos económicos em recursos políticos.  

Nem todos esses processos de conversão são iguais e, eventualmente, nem todos terão 

consequências tão graves e, possivelmente, nem todos exigirão o mesmo tipo de 

abordagem. 

São várias as formas como os recursos económicos se podem converter em recursos 

políticos. Um deles foi explorado com algum detalhe no capítulo precedente: adquirindo 

ou criando grandes órgãos de comunicação social e instituindo um discurso dominante, 

hegemónico, podem influenciar-se populações inteiras no sentido de adquirirem 

determinadas convicções e aceitarem programas políticos distintos dos que tenderiam a 

apoiar se outro fosse o ambiente mediático (mais plural e acessível às diversas 

sensibilidades ideológicas). Sobre este meio de conversão de desigualdades económicas 

em assimetrias políticas já discorremos suficientemente, sugerindo modelos 
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comunicacionais que anulem, ou contrariem, os efeitos desta forma de conversão de 

recursos económicos em recursos políticos. No entanto, há que considerar outros meios, 

igualmente perigosos. 

Um desses meios é o mecanismo da corrupção e do lobbying (que se poderia definir 

como corrupção “legalizada”)155. Grandes interesses económicos podem facilmente 

fazer sentir a sua pressão, por vias legais ou ilegais, longe do escrutínio público, quer 

sobre os representantes políticos (parlamentares, membros do executivo) de forma a 

obter a produção de normas legais e administrativas que lhes sejam favoráveis, quer 

sobre elementos (eleitos ou não eleitos) no aparelho administrativo-burocrático 

responsável pela aplicação concreta de normas legais que, se rigorosamente aplicadas, 

possam constituir um obstáculo à realização dos seus interesses156. O fenómeno da 

corrupção implica a violação do princípio da isonomia, ou igualdade perante a lei. A 

corrupção introduz, subrepticiamente, um princípio feudal no seio de um sistema legal 

formalmente democrático. A lei aplica-se diferentemente aos indivíduos em função de 

determinadas características irrelevantes e arbitrárias de um ponto de vista democrático: 

maior capacidade económica significa usufruto de mais direitos. Mais ainda, se a 

democracia é um processo, um jogo com regras apertadas e iguais, o processo fica 

minado quando afinal as regras não são: 1) as enunciadas publicamente à partida; 2) tão 

estritas como se pensava e 3) sobretudo, não são igualmente aplicadas. É como se 

houvesse dois conjuntos de regras: um, público e só aplicado, na prática, para a maioria 

dos cidadãos; outro, privado, conhecido e acessível apenas para alguns, onde a força (os 

recursos) relativa de cada um determina a validade dos direitos. A corrupção aproxima 

uns muito mais do que outros do poder político, pelo que o ideal da equidistância fica 

ferido de morte com o fenómeno da corrupção. Mais radicalmente, a corrupção pode ser 

                                                           
155 Veja-se, a este propósito o retrato bastante negativo do fenómeno nos EUA que Amitai Etzioni traça 
(Etzioni, 1984), falando numa reversão da democracia para a plutocracia. É Etzioni justamente quem 
apelida o lobbying de corrupção legalizada (Etzioni, 1984, pp.56-80). Para um tratamento mais teórico 
veja-se Warren, 2004. Uma conclusão interessante deste último é que o conceito democrático de 
corrupção deveria abranger a acção de todo e qualquer agente que esteja numa posição de tomar decisões 
ou de exercer poderes colectivos e que possa, em virtude de controlar muitos recursos, afectar a vida de 
várias pessoas. No seu entender, esta definição alargada implica que os privados (nomeadamente 
empresas e associações) podem ser agentes (passivos ou activos) de corrupção (Warren,2004, p.332).  
156 Imagine-se, por exemplo, a corrupção de presidentes de câmara ou de meros funcionários municipais 
para contornarem normas do direito urbanístico no sentido de permitirem uma edificação ou uso de um 
solo que seja incompatível com os princípios legais aplicáveis ao caso. Similarmente, poderá pensar-se no 
pagamento ou atribuição de alguma vantagem a júris de algum concurso público para a concessão da 
gestão privada de algum recurso público Pense-se, ainda, a um outro nível, na corrupção de juízes ou 
magistrados do ministério público no sentido de serem tratados com indulgência indevida ou serem 
beneficiados com alguma negligência de actuação em casos de prática de crimes económicos ou outros.   
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um mecanismo de pura exclusão política (Warren, 2004). Não parece temerário aventar 

que a permissão de desigualdades económicas substanciais será, pelo menos, mais um 

elemento para a criação e manutenção de um ambiente favorável à expansão do 

fenómeno.     

Em segundo lugar, ao alcançar determinada dimensão, a concentração de recursos 

económicos em determinados grupos organizados de cidadãos pode sobrepor-se ao 

poder dos próprios Estados, enquanto aparelho administrativo público, e gerar, 

inclusive, uma situação de dependência estrutural do poder político face ao poder 

económico. Políticas que sejam consideradas excessivamente restritivas dos seus 

interesses, ou que envolvam custos que as empresas não queiram aceitar (subidas de 

impostos, maiores direitos laborais, obrigações legais para efeitos de protecção 

ambiental ou internalização de outras externalidades), podem ser difíceis ou impossíveis 

de implementar, na medida em que, sobretudo numa economia globalizada, os capitais 

podem fugir para países onde políticas mais favoráveis a esses grupos económicos 

sejam praticadas. Não se trata sequer de sabotagem económica (ainda que também isso 

possa acontecer em casos extremos – como sucedeu no Chile durante o período de 

Allende) ou conspiração, mas tão só o comportamento “racional” do capital em busca 

da maior taxa de lucro possível. O actor privado livre buscará, naturalmente, as 

condições mais favoráveis ao investimento. Como nas economias capitalistas actuais o 

investimento privado é fonte de emprego e de receitas (através de impostos) não 

negligenciável, a acção do Estado que desfavoreça as condições de investimento 

privado estaria limitada157.  

                                                           
157 Adam Przeworki e Michael Wallerstein (Przeworki e Wallerstein, 1988) reivindicam que a 
dependência estrutural do Estado em relação ao capital não é tão radical como alguns marxistas alegam. 
Nomeadamente, crêem que uma política socialdemocrata (isto é, que não implique uma socialização dos 
meios de produção, mas sim uma redistribuição mais ou menos radical de rendimentos por meio de 
impostos no seio de uma economia de mercado) é possível sem que os níveis de investimento privado 
sejam afectados substancialmente. Seria possível distinguir e taxar de forma diferente o rendimento usado 
para consumo dos accionistas/capitalistas do rendimento usado pelas empresas para investimento. Poder-
se-ia, então, afectar o rendimento disponível para consumo dos empresários, sem afectar a propensão ao 
investimento dos mesmos. Os principais problemas que os governos enfrentam na sua luta contra grandes 
interesses económicos privados seriam a necessidade que alguns Estados (mais do que outros) têm de 
atrair investimento estrangeiro (aqui as políticas de esquerda radicais podem afectar negativamente a 
propensão para o investimento de empresas multinacionais no território) e o facto de que, precisamente 
por poderem afectar o bem-estar destes sectores poderosos, os representantes populares se tornarem alvos 
apetecidos (e vulneráveis) para a influência desses mesmos sectores. Ou seja, não se trata tanto de um 
problema propriamente de incapacidade material, física, dos Estados para impor aos privados a sua 
política económica, mas antes um problema de falta de resolução e vontade política consequente que os 
governos enfrentariam em virtude de pressões exteriores. Em jeito de lição táctica, os autores 
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Ora, se uma maioria de cidadãos, por mais alargada que seja, não puder, por meio dos 

seus representantes, pôr em prática um determinado programa político devido à 

hostilidade de grupos económicos (nacionais ou multinacionais) poderosos, não só não 

é respeitado o princípio da soberania popular, como a ideia de igualdade política se 

revela uma miragem158. O voto poderá não ser censitário, mas o poder de decisão real 

(por meio deste poder de veto informal) é altamente censitário.  

Atendendo a esse facto, seria possível argumentar que, para a preservação da soberania 

popular e da igualdade política, é necessário que, de alguma forma, os recursos 

económicos de uma sociedade estejam sob controlo do conjunto da população. Esta, na 

sua totalidade, deve deter a propriedade, ou manter o controlo, sobre os principais 

recursos económicos da comunidade política. Sendo a propriedade privada dos meios de 

produção e dos principais recursos económicos (exemplo: petróleo) uma arma poderosa, 

um trunfo negocial em favor da vontade política de ínfimas minorias, a única forma de 

igualar o peso político dos vários cidadãos, anulando os poderes de veto informais, seria 

impossibilitar a apropriação privada desses recursos. Nesta medida, poder-se-ia 

argumentar que a socialização dos principais meios de produção seria um pré-requisito 

da isocracia. Uma objecção possível a esta conclusão é a de que, ainda que tal fosse 

verdadeiro, essa socialização teria como consequência uma ineficiência económica de 

tal ordem que a proposta de socialização económica seria de todo indesejável. A 

resposta que se pode dar, por agora, é a de que, mesmo que fosse indesejável, seria-o 

por um elemento exógeno ao ideal da igualdade política. A eficiência económica não é 

um valor democrático, é um valor exógeno à democracia. Como o valor da igualdade 

política não é absoluto nem o único a promover, poderá ter que ser restringido para se 

compatibilizar com outros que se apresentem como igualmente desejáveis. A 

sensibilidade ao argumento da (in)eficiência relativa de um sistema económico, porém, 

deve ser muito inferior àquela que se reserva, por exemplo, para a promoção de direitos 

humanos e outros direitos fundamentais dos indivíduos. Aliás, em última análise, a 

eficiência económica tem um valor meramente instrumental: essa eficiência só é valiosa 

se, e na medida em que, produza um real bem para os indivíduos, nomeadamente, se 
                                                                                                                                                                          

recomendam, assim, que os governos “socialistas” (i.e., social-democratas) “should never announce more 
than they intend to do and that they should do what they announced fully and quickly” (ibid, p.23).  
158  Em rigor, não será irrazoável supor que o princípio da igualdade política requer ou subsume já o 
princípio da soberania popular. Porque, como argumentado no 1º capítulo, excepção feita às decisões que 
possam reduzir, directa ou indirectamente, a igualdade política dos cidadãos da minoria, qualquer 
bloqueio à vontade da maioria confere, informalmente, maior peso político aos indivíduos da minoria 
protegida (haja ou não razão para essa protecção).  
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permitir uma realização mais cabal e generalizada de direitos fundamentais. O facto de 

um sistema ser menos eficiente nada nos diz sobre se a sociedade é mais ou menos justa 

e se atribui mais direitos e mais liberdade aos indivíduos que nela vivem do que um 

menos eficiente. De natureza diversa seria o argumento segundo o qual a socialização 

dos meios de produção poria em perigo direitos e liberdades fundamentais, 

nomeadamente as liberdades civis e políticas dos indivíduos. Simplesmente, é 

necessário demonstrar justamente que a socialização dos principais meios de produção 

tornaria impossível a liberdade de reunião, expressão, associação e restantes direitos 

civis e políticos e não somente afirmá-lo. Mesmo que se entenda o direito à propriedade 

privada como necessário à liberdade e autonomia dos indivíduos (e é essa a nossa 

posição), note-se que este poderia permanecer perfeitamente intacto mesmo que a 

socialização dos meios de produção fosse integral, uma vez que muitos bens não 

constituem meios de produção: casas particulares, automóveis, vestuário, etc. E o que se 

referiu foi apenas a socialização dos principais meios de produção. É fundamental 

entender que os exemplos históricos neste domínio não servem de nada: pelo facto de 

algumas experiências históricas de socialização dos meios de produção terem sido 

acompanhadas pela eliminação de direitos e liberdades fundamentais, não permite dizer 

que uma e outra tenham que estar sempre ligadas. O governo britânico trabalhista no 

imediato pós-guerra nacionalizou muita da economia, sem que, por isso, as liberdades 

políticas tenham sido extintas na ilha. Na verdade, o único direito verdadeira e 

necessariamente eliminado pela socialização dos meios de produção é um direito à 

acumulação ilimitada de propriedade (e consequentemente o direito a assalariar 

outrem). Naturalmente, nem todos concordarão com a supressão de um tal direito: 

libertários como Nozick (Nozick, 1997), em virtude da sua ideologia política, não 

poderão dar o seu assentimento. É compreensível à luz desses valores, mas Nozick não 

é um defensor da isocracia e poucos indivíduos, de resto, reconhecerão, com ele, um 

valor muito elevado ao direito de acumulação ilimitada de recursos. As duas seguintes 

secções destinam-se a expor e avaliar os argumentos contra a socialização dos meios de 

produção que, mais do que assentarem na ideia de eficiência, destinam-se a mostrar a 

incompatibilidade do socialismo com a democracia e a liberdade individual. 

