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 RESUMO 

 

O presente trabalho tem por finalidade analisar os conceitos de democracia e 

soberania, no intuito de entender a democracia como meio mais adequado de se 

legitimar o exercício do poder político na contemporaneidade. Para tanto, a 

democracia será estudada inicialmente na evolução histórica de seu conceito, 

oportunidade em que será contextualizada aos principais períodos históricos da 

humanidade. Posteriormente serão analisadas, em contraste, as teorias propostas 

pelos pensadores Aristóteles e Rousseau, no intuito de identificar as semelhanças e 

diferenças no pensamento de cada um, observando o contexto histórico-social em 

que estão inseridos. Após, procede-se ao estudo da soberania, na concepção dos 

principais pensadores da história. Posteriormente, far-se-á a análise dos tipos ideais 

de dominação legítima, relacionando-se o tipo de autoridade denominado racional à 

matéria estudada. Em seguida será feita a correspondência entre o conceito de 

democracia e o de soberania, no intuito de entender tal regime de governo como o 

mais adequado meio de se legitimar o exercício do poder político nas entidades 

estatais contemporâneas em geral. Por fim, serão destacadas instituições 

necessárias à manutenção da integridade da democracia. 

 

Palavras-chave: Democracia. Soberania. Tipos Ideais. Legitimidade. Poder Político. 



 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the concepts of democracy and sovereignty in order to 

understand democracy as the most appropriate means of legitimizing the exercise of 

political power in contemporary society . Therefore , democracy will be studied 

initially in the historical evolution of the concept, at which time it will be contextualized 

to the main historical periods of mankind. Later will be analyzed , in contrast , 

theories proposed by thinkers Aristotle and Rousseau , in order to identify the 

similarities and differences in the thought of each , noting the historical and social 

context in which they lived. Then, we proceed to the study of sovereignty in the 

concept made by the leading thinkers in history. Later, it will be analyzed the ideal 

types of legitimate domination , relating  the type of authority called rational to the 

studied matter. Next will be made the correspondence between the concept of 

democracy and sovereignty in order to understand this system of government as the 

most appropriate means of legitimizing the exercise of political power in 

contemporary state entities in general. Finally, important institutions for the 

maintenance of democracy’s integrity are going to be highlighted. 

 

Key-words: Democracy. Sovereignty. Ideal Types. Legitimacy. Political Power. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho versa sobre o conceito e as implicações do regime 

democrático em organizações estatais, através da análise teórica do assunto, desde 

suas origens doutrinárias até a contemporaneidade. O objeto deste labor é a 

dissecação do conceito de democracia, no intuito de entendê-la como fonte legítima 

de expressão do poder político. Para tanto será feita, primeiramente, uma análise 

histórica, para, posteriormente, adentrar no mérito do conceito teórico.  

A análise será baseada em termos mais teóricos que práticos, no intuito de 

entender a democracia em suas origens, fundamentos, condições e implicações, 

predominantemente pelo o ponto de vista da filosofia do direito. Serão explorados 

desde textos e obras clássicas que analisam os aspectos dos governos populares 

em geral, até os autores mais atuais, com a possibilidade de melhor 

contextualização dos conceitos nos dias de hoje. 

Não se adentrará no estudo do sufrágio em si, ou de questões partidárias, 

tanto no âmbito teórico, quanto no prático. Também não serão analisados os 

diversos tipos de sistemas democráticos que podem ser constatados em um ou 

outro estado, visto que o que se propõe é um estudo de conceitos primordiais aos 

sistemas democráticos.  

No primeiro capítulo será efetuada uma contextualização do regime 

democrático nos períodos históricos mais relevantes, analisando seu conceito e 

finalidade temporal, desde os primórdios dos governos populares até sua expressão 

mais contemporânea. O intuito de tal análise histórica é tentar entender de onde 

surge, e como surge, a expressão política popular e quais reflexos são relevantes ou 

mesmo aproveitáveis em cada período histórico. 