Objecções à socialização da economia. 

No entanto, a ideia do controlo estatal da economia foi alvo de muitas críticas e 

objecções. Hayek, em particular, sustentou que a socialização da economia e a 
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planificação central implica uma concentração extrema de poder nas mãos de um grupo 

limitado de indivíduos, os dirigentes políticos. A centralização dos recursos económicos 

no governo seria uma ameaça constante à liberdade individual, à independência e 

segurança de eventuais “dissidentes”. Por outro lado, confiar que, apesar destes 

características estruturais (i.e., a concentração de ainda maior poder coercivo nas mãos 

dos dirigentes políticos) do regime económico e político, a bondade e boa vontade dos 

dirigentes seria suficiente para proteger a liberdade e independência dos cidadãos, é 

sofrer de ingenuidade suicida. Pelo contrário, o mercado competitivo seria a única 

protecção contra a concentração de poder. “So long as property is divided among many 

owners, none of them acting independently has exclusive power to determine the 

income and position of particular people – nobody is tied to any one property owner 

except by the fact that he may offer better terms than anybody else.” (Hayek, 1974, 

p.103) Pelo contrário, se o Estado fosse o único proprietário, este poderia determinar os 

rendimentos e posição social de todos os cidadãos. Estes, por sua vez, não poderiam 

encontrar refúgio junto de outros empresários, não poderiam procurar uma fonte de 

rendimento em empreendimentos fora da esfera do Estado. A possibilidade de exclusão 

de dissidentes seria potencialmente total159. A única garantia, portanto, contra a 

emergência de um poder absoluto seria a dispersão do poder por vários centros de poder 

e o “sistema competitivo” (entendido aqui como um mercado com vários actores, livre 

de monopólios) seria o único capaz de minimizar o poder exercido poralguns homens 

sobre outros (Hayek, 1974, p. 145). 

Com a concentração de poder, e dependendo todas as decisões de uma vontade humana 

finalisticamente dirigida, capaz de moldar as circunstâncias de vida dos seres humanos, 

as atitudes dos cidadãos também começariam a mudar num sentido negativo. Em vez de 

o mercado promover em cada um de nós, através da incerteza e imprevisibilidade 

inerentes ao seu funcionamento, a vontade de se esforçar ao máximo para ganhar 

competências e experiência, aguçando o engenho e o sentido de autonomia necessários 

para enfrentar as vicissitudes da vida, os indivíduos seriam estimulados a procurar 

influenciar os detentores do poder no sentido de promover a sua posição. Uma cultura 

de dependência e subserviência face aos superiores desenvolver-se-ia até níveis sem 

                                                           
159Pelo que, conclui: «It is only because the control of the means of production is divided among many 
people acting independently that nobody has complete power over us, that we as individuals can decide 
what to do with ourselves. If all the means of production were vested in a single hand, whether it be 
nominally that of “society” as a whole or that of a dictator, whoever exercises this control has complete 
power over us» (Hayek, 1974, p.104) 
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precedentes. Um aparente defeito do mercado, o facto de a condição dos homens ser um 

resultado arbitrário do acaso, seria, na verdade, a maior das suas virtudes: em vez da 

predeterminação do destino de cada um pela vontade de outrem, os homens estariam 

sujeitos, numa certa igualdade de circunstâncias, às leis impessoais e não-intencionais 

do mercado. No mercado, a justiça é cega e aplica-se em igualdade de circunstâncias a 

todos: todos estão dependentes apenas da (boa ou má) sorte e, quando o resultado lhes é 

desfavorável, não podem atribuir a responsabilidade deste resultado a qualquer acção 

deliberada de outro indivíduo, segundo os critérios que este, para conveniência dele ou 

dos seus, estipulou. Na economia planificada, a nossa posição é sempre produto da 

acção dirigida de outrem. 

Outra crítica, ainda, prende-se com o modo irracional, logo ineficiente, de 

funcionamento de uma economia planificada: o sistema de preços no capitalismo 

permite uma circulação de informação relativamente correcta acerca das necessidades 

sentidas pelos vários agentes e, confere, ao mesmo tempo, uma certa previsibilidade aos 

agentes económicos. Numa economia planificada, se um “conselho da planificação” 

determina, arbitrariamente (sem que cada indivíduo exprima, pelo jogo da procura e 

oferta, qual é o valor de uso relativo que atribui a cada mercadoria) qual será o preço de 

cada mercadoria, é impossível aos vários indivíduos preverem qual será o custo futuro 

de um bem que pretendam adquirir e planificarem eles próprios a sua vida, 

determinando antecipadamente quais as suas prioridades para o futuro e quais as 

quantidades e que tipo de bens irão adquirir. Facilmente, aliás, no conjunto da 

sociedade, haverá escassez ou abundância excessiva de bens, pois não haverá qualquer 

mecanismo (i.e., um preço) que permita determinar se há escassez ou excesso relativo 

de um bem.     

Destas críticas (e de outras que deixámos de lado), trataremos apenas dos aspectos que 

nos parecem mais relevante para a relação entre economia e democracia.  

Os problemas de Hayek. 

Hayek sugere, e neste ponto foi seguido de perto por muitos que não pertenceriam à 

mesma linha ideológica, que a concentração de poder, em particular do poder 

económico, é sempre perigosa para a liberdade individual. Não se pode confiar na mera 

boa fé, nem no mandato popular, para prevenir o uso desse poder de forma opressiva 

sobre os indivíduos. Aliás, na sua boa fé, muitos governantes podem agir, e já muitas 
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vezes agiram, das formas mais tirânicas e catastróficas que se possa imaginar. A 

dispersão do poder, do poder económico em particular, seria a única garantia estrutural 

contra a opressão dos indivíduos, na medida em que cria um conflito latente entre vários 

interesses e um equilíbrio de poderes, anulando o poder absoluto.  

Este argumento não surge como particularmente convincente e sobretudo não nos deve 

levar à conclusão para a qual Hayek nos pretende encaminhar. Em primeiro lugar, 

Hayek parte do princípio de que são indiferentes as formas institucionais (embora não o 

tipo de sistema económico) e as restantes condições políticas e sociais do regime para a 

prevenção do uso “despótico” do poder. Por outras palavras, parece que tanto um 

regime profundamente isocrático como um regime monárquico absolutista são, para este 

efeito, perfeitamente equivalentes. No entanto, deve considerar-se que sob condições 

isocráticas (isto é, sob um regime onde as condições para a participação, informação e 

comunicação estejam tanto quanto possível igualmente distribuídas pelos cidadãos), a 

capacidade de fiscalização e controlo democrático, a possibilidade de denúncia e 

resistência ao uso abusivo do poder (ainda que os recursos económicos, que, 

efectivamente, são uma arma coerciva poderosíssima, estejam concentrados num “único 

centro”) são as mesmas do que noutro regime qualquer? A resposta tenderá a ser 

negativa. Note-se que também a arquitectura legal e a definição democrática de critérios 

objectivos para a ascensão a posições profissionais e legais pode constranger 

efectivamente a discricionariedade dos governantes. A metáfora do “empregador único” 

de Hayek é terrífica e aparentemente incontestável, mas induz em erro. Desde que o 

acesso a uma função pública e respectiva ascensão interna esteja dependente, apenas e 

só, de concursos regidos por critérios objectivos como, por exemplo, médias e áreas 

científicas de licenciatura e outros graus académicos, idade e anos de serviço, e desde 

que o Estado não possa despedir, ou não o possa fazer sem que ocorra a violação de 

deveres também eles definidos em termos muito estritos e objectivos, os cidadãos não 

estariam dependentes da boa vontade de governantes. Poder-se-ia acusar um sistema 

assim de ser ineficiente (e essa é uma das acusações que se fez, por exemplo, ao sistema 

de ensino público português), mas não de ser um ninho de clientelismo político regido 

pela arbitrariedade governamental160. Não será, sem dúvida, por acaso que na função 

pública (a não ser quando o tipo de vínculo laboral copia justamente o existente no 

                                                           
160 Mais, o sistema poderia funcionar não apenas por concursos centralizados, mas por inúmeros 
concursos a serem realizados em cada instituição pública autónoma (cada escola, universidade, hospital, 
empresa pública, etc). 
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sector privado) se nota maior facilidade de participar em greves. Mesmo que nada possa 

prevenir uma actuação autocrática de um governo161, uma distribuição igualitária de 

poder político (que não se reduz ao poder económico) e da informação e capacidade de 

comunicação (elas próprias uma forma de poder), há-de fazer alguma diferença. 

Naturalmente, escusado será dizer que nenhum regime existente se aproxima, mesmo 

que remotamente, desse ideal. Possivelmente, num sistema onde a isogoria não 

estivesse devidamente assegurada, as críticas de Hayek fariam mais sentido. Contudo, 

nada impede que, sob regimes mais isocráticos do que os existentes, a capacidade de 

organização da resistência à violação dos direitos das minorias não seja 

significativamente superior. Esse facto deveria constituir um argumento a favor de, com 

ou sem concentração de recursos económicos nas mãos do Estado, desenvolver as 

características isocráticas das sociedades. E a defesa destas Hayek não a faz.  

O argumento de Hayek revela-se particularmente irrazoável quando nos apercebemos de 

que, segundo as suas premissas, o Estado social-democrata pós-2ª guerra mundial, que 

expandiu os direitos de cidadania, diminuiu a “tirania da necessidade” e conferiu 

suficiente estabilidade e segurança económica, libertando os cidadãos para outras 

actividades além das produtivas, seria mais contrário e perigoso para a liberdade 

individual e para a autonomia do que as sociedades liberais do séc. XIX. Nitidamente, 

este ponto de vista só pode ser sustentado, sob a condição de se tomar como pressuposto 

indiscutível a ideia negativa (melhor se dirá, formal) de liberdade (Berlin, 1979, pp.122-

131; Macpherson, 1984, pp. 95-119). Se outra for a concepção de liberdade, 

dificilmente o argumento não ruirá. Ora, precisamente, a ideia de isocracia requer, para 

que seja possível a igualdade política entre cidadãos, que cada cidadão tenha, até certo 

ponto pelo menos, a capacidade efectiva para desenvolver a sua autonomia, que não 

encontre obstáculos intransponíveis à formação da sua capacidade de auto-

determinação. Não basta que não existam constrangimentos causados “por outros 

homens”, por proibições legais e acções estatais deliberadas. Os meros mecanismos 

impessoais do mercado podem gerar obstáculos materiais suficientes para tornarem 

impossível a alguns cidadãos o exercício efectivo do seu direito à participação política. 

Além do mais, os mercados: 1) não existem naturalmente, são produto histórico da 

acção dos Estados e das leis dos Estados e, portanto, são produto da acção deliberada do 

                                                           
161 Nem mesmo o livre mercado no sistema mais neoliberal garante que um Estado não seja despótico e 
oprima da forma mais brutal minorias. Assim sucedeu no Chile de Pinochet, regime pelo qual Hayek, 
curiosamente, mostrou entusiasmo incomum.  
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Estado; 2) não são neutrais e é enganador, portanto, dizer-se que as oportunidades de 

obter os recursos necessários à autonomia são iguais. Certas categorias de pessoas, 

atendendo à distribuição prévia de recursos, têm muito maiores possibilidades de obter 

através do mercado os recursos indispensáveis à sua autonomia. Não haverá igualdade 

política entre os cidadãos se alguns dentre eles forem, em virtude da falta de recursos 

educacionais ou económicos – imagine-se que não puderam frequentar uma boa escola, 

aceder aos melhores materiais didácticos ou, simplesmente, atendendo à insegurança 

económica da família, foram forçados a trabalhar muito cedo, perdendo a 

disponibilidade para a aprendizagem-, incapazes de entender minimamente um 

argumento sobre políticas públicas e tiverem, por isso, de fazer escolhas políticas, sem 

serem capazes de, autonomamente, avaliar a credibilidade mínima dos argumentos.   

Em terceiro lugar, e mais importante, mesmo que se desse como adquirido que nenhum 

tipo de regime, por maior que fosse a ênfase dada pelo mesmo às pré-condições 

isocráticas de base, pudesse proteger os cidadãos de uma acção opressiva, o argumento 

em favor da descentralização do poder económico deveria, então, ser levado muito a 

sério e conduzido até às suas últimas consequências. A concentração de poder 

económico já ocorreu, em grande medida, no sector privado. Algumas empresas 

multinacionais detêm hoje maior poderio financeiro (e muito menos encargos e 

deveres!) do que muitos Estados. O volume de negócios anual de algumas delas pode 

ultrapassar várias vezes o PIB de Estados-nação. Em determinados sectores, a 

concentração atingiu tal patamar que uma única empresa é incontestavelmente 

hegemónica, ou meia dúzia de empresas controlam, em oligopólio, o mercado 

específico. Poder-se-á argumentar que empresas distintas têm interesses distintos, logo, 

que não há muito a temer. Não obstante, não é necessário qualquer tipo de ideologia 

conspiracionista para reconhecer que, em muitos aspectos, haverá maior convergência 

de interesses do que divergência entre empresários. Ora, onde haja convergência de 

interesses e perspectivas, haverá, naturalmente, tendência a mútuo auxílio, cooperação e 

até coligações informais162. Isto é válido para a política, onde pessoas de comuns 

                                                           
162 Dizer que esta concentração de poder económico não é um perigo para as democracias releva de um 
problema semântico. Se por democracia se entender todos os regimes que, em virtude de critérios 
formalistas, minimalistas e dicotómicos, se consideram usualmente democracias, então, não existe, por 
definição (já que os critérios de definição são precisamente minimalistas e dicotómicos), qualquer 
incompatibilidade entre democracia e concentração extrema de recursos económicos em empresas 
gigantescas. Já se por democracia se entender isocracia, ou seja, o ideal de igualdade de recursos 
políticos, então, se uma empresa privada detém poder económico suficiente para chantagear Estados e, 
por este meio, fazer os seus interesses pesar mais na definição das políticas públicas governamentais do 
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convicções constituem partidos, como para o domínio da economia e da luta económica: 

é esta consciência que leva assalariados a formar sindicatos. Porque seria diferente no 

caso de empresas? De resto, se não fosse pelo reconhecimento desta tendência, para que 

teriam sido criadas entidades com o propósito de detectar e impedir práticas de conluio, 

de acção concertada no sentido de operar manipulação de preços e práticas anti-

concorrenciais? Naturalmente, as empresas, pelo menos atingido um certo patamar, têm 

interesses comuns contra os consumidores e contra os seus assalariados. Mais direitos 

para uns ou outros implicam diminuição de receitas e lucros das primeiras. Uma 

multiplicidade de empresas monopolísticas ou oligopolísticas em sectores diferentes não 

parece enfraquecer a força do argumento: não se vê porque se há-de considerar a 

identidade de interesses menor do que a divergência. O que pode justificar, então, a 

confiança de Hayek de que a concentração em mãos privadas é sempre e 

necessariamente “menos perigosa” do que a concentração em mãos públicas (em 

dirigentes que, ao menos, receberam um mandato, estando, portanto, autorizados pelo 

conjunto de cidadãos a exercerem esse poder, ao contrário de dirigentes empresariais)? 

O ponto que aqui se sublinha ganha ainda maior força quando se considera que esses 

mesmos monopólios e oligopólios privados podem, como se viu, converter o seu poder 

económico em influência directa ou indirecta sobre os governos. Nesse caso, confluirão 

os interesses de dirigentes políticos e elites económicas e, mais do que nunca, os 

recursos económicos e políticos estarão concentrados, ainda que, formalmente, 

permaneçam distintos. Poderão definir em conjunto rumos políticos e até desenhar 

políticas opressivas em relação a grupos políticos e indivíduos: simultaneamente 

poderia um governo proibir um partido político ou bloquear minorias de aceder a cargos 

públicos e, no mundo das instituições privadas e das empresas, esses mesmos 

indivíduos poderiam, ainda que sob falso pretexto, ser ostracizados. Sem possibilidade 

de trabalho no Estado ou nas empresas, estariam estas minorias, estes indivíduos, mais 

protegidos do que num regime de economia estatizada? Além do mais, neste caso, (e é 

este o problema da corrupção e dos lobbies), a vontade da maioria, expressa 

eleitoralmente, faria ouvir a sua voz com menos força do que a vontade, expressa nos 

                                                                                                                                                                          

que as preferências expressas pelos cidadãos que conferiram o mandato formal aos actuais representantes 
políticos, então, não se pode deixar de reconhecer que o grau de democraticidade dessas sociedades é 
severamente afectado.    
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bastidores, sob um véu de secretismo, de um número restrito e privilegiado de 

indivíduos163.  

Se aceitarmos como perigosas ambas as formas de concentração de poder económico, 

resta a questão de saber como é que se pode “levar a sério” o ideal da descentralização 

do poder económico?   

Levar a sério a descentralização económica. 

Neste âmbito, há várias propostas relativamente originais de organização económica. 

Em todo o caso, poder-se-ia falar, regra geral, em duas formas gerais de pensar a 

descentralização: uma descentralização com propriedade socializada (mas não nas mãos 

do Estado), em unidades económicas autónomas; e uma descentralização baseada numa 

distribuição tão igualitária quanto possível, de pequena propriedade privada sobre os 

meios de produção.  

Esta última constitui como que um rejuvenescer do ideal leveller164 e jeffersoniano, 

ainda que com as devidas adaptações ao novo tipo de economia (em que o sector 

primário, agrícola, é quase irrelevante). Krouse e Macpherson (Krouse e Mcpherson, 

1986) pretendem criar um regime economicamente híbrido, inspirado em grande 

medida na ideia de uma “property-owning democracy”165. Assim, os autores imaginam 

                                                           
163 Se não fosse pelo reconhecimento de que este tipo de influência perniciosa pode existir (e facilmente 
ocorrerá), não teriam sido criadas as (ineficazes, ao que tudo indica) normas destinadas a prevenir o 
fenómeno das “revolving doors”, em que ora os agentes do Estado ou de entidades reguladoras, mal saem 
destas, ingressam nas entidades que estavam encarregues de fiscalizar, ora retornam destas para as 
primeiras, como se não existisse conflito de interesses.   
164 O movimento leveller aparentemente não era ideologicamente muito coeso. Alguns parecem ter 
defendido o sufrágio universal incondicionalmente como Thomas Rainsborough nos debates do New 
Model Army em Putney (Sharp, 2002, pp.103-105), enquanto uma outra corrente, mais conservadora, 
propunha, em panfletos como “An Agreement of the free people of England” a não atribuição do direito 
de voto àqueles que, pela sua condição socioeconómica, não podiam gozar da autonomia necessária para 
participarem de forma independente no processo político (Sharp, 2002, p.170). Esta “solução”, muito 
pouco isocrática, contudo, não nos deve iludir. A sociedade democrática idealizada pelos levellers é, 
segundo C.B. Macpherson, uma sociedade de iguais, uma sociedade de pequenos produtores 
independentes, uma sociedade “de uma só classe” (na medida em que todos teriam uma mesma posição 
face aos meios de produção), daí decorrendo que as desigualdades não seriam de monta nem permitiriam 
a subordinação e exploração de alguns indivíduos por outros (Macpherson, 1981, pp. 21-26). Neste 
sentido, propunham não apenas alguma forma de promoção pública de bem-estar social para os pobres, 
idosos, e outros incapazes de cuidar de si mesmos (Sharp, 2002, p.144) mas, mais importante, a cessação 
das “enclosures” (Ibid, p.137) das terras comunais (o que implicaria, na prática, uma travagem do 
processo de concentração da propriedade e de proletarização e pauperização dos pequenos camponeses). 
165 Num artigo posterior (Krouse e Mcpherson, 1988), os autores sustentam que, ao contrário das 
interpretações dominantes da obra de Rawls, esta não constitui uma defesa e justificação ética de uma 
economia capitalista moderada por um Estado de bem -estar. Com efeito, Rawls teria tido em mente, 
antes de mais, uma “property-owning democracy”. Esta constituiria o pano de fundo socioeconómico 
requerido para a garantia efectiva do justo valor (fair value) da igualdade política. Este contexto 
igualitário instituiria limites à permissão (de outra forma aparentemente total) de desigualdades constante 
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uma sociedade onde coexistissem por um lado, empresas cooperativas, em que a 

propriedade da empresa é dos próprios trabalhadores e empresas socialistas (em que, 

apesar dos trabalhadores terem um poder último de decisão sobre as mesmas, a 

propriedade seria socializada/estatal) e, por outro, empresas privadas. Como pano de 

fundo, e garantindo uma igualdade de oportunidades entre os tipos distintos de 

empresas, existiriam fortes limitações à concentração e transmissão inter-geracional de 

riqueza. (pp.123-124). Nomeadamente, leis de transmissão sucessória que tornariam a 

concentração de riqueza particularmente ineficaz e desinteressante, um Estado 

fortemente comprometido com a criação de oportunidades iguais na educação e algum 

tipo de “financial arrangements” que aumentassem taxas de juro favoráveis aos 

pequenos depositantes.166  

A proposta de Krouse e Mcpherson levanta algumas questões. Em primeiro lugar, é 

difícil pronunciar-se sobre o valor da proposta quando não se sabe, nem é sugerido 

exactamente, qual o grau de igualdade que se atingiria nessa sociedade (Arneson, 1986 

p.142). Se quanto mais desigual for a distribuição de recursos económicos, maior a 

facilidade de estes serem convertidos em recursos políticos pelos mais ricos, não ter 

uma ideia precisa sobre qual o grau de desigualdade permitido por este tipo de 

sociedade, equivale a não poder dizer que efeitos teria o regime sobre a isocracia.  