 Será analisada a antiguidade clássica, dando-se especial enfoque à Grécia 

antiga, tendo em vista seu pioneirismo, de certo modo, seu considerável avanço de 

instituições de governo popular para a época, e, também, sua grande influência para 

os períodos posteriores. Ainda na antiguidade, será brevemente analisada a 
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democracia presente em Roma, com o devido destaque à problemática encontrada 

no exercício efetivo dos direitos civis, frente às proporções territoriais exorbitantes 

que tal civilização atingiu. Também será analisada a idade média, época a qual 

representa praticamente um hiato na expressão do poder popular de uma forma 

geral, à exceção de algumas organizações menores e mais isoladas, tendo alguma 

expressão mais palpável do exercício da democracia na baixa idade média, em 

algumas cidades. Posteriormente, adentrar-se-á na modernidade, época em que, a 

certa maneira, se mantêm o mencionado hiato, de início, visto que, de uma forma 

geral a predominância era do absolutismo; porém é nesta época que surgem 

escritos de grande importância à democracia, com o pensamento iluminista, que 

influenciará, posteriormente, as revoluções liberais. Por fim, tentar-se-á encontrar um 

conceito contemporâneo adequado, que englobe o que se entende hoje por 

democracia. 

No segundo capítulo, far-se-á o estudo das teorias a respeito da democracia 

propostas pelo pensador clássico Aristóteles, e pelo pensador moderno, Jean-

Jacques Rousseau. A motivação da escolha de tais filósofos é, em primeiro lugar, 

pelo contraste histórico, visto que um é antigo o outro moderno, podendo-se 

compará-los, frente a isso, em relação à semelhanças e confronto de pensamento. 

Em segundo lugar, pelo alto expoente das teorias de ambos, visto que influenciaram, 

e ainda hoje influenciam, o cenário da ciência política e da filosofia do direito 

mundial. 

No que diz respeito à análise do pensamento aristotélico, será feito, 

primeiramente, a exploração dos regimes de governo constatados pelo pensador 

grego, dentre os quais estão inclusos a democracia e a politéia, dando-se especial 

ênfase a valoração que se faz em cada regime. Após proceder-se-á ao estudo da 

chamada “Doutrina da Sabedoria da Multidão”, tratando das considerações feitas a 

respeito dos efeitos da ação e do pensamento coletivo em uma entidade estatal, o 

qual desencadeia no exercício da política através do consenso. Por fim explanar-se-

á a denominada “democracia deliberativa”, ocasião em que se observará o 

funcionamento do sistema democrático proposto pelo autor, e, ainda, conceitos 

importantes ao entendimento de seu pensamento. 
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Em um segundo momento do capítulo, aborda-se o pensamento de 

Rousseau. Primeiramente em relação à concepção do autor a respeito da natureza 

humana. Tal conceito não diz respeito exclusivamente à democracia em si, mas é 

importante para compreender as asserções feitas em sua decorrência. Em seguida, 

procede-se à teoria do Contrato Social, a qual tem importância elementar no 

entendimento da matéria. Após, será analisado o instituto da vontade geral. Este sim 

tem relação direta com o pensamento democrático e é essencial à compreensão da 

teoria rousseauniana e suas implicações. 

No terceiro e último capítulo deste trabalho propõe-se o estudo da inter-

relação entre o conceito de democracia e soberania estatal, ou mesmo expressão do 

poder político. A intenção, aqui, é investigar como tais conceitos se relacionam e 

quais as consequências disso. Para tanto, analisar-se-á, inicialmente, os conceitos 

de soberania elaborados por expoentes do assunto, dentre eles Bodin, Hobbes, 

Rousseau, Schmitt e Sieyès. Após, far-se-á o estudo dos tipos ideais de dominação 

legítima propostos pelo sociólogo Max Weber, dando-se destaque ao tipo 

denominado “racional”. Posteriormente, procede-se à efetiva conexão entre 

democracia e soberania, sendo tal ponto nuclear a este trabalho. Por fim, serão 

enumeradas instituições necessárias à manutenção de uma democracia, e, em 

decorrência dessas, será analisado o papel da mídia e da educação em um sistema 

de governo democrático. 

A hipótese que se intenta verificar por meio deste trabalho é a de que a 

democracia é a forma mais adequada de se legitimar o exercício da soberaniano 

âmbito interno dos estados ocidentais contemporâneos. Dito de outra forma, tenta-

se demonstrar a expressão da vontade popular como meio de se exercer o poder 

político estatal. 
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2  HISTÓRICO CONCEITUAL 

 

A evolução histórica da democracia, assim como sua expansão, segundo 

Robert A. Dahl, não se deu de forma constante e gradual, a contar de seu advento. 