                                                                                                                                                                          

do 2º princípio de justiça, o princípio da diferença, que suscitou críticas de autores como Norman Daniels 
(Daniels, 1985, pp.253-281). Krouse e Mcpherson crêem inaceitável, todavia, a crença de Rawls “that the 
institutions of property-owning democracy could – by ensuring greater equality in the initial distribution 
of property and skill endowments- satisfy the difference principle without the need for extensive 
subsequent redistribution by the cumbersome (progressive) tax and transfer programs of the welfare state” 
(Krouse e McPherson,1988,  p.93). Ainda que garantido um mesmo (i.e., igual) ponto de partida a todos 
os indivíduos, a property-owning democracy, se desacompanhada de intervenção estatal, geraria 
desigualdades substanciais ao longo do tempo em razão de dois factores reconhecidos por Rawls como 
moralmente arbitrários: a distribuição desigual do “natural talent” e a “brute market luck”(Krouse e 
McPherson, 1988, p.95). Defendem os autores, assim, um modelo de property-owning democracy 
acompanhado de um imposto progressivo sobre o rendimento e um Estado com um papel regulador da 
economia e redistributivo da riqueza para garantir a sustentabilidade do regime e cumprir, de modo mais 
satisfatório, os requisitos dos princípios de justiça rawlsianos.   
166 Com este panorama jurídico e institucional mais igualitário, afirmam os autores, a distinção nítida 
entre classes trabalhadoras e capitalistas esboroar-se-ia, na medida em que seria difícil que alguém 
começasse a sua vida completamente proletarizado ou, pelo contrário, livre de preocupações materiais a 
ponto de não ter que trabalhar para viver confortavelmente. Empresas privadas, cooperativas e socialistas, 
concorreriam em termos muito mais iguais e justos do que hoje. Isso poderia, especulam os autores, 
pressionar até as empresas privadas a adoptar algum grau de práticas mais “democráticas” no seu seio. 
Este tipo de regime económico misto não limitaria a liberdade de trabalho dos indivíduos (na medida em 
que os trabalhadores poderiam escolher quer empresas “democráticas”, eventualmente menos vantajosas 
economicamente, quer empresas privadas, menos democráticas, mas mais “rentáveis”) e impediria o 
monopólio do emprego por parte do Estado, tão temido por liberais como Hayek (Hayek, 1974, p.121). 
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Em segundo lugar, admitindo que este fosse um regime bastante igualitário e 

descentralizado do ponto de vista económico, teria provavelmente que ser construído 

todo um desenho institucional que restringisse fortemente os efeitos naturais ao longo 

do tempo da lei da concorrência, isto é, a concentração progressiva da propriedade. A 

ausência de mecanismos muito restritivos deste fenómeno tornaria muito difícil escapar 

ao círculo vicioso: quantos mais recursos económicos, mais influência política, quanto 

maior a influência política, maior a capacidade para se libertar dos constrangimentos à 

concentração de recursos; quanto maior essa facilidade de contornar as restrições, tanto 

maior a facilidade e maior a rapidez na acumulação de capital, e assim sucessivamente, 

até atingir-se um ponto “sem retorno”, em que o processo de acumulação seria libertado 

definitivamente de qualquer constrangimento167. 

Roemer é um proponente do chamado socialismo de mercado. Este tipo de 

regime baseia-se, por um lado, na propriedade colectiva dos meios de produção e, por 

outro, num sistema de alocação de recursos não centralizado. Roemer é um economista 

e não está directamente interessado nas relações entre democracia e economia. A sua 

principal preocupação é a de conseguir imaginar um sistema económico viável que 

apresente um grau de igualdade socioeconómica (e, portanto, de justiça, no seu 

entender) muito superior ao de um regime capitalista e que, por um lado, revele 

capacidade para ser eficiente, racional e inovador (como os regimes de economia 

centralizada não foram capazes de ser) e, por outro, lide satisfatoriamente com os 

problemas das externalidades negativas (“public bads”), algo que o capitalismo não faz, 

na medida em que as empresas e classes empresariais conseguem sempre impor um 

nível de externalidades negativas superior ao que seria desejável para a grande maioria 

da população. Assim, a sua defesa do socialismo de mercado é de pouco interesse para a 

nossa inquirição presente168169.  

                                                           
167 Elster acrescenta que mesmo que o imposto sucessório fosse implementado com sucesso (isto é, 
mesmo que as pessoas optassem por doar o seu património a “estranhos pobres” e não em gastá-lo em 
bens de consumo para si e para a sua família, como seria mais provável), nada garante que a consequência 
do mesmo fosse que todos os cidadãos começariam a sua vida com um “substancial property income”. Na 
verdade, porque haveremos de presumir que todas as pessoas acabariam por receber algum tipo de 
herança de um rico? Subsistiria, portanto, em cada momento ou geração, um conjunto de trabalhadores 
desprovidos de propriedade cuja auto-estima (ou self respect) seria muito baixo, concomitantemente com 
um conjunto de pessoas que efectivamente não teriam de trabalhar para viver confortavelmente (Elster, 
1986, pp.147-149).  
168 Ainda assim, convém ficar aqui com uma ideia sucinta do socialismo de mercado Roemeriano. Neste 
modelo, existiria um sistema de bancos públicos, com um elevado grau de independência face ao Estado, 
sendo os administradores destes bancos eleitos. Simultaneamente, existiriam várias empresas de capitais 
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Carole Pateman e Robert Dahl, são, do ponto de vista que agora nos preocupa, autores 

mais relevantes. Eles estabelecem uma ponte, explicitamente reivindicada, entre a teoria 

normativa democrática, as exigências da cidadania e participação e a organização 

económica (descentralizada) da economia. Pateman constrói uma crítica contundente e 

já clássica às teorias elitistas da democracia, em particular, ao legado intelectual de 

                                                                                                                                                                          

públicos, geridas autonomamente (isto é, sem interferência directa do Estado) em competição umas com 
as outras. Em consequência disto, as empresas poderiam falir e reestruturar-se, despedindo trabalhadores. 
Contudo, ser-lhes-ia vedado exportar o capital ou usar essa possibilidade como arma negocial, contra 
assalariados e governos. Roemer não prevê a necessidade, nem se mostra particularmente adepto, da 
autogestão das empresas públicas pelos trabalhadores ou respectivos representantes, na medida em que 
empresas dirigidas pelos trabalhadores poderiam reflectir uma “aversão ao risco” natural dos 
trabalhadores, aversão essa que travaria projectos inovadores e, assim, tornaria ineficiente a economia 
(Roemer, 1994, pp.122-123). Todos os cidadãos, ricos ou pobres, receberiam um nº x (igual) de cupões 
do governo. Esses cupões poderiam ser usados apenas na aquisição de acções de empresas públicas. Os 
cupões não poderiam ser trocados por qualquer outro bem, e as acções das empresas públicas não 
poderiam ser compradas por qualquer outro bem (maxime, dinheiro) que não os cupões (Roemer, 1994, 
p.66). As acções, como num regime capitalista, confeririam um direito aos lucros das empresas. 
Naturalmente, a maioria das pessoas tentaria trocar os seus cupões por acções das empresas mais 
lucrativas e, presumivelmente, mais bem geridas. As empresas, por outro lado, não poderiam recorrer a 
“aumentos de capital” (já que a compra das suas acções não produz capital: os cupões são inúteis para 
outro efeito que não seja o de comprar acções, não se convertem em mais dinheiro para a empresa) e 
necessitariam de recorrer a empréstimos bancários para investirem e superarem as suas concorrentes por 
meio desses investimentos. Os bancos e os seus administradores eleitos, sendo independentes do Estado, 
buscariam preservar a sua reputação (Bardhan e Roemer, 1992, p.112) não concedendo empréstimos a 
empresas que estimem ser mal geridas e que, portanto, não possam no futuro (re)pagar o empréstimo. As 
empresas, desta forma, teriam um incentivo para ser bem geridas, de forma a construírem uma fama que 
lhes permitisse obter empréstimos dos bancos e, assim, crescer. Não enfrentariam o problema do “soft 
budget” (isto é, em caso de gerirem mal, a ponto de a empresa apresentar resultados negativos, o Estado 
não entraria a “salvar” sempre a empresa e os seus gestores incompetentes) das economias centralizadas e 
seriam “responsabilizados” pela perda de credibilidade junto dos bancos públicos. Os trabalhadores, por 
seu lado, teriam uma estrutura de incentivos diversa do que sucede no capitalismo: como o seu 
rendimento depende em parte dos salários, mas também em parte dos lucros empresariais que recebem 
através das acções que adquiriram em troca de cupões, estariam interessados no sucesso “global” da 
economia e na rentabilidade das empresas. Por essa razão, as tendências para a inflação salarial seriam 
menores e não tenderiam a produzir desemprego e uma produção menor do que a óptima (Roemer, 1994, 
p.83). Entretanto, o Welfare State não é dispensado, na medida em que as suas políticas redistributivas 
poderiam engendrar mais igualdade e igualdade de oportunidades. Por outro lado, o Estado é muito 
importante para prover certos bens públicos, nomeadamente infra-estruturas básicas (escolas, auto-
estradas, hospitais) e investimento em inovação e tecnologia, que os privados fornecem em quantidade e 
qualidade abaixo do óptimo social. Por fim, o Estado poderia dirigir indirectamente a economia por meio 
da manipulação de taxas de juro. Por exemplo, se se considerasse relevante uma redirecção dos esforços 
no sentido da produção de certo tipo de bens (por exemplo, a produção de computadores e instrumentos 
informáticos) poder-se-iam instituir taxas de juro excepcionalmente baixas para essas categorias de 
empresas, desejosas de investir na produção e inovação desses bens.          
169 Os críticos neoliberais, de resto, também optaram mais por levantar objecções à pretendida eficiência 
económica dos modelos do socialismo de mercado (Shleifer e Vishny, 1994) do que sugerir a 
incapacidade destes para aumentar a igualdade económica, ou assinalar uma eventual incompatibilidade 
dos mesmos com a democracia: além de não acreditarem na possibilidade de um socialismo democrático 
(limitando-se a remeter para Hayek neste ponto), defendem que, independentemente do modelo particular 
adoptado, no socialismo de mercado é o Estado quem controla as empresas e, desta forma, são os 
objectivos dos políticos (e não a racionalidade dos agentes económicos) o que determina a alocação de 
recursos (ibidem, 165). Um governo socialista democrático não terá qualquer incentivo para buscar 
eficiência económica (os incentivos que recebe do sistema eleitoral são no sentido de beneficiar, a 
qualquer custo, as maiorias votantes) e, graças à disponibilidade alargada de recursos, terá maior 
capacidade do que um governo capitalista para prosseguir projectos, “politically motivated”, mas 
economicamente ineficientes durante mais tempo. 
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Schumpeter. Começa por chamar a atenção para o facto de que as teorias descritivas da 

democracia têm subjacentes modelos normativos de democracia. Sucede que esse 

modelo normativo subjacente às propostas de Schumpeter, Berelson, Sartori e Dahl (em 

56) parece mais congruente com a noção de “governo representativo” do que com o 

ideal democrático, tal como desenvolvido por Rousseau ou Stuart Mill. Pateman parte 

do ideário básico destes autores para defender um papel central da participação dos 

cidadãos: a participação generalizada seria uma garantia da protecção dos interesses de 

todos, um requisito básico para a preservação da igualdade política (Pateman, 1974, 

p.23) e uma escola permanente para a aprendizagem dos valores democráticos 

(nomeadamente a necessidade de pensar para lá dos seus próprios interesses e esfera 

particular para obter a cooperação dos seus concidadãos). Pateman rejeita a ideia de que 

uma participação limitada e uma apatia generalizada tenham uma função positiva na 

democracia. Quando muito, o que se poderá dizer, muito tautologicamente, é que para 

um regime democrático minimalista que, por definição, restringe a igualdade política ao 

círculo estrito das elites, cavando um fosso entre estas, activas e participantes, e os 

restantes cidadãos, será sempre fundamental garantir o carácter apático e dócil destes, 

não lhes insuflando “expectativas irrazoáveis”, isto é, as “loucas” expectativas de 

poderem galgar o fosso que foi instituído entre eles e as elites. A defesa da “democracia 

industrial”, ou seja, do controlo democrático interno das unidades de produção pelos 

seus assalariados, pode ser conduzida com base em dois argumentos (Dahl, 1985, p.94). 

A participação dos indivíduos na tomada de decisões, em moldes igualitários e em 

várias instâncias da vida, nomeadamente no trabalho e processo produtivo, cuja 

relevância material e simbólica nas nossas sociedades é enorme, ajudaria a estimular 

nos indivíduos um clima psicológico profundamente favorável à democracia. Nesse 

sentido, a participação em processos democráticos noutras esferas da vida (esferas mais 

próximas e com as quais se interage quotidianamente, em particular a esfera da 

produção económica170) funciona como uma escola para a democracia, criando as 

qualidades mentais necessárias à preservação da igualdade política (Christie, 1984 

                                                           
170 The existence of representative institutions at national level is not sufficient for democracy; for 
maximum participation by all the people at that level of socialisation, or “social training”, for democracy 
must take place in other spheres in order that the necessary individual attitudes and psychological 
qualities can be developed. (…)for a democratic polity to exist it is necessary for a participatory society to 
exist, i.e. a society where all political systems have been democratized and socialization through 
pariticpation can take place in all areas. The most important area is industry; most individuals spend a 
great deal of their lifetime at work and the business of the workplace provides an education in the 
mamagement of collective affairs that is difficult to parallel elsewhere.” (Pateman, 1974, pp. 42-43) 
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p.117). Ao participar em condições de igualdade no dia-a-dia, ganha-se um sentido de 

autonomia e auto-confiança indispensáveis à participação na vida política. Por outro 

lado, aprende-se que os outros têm interesses e perspectivas divergentes e que só 

respeitando essa divergência e tomando em conta os interesses e perspectivas dos outros 

poderemos obter a sua cooperação e chegar a resultados satisfatórios para todos. É, 

portanto, uma escola de tolerância, reciprocidade, e cooperação. Educados e habituados 

nestas esferas da vida quotidiana, os cidadãos comuns ganham mais experiência e mais 

competência para serem cidadãos participativos e sensíveis à divergência no conjunto 

da vida política da sociedade. Pelo contrário, quando todas as estruturas sociais onde a 

acção humana se desenrola apresentam características autoritárias e hierárquicas (a 

estrutura piramidal das empresas numa economia capitalista, por exemplo), onde a voz 

e interesses da maioria dos envolvidos nada determina e a desigualdade de poder é a 

regra de ouro, cria-se uma ideologia e hábitos comportamentais nos cidadãos 

inadequados à vida política democrática. Por outras palavras, um ambiente social 

estruturalmente anti-democrático, reflectir-se-á no domínio das ideias e comportamento 

dos cidadãos. Estas ideias e comportamentos, por sua vez, criarão um ambiente não 

democrático no seio da vida política “formal”. Nas palavras de G.D.H Cole:”why are 

the many nominally supreme but actually powerless? Largely because the 

circumstances of their lives do not accostum them for power or responsibility. A servile 

system in industry inevitably reflects itself in political servility” (Pateman, 1974, p. 38). 

A pesquisa empírica, já disponível quando Carole Pateman escreveu “Participation and 

Democratic Theory”, parece indicar justamente que a falta de oportunidades para 

participar e exercer algum poder e criatividade no ambiente de trabalho e noutras 

dimensões da vida, situação típica dos indivíduos socioeconomicamente desfavorecidos, 

estava associada a um sentimento de impotência ou ineficácia política que, por sua vez, 

determinava menores níveis de participação, num círculo vicioso (Pateman, 1974, pp.46 

-53). Esta evidência empírica, contudo, não parece justificar de per si a necessidade da 

autogestão ou democracia industrial em termos instrumentais, na medida em que não se 

sabe se, para a “aprendizagem democrática”, basta um sentimento subjectivo de eficácia 

política ou se é necessária uma estrutura objectivamente democrática (Pateman, 1974, 

p.74). No entanto, uma outra variante do argumento instrumental para a “democracia 

industrial” pode ser mais eficaz. Atendendo à centralidade do trabalho (talvez 

excessiva) nas vidas humanas e, portanto, ao facto de as condições em que este decorre 

poderem afectar os recursos políticos que cada um dispõe, justifica-se o direito à 
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participação democrática nas empresas. Cumpre clarificar este último ponto: a duração e 

intensidade do trabalho, o ambiente mais ou menos competitivo, a política salarial e as 

desigualdades no interior de uma empresa (independentemente da sensação subjectiva 

de “eficácia política”), tudo isto e muitas mais coisas, podem afectar desigualmente o 

“self-respect” Rawlsiano dos cidadãos e, assim, a disponibilidade física e mental dos 

indivíduos para o exercício da cidadania política. 

O argumento não instrumental é de natureza mais forte (na medida em que não carece 

de tanta sustentação empírica): onde há relações sociais há poder e onde há poder existe 

um direito a detê-lo e exercê-lo de forma democrática, isto é, igual. Este direito é tão 

mais essencial, quanto mais importante for a área de actividade humana em causa (e 

poucas haverá mais importantes do que a esfera da produção e do trabalho). Se a 

economia e a produção são um recurso político (potencial) fundamental e se o trabalho 

é ainda uma das dimensões mais relevantes da nossa vida, as decisões que se tomem no 

local de trabalho e sobre o local de trabalho são suficientemente importantes para 

justificarem um direito à participação política democrática neste domínio. Quanto mais 

uma decisão possa afectar o nosso bem-estar e as nossas condições de vida, mais 

legítima se concebe a reivindicação de que tenhamos uma palavra a dizer, em igualdade 

de circunstâncias, sobre essa decisão, seja qual for o domínio da vida a que se refira 

(Christie, 1984, 114). Sendo assim, a democracia nas empresas ganha uma justificação 

autónoma e não instrumental. Dahl, mais do que Pateman, assenta a força da sua 

argumentação neste ponto (Dahl, 1985, 153). Dahl parte do princípio de que a decisão 

democrática tem a sua justificação ética no facto de que seria injusto se não 

participássemos, se não tivéssemos voz, no processo que leva à criação de um estado de 

coisas que nos pode afectar profundamente. A justificação de Dahl parece ser sólida 

neste ponto: “if democracy is justified in governing the state, then it must also be 

justified in governing economic enterprises; and to say that it is not justified in 

governing economic enterprises is to imply that it is not justified in governing the 

state”(Dahl, 1985, p. 111). No entanto, este argumento só é aceitável se, e na medida em 

que, a analogia for razoável, isto é, se, e na medida em que, a empresa e o trabalho na 

empresa se assemelhem, nos aspectos relevantes, à comunidade política e à cidadania na 

comunidade política. As leis de um país constrangem um indivíduo substancialmente na 

sua liberdade de acção e determinam, em grande medida, a qualidade de vida e as 
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oportunidades de que ele pode usufruir171. Será que algo similar pode ocorrer no seio de 

uma empresa, no mundo do trabalho? De acordo com Dahl, sim: as relações sociais no 

interior de uma empresa são relações de poder, análogas as que existem entre 

governantes e governados no domínio político e as decisões de uma empresa são tão 

obrigatórias e inescapáveis como as leis de um parlamento. Naturalmente, um 

trabalhador que não goste das novas condições de trabalho e métodos de direcção, ou 

simplesmente discorde das estratégias traçadas, pode sair e buscar outra empresa onde 

se sinta mais confortável. Só que, para esse efeito, também um cidadão que se sinta 

muito limitado pelas novas leis pode sempre, pelo menos em Estados democráticos, sair 

do país (Dahl, 1985, pp.113-116). Por outro lado, embora Dahl não o explicite, como 

referimos algumas linhas acima, ritmos e horários de trabalho, níveis salariais e 

decisões de investimento (que envolvem sempre riscos), determinam muito da vida de 

uma pessoa em sociedades, como as nossas, em que o trabalho ocupa um lugar tão 

central na vida dos seres humanos tanto num plano “material” (já que passamos tanto do 

nosso tempo disponível a trabalhar e que os rendimentos, e consequentemente, a 

qualidade de vida decorrem do mesmo), como simbólico (já que o trabalho é tido como 

“fonte de dignidade”, como a única coisa que nos faz “socialmente valiosos” e como 

único meio legítimo de obter rendimentos).   

Podem levantar-se algumas questões quanto a este tipo de regime.  

Em primeiro lugar, se o princípio isocrático não é o único valor (nem porventura o mais 

importante) que uma sociedade deve respeitar, poder-se-á questionar se o direito à 

propriedade privada não é um direito humano fundamental que seria gravemente 

violado por qualquer forma de socialização das empresas (seja sob forma “estatal” ou de 

autogestão) e que, requer, portanto, uma imunização constitucional relativamente ao 

poder das maiorias democráticas. Deixando de lado, por agora, a questão de saber se 

existe um direito moral à propriedade privada172, convém sublinhar que a existência 

desse direito não implica a existência de um direito à propriedade privada dos meios de 

                                                           
171 Recorrendo a um exemplo um tanto extremo, é tudo menos inconsequente a existência, por exemplo, 
de leis que imponham um regime de “apartheid”, seja no acesso a determinado tipo de profissões, ou 
serviços públicos, que impossibilite casamentos “mistos”, etc, por contraste com leis que proíbam a 
discriminação de qualquer tipo, seja no sector público ou privado, ou ainda, leis que obriguem à prática 
da discriminação positiva de grupos desfavorecidos. Todos estes tipos diferentes de leis terão impacto 
profundo nas opções e qualidade de vida dos cidadãos.   
172 A mero título de curiosidade, note-se que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no 
seu artigo 17, nº 1,diz apenas que “Toda a pessoa, individual ou colectivamente, tem direito à 
propriedade”.   
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produção. Um direito a ter uma casa, roupa, e outros objectos pessoais de consumo não 

é equivalente ao direito a ter uma fábrica, terra arável e produtiva ou máquinas que 

possam ser usadas exclusivamente para a produção (Christie, 1984, p.118). Por fim, e 

ainda mais claramente, o direito à propriedade privada, inclusive a propriedade privada 

de meios de produção, não pode ser considerada equivalente a um direito geral à 

propriedade privada de todo e qualquer meio de produção, independentemente da 

dimensão e relevância do mesmo. Nem todo o direito à propriedade privada tem a 

mesma essencialidade moral (Dahl, 1985 pp.73-83). Não se vê, portanto, que o direito à 

propriedade privada, mesmo que se lhe reconheça um valor fundamental, seja objecção 

suficiente contra a socialização de empresas, pelo menos atingida uma certa dimensão.   

Em segundo lugar, não se sabe se este regime, estando dependente das vicissitudes do 

mercado, teria capacidade para prevenir o surgimento de grandes desigualdades e 

concentrações de riqueza (Christie, 1984, p.121). Assim sendo, o regime poderia não ser 

auto-sustentável, na medida em que, algumas empresas poderiam crescer, enquanto 

outras desapareciam, sem que os trabalhadores fossem “reabsorvidos” no mercado de 

trabalho. Grandes desigualdades entre empresas e regiões estabelecer-se-iam 

duradouramente. Entretanto, no interior das empresas de sucesso, cada vez maiores, 

poderia haver a tendência para os administradores eleitos (presume-se aqui que quanto 

maior a dimensão da empresa, maior a divisão de trabalho e maior a necessidade de 

corpos de representantes e gestores), serem progressivamente melhor remunerados, por 

meio de incentivos económicos à gestão eficiente. A determinada altura, o desequilíbrio 

poderia atingir tais proporções que a igualdade política voltaria a estar em perigo. Dahl 

não presume a auto-sustentabilidade igualitária do regime (Dahl, 1985, p.104). Presume 

apenas que o regime fosse tendencialmente muito mais igualitário do que os actuais. Em 

todo o caso, Dahl, não prescinde do Estado e da sua acção redistributiva através de 

impostos, em particular os de natureza sucessória, para evitar a acumulação excessiva 

de recursos (Dahl, 1985, p.108 e 139). Além do mais, o Estado poderia estabelecer 

limites aos diferenciais de remuneração no interior das empresas.   

Há pelo menos um argumento, de tipo democrático, que se poderia invocar contra a 

autogestão das empresas e em favor de uma centralização (pelo menos parcial) do poder 

económico. Quando se sugeriu que a ideia de democracia e de igualdade política 

poderia, para que a vontade da maioria seja cumprida, pender em favor de uma 

socialização dos meios de produção, o fundamento dessa ideia era o de que, se recursos 
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económicos de grande relevância estivessem sob controlo absoluto de minorias, os 

programas políticos da maioria poderiam ser “vetados” pelas minorias possidentes. Ora, 

os interesses dos trabalhadores de uma empresa ou sector em particular podem entrar 

em colisão com as políticas económicas constantes do programa de uma maioria. A 

oposição veemente destes trabalhadores poderá implicar a impossibilidade de 

concretizar o plano económico em causa, pelo menos quando se esteja perante uma 

empresa de relevância excepcional (pense-se, por exemplo, no sector petrolífero em 

países em que a exportação de petróleo é, de longe, a principal fonte de receitas do 

país). Os direitos democráticos de alguns trabalhadores de autodeterminação na empresa 

deverão sobrepor-se ao direito democrático do conjunto da população da comunidade 

política?173 No conjunto da comunidade política, esses trabalhadores são a minoria, 

podem até ser a minoria em relação aos outros trabalhadores de outros sectores que 

concordam com o plano económico da maioria política. Naturalmente, pode responder-

se a esta crítica reservando um papel, mais ou menos forte de “coordenação” ao Estado.  

Dos sistemas económicos aos direitos sociais e económicos 

fundamentais da isocracia. 

O objectivo da discussão precedente foi sobretudo o de expor várias soluções 

apontadas ao problema da tradução das desigualdades económicas em desigualdades 

políticas. Não se pretendeu defender em particular uma proposta de (re)organização 

socioeconómica da sociedade, mas tão somente reconhecer a existência de uma 

diversidade de perspectivas, todas elas críticas do actual padrão económico, 

caracterizado por desigualdades galopantes, apontado forças e fraquezas argumentativas 

de cada um dos regimes propostos à luz do ideal isocrático, isto é, da igualdade de peso 

político dos cidadãos. Naturalmente, tratando-se de um texto de tipo normativo, a 

apreciação que foi feita das propostas e a argumentação apresentada em favor ou 

desfavor de cada uma delas reflectem a posição pessoal e crítica do autor face ao que 

entende como sendo as insuficiências das economias de mercado, pelo menos tal como 

estão organizadas contemporaneamente, para produzir as pré-condições 

socioeconómicas da igualdade política. O passo seguinte, mais relevante ainda, será a 

                                                           
173 Edward Sankowski tenta dar uma resposta a este problema, pensando em  corpos representativos nas 
empresas, compostos por eleitos tanto pelos trabalhadores, como por elementos da comunidade política 
em geral, segundo uma proporção variável: “As a rough rule, it is preferable for the general public to have 
a larger proportion of influence on choice of public-policy-making roles and occupants, the greater the 
social influence of the entreprise (…)Correction of worker influence by the influence of the general 
public is desirable in the interests of that equality which is part of a proper analysis of democracy” 
(Sankowski,1991, p.235) 
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defesa dos direitos fundamentais do cidadão, enquanto cidadão democrático (isto é, 

cidadão politicamente igual). O argumento agora é de natureza diversa dos anteriores. 

Independentemente do grau de igualdade económica que se entenda ser adequado para 

garantir a igualdade política, há razões muito fortes para defender um mínimo de 

condições materiais que devem estar asseguradas a cada indivíduo, sob pena de, a não 

ser assim, muitos cidadãos serem absolutamente incapazes de qualquer participação por 

falta de autonomia. Sucede, pois, que a aceitação ou não do que em seguida se propõe 

não deve estar dependente da concordância ou discordância com qualquer dos modelos 

gerais de reorganização social acima aduzidos (ou quaisquer outros). Estes direitos, por 

um lado, não exigem, nem precludem necessariamente, reorganizações radicais da 

sociedade. Muitos deles estão já consagrados (em maior ou menor grau), aliás, por 

razões democráticas ou outras, nalgumas democracias contemporâneas. O propósito 

agora é enunciar-se alguns destes direitos sociais e económicos que se consideram 

processualmente indispensáveis à democracia e, simultaneamente, explicitar o 

fundamento democrático que justifica a constitucionalização específica de cada um, isto 

é, a sua imunização das próprias vicissitudes das vontades maioritárias que possam 

emergir do processo democrático.     

Voltamos, assim, a uma temática já aflorada no 1º capítulo. As democracias 

contemporâneas são, regra geral, democracias constitucionais. No discurso político 

comum, constituição e democracia são tidos como elementos indissociáveis, a 

constituição apresentando-se, não apenas como a expressão jurídica e abstracta da 

democracia, mas também como o garante da mesma face a ataques do populismo. No 

entanto, as constituições estão em permanente tensão com o ideal democrático ou com 

um princípio geral do mesmo: a regra da decisão por maioria. Uma constituição 

bloqueia ou dificulta a alteração de características tidas como essenciais da sociedade 

por parte de maiorias que se possam vir a formar no futuro. Introduz um enviesamento 

anti-maioritário e em favor do status quo (Holmes, 1993). No entanto, como já 

deixámos claro no 1º capítulo, estas restrições à vontade da maioria podem facilmente 

ser justificadas. Em primeiro lugar, porque o ideal democrático não deve ser, nem nunca 

é, o único princípio a que as pessoas dão valor. Eventualmente, nem é o princípio mais 

importante, tendo que ceder o passo a valores mais primários. Por exemplo, os direitos 

humanos, pelo menos alguns dentre eles, são quase unanimemente considerados um 

bem tão precioso que não se concebe que possam estar reféns de flutuações nas 
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preferências das maiorias. Em segundo lugar, alguns direitos e instituições (sociais, 

políticas, económicas, etc) podem ser considerados elementos indispensáveis ao (bom) 

funcionamento da democracia, pré-condições essenciais à existência e preservação da 

igualdade política dos cidadãos. Assim, se estas pré-condições forem violadas pela 

vontade da maioria, é a própria igualdade política que é destruída e, portanto, a 

democracia. Assim sucede, por exemplo, com a liberdade de expressão, de imprensa e 

de associação. Muito provavelmente, também será fácil arguir que as (ou melhor, 

algumas das) garantias tipicamente associadas ao Estado de direito são necessárias à 

manutenção da igualdade política dos cidadãos174. Se o ideal da isocracia é o da 

equidistância do poder, estas são, por certo, assimetrias de poder absolutamente 

intoleráveis de um ponto de vista isocrático. Mas se os direitos e instituições 

precedentes são mais ou menos inequivocamente tidos como indispensáveis à 

democracia, já os direitos sociais e económicos suscitam algumas dúvidas e pouco 

consenso sobre o seu estatuto face ao ideal democrático. Mesmo quando tidos como 

profundamente valiosos, direitos como o direito à saúde, habitação, segurança social e 

outros, não são considerados como pré-condições da democracia. Para muitos, por 

maior que seja a sua valia no plano moral, a associação entre estes e o ideal democrático 

é considerada espúria, ou ténue, na melhor das hipóteses. A constitucionalização destes 

direitos é normalmente defendida enquanto uma necessidade moral, um imperativo de 

justiça, não como um instrumento para a salvaguarda da democracia. As secções que se 

seguem pretendem justamente apresentar a justificação especificamente democrática de 

alguns direitos sociais e económicos.  

O direito à igualdade de oportunidades na educação. 

Este é um direito tido quase unanimemente como requerido pelo princípio 

democrático175. Na medida em que um cidadão, para poder compreender qualquer 

mensagem ou argumento político, e ainda mais para determinar a sua validade, 

necessita de atingir um certo patamar de conhecimento, e atendendo também ao facto de 

que esse conhecimento poderá não ser adequadamente transmitido pelos progenitores 

                                                           
174 Não argumentaremos agora nesse sentido, mas parece razoável sustentar que quem detiver nas suas 
mãos um poder de decidir arbitrariamente, sem qualquer controlo judicial (e sem qualquer lei ou base 
jurídica previamente existente para sustentar essa acção), sobre a vida, liberdade e propriedade dos seus 
concidadãos, terá, mesmo que informalmente, muito maior poder político do que qualquer outro cidadão, 
ainda que esse poder que detém, provenha, em última análise, de um mandato popular livre. 
175 Cécile Fabre, defende, aliás, que, dos 4 direitos sociais cuja constitucionalização e efectivação 
adequada defende, apenas o direito à educação “can plausibly be said to be required by the rights of 
political participation”(Fabre, 2004, pp.125-126). Como se verá, discordo parcialmente da autora. 
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(seja porque não dispõem dos mesmos, seja porque não têm disponibilidade mental ou 

física, ou ainda, porque não têm simplesmente a capacidade para a transmissão do 

conhecimento), é um imperativo isocrático assegurar iguais oportunidades educacionais 

a todos os cidadãos. A educação adequada será entendida aqui como aquela que permita 

aos indivíduos serem capazes de participar efectivamente na vida política (Gutmann, 

1988, p.127) e, tanto quanto possível, em igualdade de circunstâncias. Escusado será 

dizer, esta educação adequada não poderá estar em nenhuma medida dependente do 

nível económico do próprio ou dos progenitores176. O alcance democratizante das 

propostas de reforma da esfera comunicacional e informativa seria fortemente limitado 

se este direito não fosse assegurado.  

A libertação da incerteza e do medo. 

Sob este título pretendo referir-me aos direitos que conferem aquele grau de segurança 

económica necessária para que os cidadãos possam viver num clima favorecedor da 

reflexão e da participação política.  

O direito a um rendimento mínimo garantido como uma nova 

mistoforia? 

  Philippe Van Parijs (Van Parijs, 1995) defende a ideia de que uma sociedade 

justa terá que garantir uma liberdade real para todos177. Um rendimento mínimo 

garantido incondicional (ou seja, atribuído independentemente de contribuições prévias 

à sociedade pelo beneficiário e sem compromisso algum, de qualquer espécie, da parte 

deste) seria o meio de assegurar a liberdade de cada indivíduo para poder escolher a 

vida que possa querer. Só assim, se cumpriria o ideal libertário, só assim se poderia não 

discriminar entre concepções da “vida boa” e manter todas as portas, i.e., opções, 

                                                           
176 Esta exigência justifica, em princípio, a existência de um sistema educativo público, generosamente 
financiado, de qualidade, e que não possa resultar num apartheid informal, com escolas “para os pobres e 
problemáticos”, esvaziadas dos filhos de “classe média”, (sabendo-se como se sabe, do efeito educacional 
positivo para as crianças mais desfavorecidas, do contacto com indivíduos com melhor aproveitamento 
escolar) por um lado, e, por outro, escolas limpas de “intocáveis”, destinadas somente aos filhos das 
elites.   
177 O conceito de liberdade real de Van Parijs toma como obstáculos à liberdade todos aqueles factores 
que possam impedir alguém de fazer não apenas aquilo que alguém queira efectivamente, mas aquilo que 
alguém pudesse querer fazer. É que aquilo que eu quero pode ser já produto das possibilidades restritas 
com que fui confrontado. Este é o problema das “preferências adaptativas” ou da “endogeneidade das 
preferências” (Elster, 1993a, pp.147 e 155-156; Elster, 1993b, pp. 310-316). O conceito de “limites à 
liberdade” envolve não apenas todos os factores exteriores à pessoa (os recursos), mas alguns factores 
internos como deficiências físicas e até desejos que sejam impossíveis ou muito difíceis de “largar”: é de 
crer que Van Parijs esteja a pensar em casos como o do toxicodependente cuja dependência é de tal 
ordem que não se poderia livrar desse desejo ainda que o quisesse (Van Parijs,1995, p.24). 
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abertas178. O nosso objectivo nesta tese não é descobrir nem defender o modelo de 

sociedade mais justa. Nem é nossa prioridade, portanto, obter a “liberdade real para 

todos” e “manter todas as opções de vida abertas” (por muito louvável que seja esse 

objectivo). No entanto, nos termos da isocracia, ninguém deve ser impedido, em razão 

de escassez de recursos económicos e culturais, de poder participar de forma informada 

e profunda no processo político. Ninguém deve enfrentar, além disso, um ambiente 

desfavorável à própria formação dessa “preferência pela participação”179. O direito a um 

rendimento mínimo incondicional como uma forma de Mistoforia moderna180 é 

provavelmente uma ideia com um travo um tanto utópico e pode soar estranha181182. 

                                                           
178 O valor do”basic income”, não seria “básico”: deveria ser tão elevado quanto possível. O valor teria 
que ser compatível, contudo, com a proibição de trabalho forçado. Ou seja, não seria possível aumentá-lo 
quando elevar mais o valor do rendimento mínimo implique obrigar pessoas a trabalhar.   
179 Este segundo princípio destina-se a dar conta do problema das preferências adaptativas. Alguém pode 
não querer participar extensivamente no processo político, mas essa mesma preferência só existir porque 
todo o ambiente, dadas as limitações económicas e culturais existentes, levou-o a nunca ponderar e 
reflectir nessa hipótese. É fácil aprender a não querer aquilo que não é possível de atingir. Não se trata de 
criar um ambiente que force as pessoas a participar, nem sequer que as estimule a participar, mas 
simplesmente um que não “discrimine” ou desfavoreça a preferência pela participação.   
180 Em Atenas, um dos grandes triunfos políticos das classes populares sobre a nobreza foi a introdução 
da Mistoforia, ou seja, a remuneração dos cidadãos pelo mero exercício de funções públicas. Primeiro foi 
aplicado à Bulé (o Conselho dos 500), órgão composto por cidadãos escolhidos por sorteio, encarregue da 
administração quotidiano dos assuntos da polis e pela formação da “agenda” de debates na Assembleia, e 
posteriormente na própria Ekklesia, a assembleia (que, contrariamente, aos parlamentos de hoje em dia, 
era simultaneamente órgão executivo e judicial) de todos os cidadãos (Finley, 1976 P.68), em que todo e 
qualquer cidadão podia participar e que detinha a última palavra em todos os assuntos. Não foi por um 
mero acaso que esta instituição, a mistoforia, foi sempre umas das primeiras a ser eliminadas assim que a 
nobreza obtinha um triunfo, mesmo que temporário, sobre as classes populares e sobre o regime 
democrático (Arblaster, 1988, p.42). Esta remuneração destinava-se a permitir que os cidadãos de origens 
mais humildes não se vissem privados da possibilidade de participar na vida política por mera 
impossibilidade económica. A necessidade económica não permitia aos cidadãos mais pobres abdicar 
estoicamente de horas de trabalho para participar na vida da polis, pelo menos de uma forma constante e 
regular. A mistoforia era, então, a compensação (ainda que, aparentemente, não se tratasse de uma 
remuneração elevada) pelo exercício da actividade política em detrimento da actividade económica 
privada e era paga essencialmente pelas classes abastadas da polis. Havia, pois, uma redistribuição 
compulsiva (mas limitada) de recursos económicos da nobreza para membros da classe popular, 
exclusivamente concebida para a manutenção de um certo grau de igualdade política entre ambos, 
atendendo aos efeitos restritivos sobre a participação dos segundos que a necessidade económica 
implicava.   
181 “(…) there is something odd in saying that someone who, for instance, cannot eat properly should be 
fed because otherwise she might not be able to participate in the political process(…)What does concern 
us is the fact that she is hungry, and that prolonged hunger would have very bad consequences on her 
health(…)” (Fabre, 2004, p.122). 
182 A alternativa a este direito seria a consagração de um direito (positivo) ao trabalho de todos os 
cidadãos activos, acompanhado, naturalmente, de um sistema de segurança social. A consagração deste 
direito, além de difícil compatibilização com uma economia de mercado, não constitui a melhor solução. 
A auto-estima, segundo Rawls (Rawls, 1970), é o bem social primário mais importante, na medida em 
que sem ela nada teria (subjectivamente) valor. Se o trabalho afectar a auto-estima positivamente, e se a 
auto-estima é condição para a participação política (como para tudo o resto), então, poderíamos ter um 
argumento democrático favorável à criação de um direito ao trabalho. Na verdade, porém, o trabalho pode 
ter efeitos contraproducentes sobre a auto-estima: pode ser entediante, degradante, embrutecedor (Elster, 
1988, p.63). Se a auto-estima, além do mais, está parcialmente dependente de sentir que o seu trabalho é 
“necessário” ao resto da comunidade, aqueles cujos empregos só existissem precisamente porque o 
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Porém, em rigor, há, por certo, uma condição socioeconómica mínima necessária a uma 

participação informada e razoavelmente igual dos cidadãos183. A justificação é muito 

indirecta e, naturalmente, concordamos com Fabre que há argumentos muito mais fortes 

em favor deste direito, mas a verdade é que indivíduos que passem fome, que estejam 

ocupados com a tarefa da sobrevivência, não têm disponibilidade física ou mental para 

pensar nos problemas políticos que afectam a sociedade. Mesmo que não passem fome, 

a falta de rendimentos poderá determinar incapacidade para aceder aos media e às 

fontes de conhecimento (televisão, rádio, jornais e livros). Ora, não se vê que este 

direito à participação igual deva estar dependente de prévia contribuição económica, tal 

como o direito ao voto (a forma mais básica de participação política) já não está184.  

Um direito à saúde?  

Tal como no caso do direito a um rendimento mínimo garantido, mas de uma forma 

mais evidente agora, a justificação democrática para um direito à saúde torna-se mais 

fraca e assaz indirecta. A justificação para um direito à saúde não reside tanto na ideia 
                                                                                                                                                                          

Estado quer assegurar a sua auto-estima através do trabalho, não poderiam, por definição, sentir que o seu 
trabalho é “útil e necessário” à sociedade e, logo, perderiam auto-estima (ibidem, p.74). A melhor 
alternativa, então, é consagrar um direito a um rendimento mínimo como base económica indispensável à 
preservação da igualdade política, envidando esforços, em simultâneo, no sentido de relativizar o valor do 
trabalho como fonte de “dignidade social”. A acompanhar este movimento, seria recomendável uma 
democratização, tão alargada quanto possível, das estruturas de poder no trabalho (invertendo, assim, as 
tendências actuais). Não obstante não se entender como indispensável (ainda que desejável) uma 
democratização radical das relações de trabalho, como advoga Pateman, uma sociedade 
democraticamente superior poderia e deveria, sem lesar por isso a eficiência económica, alargar os 
poderes de autodeterminação democrática no mundo do trabalho. Esta democratização poderia ter efeitos 
positivos sobre a auto-estima e sobre a competência política dos trabalhadores, podendo especular-se se 
estes efeitos não seriam mais fortes no caso de profissões (como a docência e outras profissões de cariz 
marcadamente intelectual e interactivo, por exemplo) em que a autonomia e criatividade intelectual são 
elementos indispensáveis à própria função desempenhada.  
183 Sob uma forma incipiente podemos encontrar uma argumentação nesse sentido em dois discursos de 
Robespierre, em 1792. Num discurso de 29 de Novembro ele defende que para uma República poder ser 
fundada há necessidade “de tirer le peuple d’un état d’incertitude et de misère qui le corrompt”, 
concluindo, radicalmente, num discurso a 2 de Dezembro, que: “Le premier des droits est celui d’exister. 
La première loi sociale est donc celle qui garantit a tous les membres de la societé des moyens d’exister 
(…)” (Soboul, 1962, pp.326-327) 
184 Amy Gutmann e Dennis Thompson (Gutmann e Thompson, 1996) rejeitam um conceito de 
democracia puramente processual como o que defendemos aqui (ibidem, pp. 27-33). Assim, crêem que 
uma democracia assenta em certos princípios de justiça e valores (que não apenas os necessários à 
preservação do processo político). Um dos seis princípios ou valores intrínsecos à sua concepção de 
democracia é o valor da reciprocidade, entendida como “the capacity to seek fair terms of social 
cooperation for their own sake” (ibid, p.53). Uma proposta como a de Van Parijs violaria a ideia de 
reciprocidade, na medida em que quem recebe da sociedade sem contribuir para a mesma (podendo fazê-
lo) não estaria a cooperar em termos justos com os seus concidadãos (ibidem, pp. 279-280). Além de 
partirem de um pressuposto errado (na medida em que enxertam ilegitimamente elementos de uma teoria 
da justiça, a sua teoria da justiça, na definição de democracia), ainda assim, mesmo que se admitisse que a 
democracia requer o respeito por um sentido de reciprocidade (o sentido de reciprocidade tal como o 
entendem estes autores), não se entenderia que esta proposta fosse rejeitada se se entendesse igualmente, 
como aqui se sustenta, que o rendimento mínimo garantido constitui uma pré-condição para a 
possibilidade de participação informada de todos os cidadãos. 
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(correcta, não obstante) de que alguém sofrendo de uma doença se encontra limitado na 

sua disponibilidade para se ocupar de necessidades secundárias (por vezes, até 

primárias), como seria o caso da participação política, mas antes no reconhecimento de 

que os cuidados de saúde (e a mera incerteza sobre quando e com que gravidade se 

sofrerá de um problema de saúde, aliada às incertezas económicas) podem ser 

extremamente custosos (para o próprio e para familiares), tornando indisponíveis os 

recursos para necessidades da participação política informada. Ainda que não seja tido 

como pré-requisito mínimo essencial à isocracia, um direito à saúde constituirá um 

factor fortemente democratizante, ceteris paribus, de uma sociedade. 

Direito ao tempo e direitos laborais. 

A disponibilidade psicológica dos indivíduos para se informarem adequadamente e, 

assim, poderem participar como cidadãos de pleno direito, depende, em grande medida, 

e numa proporção inversa, do tempo que o trabalho ocupa (bem como da intensidade 

deste) na sua vida. Novamente, poderá parecer invulgar esta defesa de direitos laborais 

básicos, mas os limites máximos dos horários de trabalho podem, com muita razão, ser 

tidos como verdadeiras pré-condições materiais para a participação democrática. 

Habitualmente, a redução do horário de trabalho é defendida como um direito humano 

ao lazer, ao ócio, à vida familiar e parte de uma relativização da importância do 

trabalho. Esta é uma argumentação sã e mais do que suficiente para justificar o 

movimento no sentido de redução do horário de trabalho. Todavia, parece razoável 

sustentar que uma redução progressiva, mas substancial, do tempo de trabalho traria 

crescentes oportunidades para a informação e participação dos cidadãos. A ideia é 

básica e não tem nada de novo. As pessoas têm necessidades básicas: satisfeitas estas, a 

prioridade passa a ser a satisfação de outras menos básicas, e assim sucessivamente. As 

actividades intelectuais, nomeadamente as que permitiriam adquirir a competência 

cognitiva necessária para a participação informada, não ocuparão os primeiros lugares 

na pirâmide das necessidades de todos os cidadãos (e a “frescura mental” e 

concentração que a participação informada exige são de monta), pelo que, para uma 

certa igualização das oportunidades para a informação e participação, seria fundamental 

a libertação progressiva dos cidadãos dos constrangimentos de tempo que o trabalho 

impõe. 
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Conclusão 
 

 Nem todas as dimensões e consequências do ideal da isocracia foram, nem 

poderiam ser, analisadas no espaço desta tese. Algumas, por outro lado, ficaram 

subdesenvolvidas.  

Um domínio que ficou notoriamente por explorar mais detidamente foi o das 

relações entre o direito, as leis, os tribunais, e a democracia. A lei foi justamente 

valorizada pelos liberais como uma fonte de protecção de direitos individuais face à 

actuação arbitrária dos executivos. No entanto, a batalha pela lei não foi somente uma 

luta levada a cabo pelos liberais e em função do ideal liberal. A lei, numa democracia 

representativa, tem uma qualidade intrinsecamente democrática. Por um lado, é a 

expressão dos representantes escolhidos pelos cidadãos, mas, por outro, é também uma 

garantia de igualdade de tratamento dos cidadãos. As normas que a comunidade de 

cidadãos produz devem ser, por respeito à igualdade política dos cidadãos, aplicáveis a 

todos os cidadãos, sem excepção. Todos se devem reger pelas mesmas normas. Em 

rigor, há normas que se fazem para subgrupos sociais, classes profissionais, categorias 

de pessoas com características ou funções específicas, cuja especificidade justifica a 

desigualdade das normas. O que não é compatível, porém, com a isonomia é que 

alguém, fazendo parte das categorias designadas pela lei, possa escapar do que esta 

prescreve, em razão de ser detentor de características individuais irrelevantes ou 

ilegítimas à face da própria lei. O clientelismo, o nepotismo e a corrupção constituem 

fenómenos que permitem justamente esta fuga à lei e, ao permitirem-no, implicam uma 

aplicação de normas desiguais a indivíduos legalmente tidos como iguais. O problema 

das relações entre os tribunais e as leis, à luz da democracia, é mais complexo. Os 

tribunais podem ser necessários para a própria protecção da democracia, mas, além de 

não terem uma legitimidade democrática, o fundamento principal da sua existência é a 

protecção dos direitos fundamentais dos indivíduos contra as normas e actos do poder 

político, mesmo contra o poder emanando das instituições democráticas. Trata-se de 

uma instituição, portanto, mais importante para a conservação do elemento liberal nas 

sociedades contemporâneas do que para a conservação do elemento democrático. O 

problema dos tribunais e do seu poder para o ideal democrático é duplo: pelo menos na 

sua organização actual, os juízes não só não obtêm o seu poder de um mandato popular 

que lhes é conferido, como também são “irresponsáveis”, na medida em que não podem 
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nunca ser retirados do seu ofício por a sua conduta ser insatisfatória à luz das 

preferências dos cidadãos; não obstante, são eles quem interpreta as leis e constituição 

e, eventualmente, desde que haja suficiente latitude interpretativa para isso, podem 

substituir as decisões do poder democraticamente legitimado pelas suas próprias 

preferências político-ideológicas. O risco, portanto, é o do governo dos juízes (tão 

temido pelos revolucionários franceses, e que tinha já antes levado Montesquieu a 

reduzir o papel do juiz à de “la bouche qui prononce les paroles de la loi”) se sobrepor 

ao governo dos representantes políticos legítimos. Existe, portanto, uma tensão entre os 

poderes dos tribunais e a igualdade política dos cidadãos, uma vez que, sem autorização 

expressa de ninguém, determinados indivíduos, os juízes, podem “construir” o direito 

pelo uso da sua autoridade interpretativa (ou seja, podem determinar as verdadeiras 

normas aplicáveis na comunidade política), sendo, nesse caso, os verdadeiros detentores 

(irresponsabilizáveis) do poder político. Contudo, também é verdade que os tribunais 

podem garantir direitos e liberdades fundamentais dos indivíduos que se devem 

sobrepor às decisões das maiorias democráticas. Mais ainda, as próprias condições da 

isocracia, como as liberdades políticas fundamentais e outras estruturas básicas 

necessárias à preservação no tempo de uma distribuição igualitária dos recursos 

políticos, necessitam de uma protecção exógena às próprias maiorias políticas que 

eventualmente se formem. Para isso, existem constituições e tribunais constitucionais. 

Não resta dúvida quanto ao valor dos tribunais hoje em dia, até mesmo para a defesa da 

democracia. O desafio reside, pois, em encontrar o equilíbrio adequado entre o poder e 

atribuições dos tribunais (necessários à preservação no tempo das estruturas 

democráticas e direitos fundamentais) e a liberdade do poder político, 

democraticamente legitimado, para alterar a organização da sociedade existente. Uma 

questão a colocar-se é a do tipo de sistema jurídico que poderia ser mais adequado à 

valorização do princípio da igualdade política. A esta luz seria relevante analisar os 

méritos e deméritos respectivos de tradições jurídicas distintas como as do “common 

law” anglo-saxónico e as da família romano-germânica.  

De outra perspectiva, pode-se apontar a este estudo a ausência de confronto mais 

aprofundado e explícito com autores da chamada “democracia deliberativa”. Note-se, 

contudo, que à sombra desta designação pode descobrir-se uma multiplicidade de 

perspectivas e preocupações de tal ordem que se poderá perguntar em que medida se 

pode tratar esta literatura como um todo, como uma unidade mínima de sentido. Em 
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todo o caso, em alguns autores, a “deliberação” parece sobrepor-se à “democracia”. 

Usando de uma linguagem mais rigorosa, o que se pretende dizer é que, nas propostas 

“deliberativas” de alguns autores, o objectivo primordial a atingir é um ideal de 

discussão racional, em que as decisões políticas se impõem, não pela força dos 

números, mas pela força dos “melhores argumentos” que se esgrimem em sua defesa. 

Naturalmente, se esse ideal “deliberativo” reserva um lugar à democracia (se é 

temperado por uma sólida sensibilidade democrática), os melhores argumentos devem 

impor-se por si próprios, directamente, por assim dizer, ganhando as mentes dos 

cidadãos e não por intermédio de “elites” que, convencidas da bondade dos “melhores 

argumentos”, no-las impõem, então, contra as preferências, ou manipulando as 

preferências, dos cidadãos. Neste ponto, não é possível dar conta do que poderia 

constituir o produto final de um debate aprofundado com os “democratas deliberativos”, 

mas decerto que seria abordado o valor relativo da necessidade da deliberação face ao 

ideal da igualdade política, e se exploraria que tipo de mecanismos institucionais 

permitiriam responder, simultaneamente, à preocupação de assegurar um debate 

racional, onde os argumentos pudessem ser, tanto quanto possível, serenamente 

julgados segundo o seu mérito e não apenas segundo o poder e influência (numérico ou 

outro) dos seus proponentes, e ao imperativo de garantir, todavia, a inclusividade e 

democraticidade desse mesmo debate.  

Uma outra senda a explorar seria a crítica construtiva dos pressupostos de 

alguma ciência política empírica. Do conceito normativo de isocracia poderiam ser 

retiradas consequências para o domínio da ciência política empírica. Não se trabalhou 

aqui, pelo menos não desenvolvidamente, as implicações teóricas de conceber a 

democracia como um ideal de igualdade política para a análise dos regimes políticos 

realmente existentes. Podem, contudo, sugerir-se desde já algumas linhas de análise que 

se poderiam expandir a partir da constatação básica de que, ao conceber-se a 

democracia como um ideal regulador e a democraticidade dos sistemas políticos como 

uma propriedade que estes poderão possuir em graus diferentes, deixa de fazer sentido 

uma divisão absolutamente dicotómica dos regimes em democráticos e não 

democráticos, mas tão só de regimes mais ou menos democráticos, ou mais ou menos 

respeitadores do ideal da igualdade política. A democraticidade de um país deve ser 

vista como uma distribuição ou divisão de uma grandeza “fixa”: o poder político é um 

conceito relativo ou relacional. O poder político total, regra geral, não cresce (a não ser 
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por exemplo, quando uma colónia se torna um país independente, ou uma região assume 

mais competências face ao Estado central) ou diminui em termos absolutos: o que pode 

variar substancialmente é a distribuição relativa do mesmo poder pelos vários cidadãos. 

O conceito da democracia como isocracia não oferece uma métrica exacta para 

matematicamente definir graus de democraticidade das várias sociedades, nem “taxas de 

crescimento da democraticidade dos regimes”. O que resulta, contudo, da reflexão que 

ele impõe, é uma perspectiva crítica que nos permite avaliar, de uma forma qualitativa, 

mais substancial e menos formalista, o grau de democraticidade (ou falta dela) dos 

vários regimes, sem eleger nenhum regime concreto como expressão acabada do ideal e, 

portanto, imune à crítica democrática.        

O ideal da isocracia desdobra-se em variadas dimensões e, empiricamente, uma 

determinada sociedade pode realizá-lo mais numa determinada dimensão e menos 

noutras. O ideal, portanto, implica uma perspectiva gradativa dos regimes políticos. A 

área da “transitologia” sugere um entendimento dos regimes como categorias mais 

estanques, por exemplo. Naturalmente, não se deixa de assinalar diferenças 

institucionais entre as várias democracias. Distinguem-se democracias consolidadas das 

não consolidadas. Fala-se até em modelos de democracia. No entanto, continua-se a 

partir, não raras vezes, de concepções de democracia formalistas e minimalistas, muitas 

vezes inspiradas no elitismo democrático. Os estudos referentes à “qualidade da 

democracia” resultam justamente da constatação de que há diferenças significativas 

entre os regimes concretos que, em função de critérios minimalistas, são considerados 

democracias. Assim, da mesma forma, notam que os regimes podem, e muitas vezes 

registam mesmo, movimentos “democratizantes” ou “desdemocratizantes” ao longo do 

tempo, o que implicitamente sugere uma perspectiva gradativa da democracia. Contudo, 

as bases teóricas da sua pesquisa (nomeadamente, o conceito chave de democracia sob o 

qual operam as suas variáveis), nalguns casos, pelo menos, podem estar em contradição 

com o ideal de isocracia proposto. O que se impõe, portanto, é provavelmente um 

debate crítico com alguma da literatura da ciência política empírica. Nomeadamente, 

poder-se-ia questionar o valor de alguns elementos usados como indicadores de 

democraticidade à luz do ideal regulador de isocracia. Poder-se-ia propor eventualmente 

a consideração de certas dimensões ou perspectivas de análise que tivessem como pano 

de fundo o debate que aqui se efectuou. Um exemplo clássico de uma dimensão pouco 

ou mal explorada é o do pluralismo ideológico do espectro mediático. Focando a sua 
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atenção quase exclusivamente nas relações entre governos e meios de comunicação 

privados e públicos, alguns cientistas políticos empíricos não levam em devida 

consideração a possibilidade, explorada no capítulo IV, de se estabelecer um oligopólio 

de perspectivas ideológicas fundado nos mecanismos naturais do mercado e não na 

acção do Estado. Mais, assentam a sua análise num preconceito ideológico em que o 

único possível leviatã, ou violador das variadas liberdades democráticas e, em 

particular, da liberdade de expressão (entendida também, quase sempre, como uma 

liberdade exclusivamente negativa), é o Estado, e nunca a acção de entidades privadas 

de grandes recursos.  
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