Estudos indicam, inclusive, mais de uma forma de governo popular a surgir no 

mundo isoladamente1. Afirma o autor:  

 

Em primeiro lugar, como sabe qualquer conhecedor da história 
europeia, depois de seus primeiros séculos na Grécia ou em Roma, a 
ascensão do governo popular transformou-se em declínio e queda. Ainda 

que nos permitíssemos uma razoável liberdade para decidir quais governos 
contaríamos como ‘populares’, ‘democráticos’ ou ‘republicanos’, sua 
ascensão e sua queda não poderiam ser descritas como ascensão firme até 

um pico distante, pontilhada aqui e ali por breves descidas. Ao contrário, o 
rumo da história democrática mais parece a trilha de um viajante 
atravessando um deserto plano e quase interminável, quebrada por apenas 

alguns morrinhos, até finalmente iniciar a longa subida até sua altura no 
presente. 

Em segundo lugar, seria um equívoco pressupor que a democracia 

houvesse sido inventada de uma vez por todas como, por exemplo, foi 
inventada a máquina a vapor. 

[...] 

Embora no caso da democracia a resposta esteja sempre rodeada 
por muita incerteza, minha leitura do registro da história é essencialmente 
esta: parte da expansão da democracia (talvez boa parte) pode ser atribuída 

à difusão de ideias e práticas democráticas, mas só a difusão não explica 
tudo. Como o fogo, a pintura ou a escrita, a democracia parece ter sido 
inventada mais de uma vez, em mais de um local.2 

 

Segundo Pietro Costa, o termo ‘democracia’ tornou-se uma das principais 

expressões da retórica política hodierna, porém, não deve ser analisado fora de seu 

contexto histórico. Afirma o autor: 

 

                                                 
1 DAHL, Robert A.. Sobre a Democracia . Tradução de Beatriz Sidou. Brasília: Editora Universidade 

de Brasília, 2001, p. 18. 

2 Idem, p. 18-9. 
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A impressionante duração do termo não deve, porém, fazer crer na 

obstinada reiteração de um significado constante e homogêneo: o sentido 
do termo “democracia” (e das teorias que em torno dele se desenvolvem) 
não é separável dos contextos histórico-culturais, radicalmente diversos 

entre si, nos quais tem sido concretamente empregado. 

Se, portanto, “democracia” é uma das “grandes palavras” do discurso 
político de hoje e de ontem, o seu espectro semântico é amplo e composto, 

e a linha de seu desenvolvimento histórico-conceitual é recortada, ou até 
fragmentada. 3 

 

Isso posto, o presente capítulo tem por escopo a exposição de um panorama 

histórico do conceito de democracia em seus principais expoentes, visto que a 

análise de todas as formas de governos populares já existente seria impossível a 

este estudo. 

2.1 MODELOS ANTIGOS 

2.1.1 ATENAS 

A antiga cidade-estado de Atenas é a preferida pelos autores quando se fala 

em raízes da democracia, sendo por muitos considerada a grande pioneira. Não à 

toa, a palavra “Democracia” é grega, tendo surgido provavelmente em Atenas (do 

grego demokratia: demos, o povo, e kratos, governar). Quanto à afirmação de ter 

sido a primeira forma de exercício de poder popular, é difícil precisar, porém a sua 

importância histórica e seu destaque dentre as demais cidades-estado gregas 

tornam-se mais evidentes. Aduz Dahl: 

 

Entre as democracias gregas, a de Atenas era a de longe a mais 

importante, a mais conhecida na época e, ainda hoje, de incomparável 
influência na filosofia política, muitas vezes considerada um exemplo 
primordial de participação dos cidadãos ou, como diriam alguns, era uma 

democracia participante.4 

 

                                                 
3 COSTA, Pietro. Soberania, representação, democracia: ensaios de história do pensamento 
jurídico. Curitiba: Juará, 2010. p. 211. 

4 DAHL, op. Cit., p. 22. 
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À época, porém, a forma como se exercia o poder popular era bem diferente 

do que se entende hoje por democracia, principalmente quando se fala em 

democracia representativa. Em breves linhas, Dahl descreve o fenômeno: 

 

O governo de Atenas era complexo [...]. Em seu âmago havia uma 

assembléia a que todos os cidadãos estavam autorizados a participar. A 
assembléia elegia alguns funcionários essenciais – generais, por exemplo, 
por mais estranho que pareça. O principal método para selecionar os 

cidadãos para outros deveres públicos era uma espécie de loteria em que 
os cidadãos que poderiam ser eleitos detinham a mesma chance de ser 
escolhidos. Segundo algumas estimativas, um cidadão comum tinha uma 

boa chance de ser escolhido para essa loteria pelo menos uma vez na vida 
para servir como o funcionário mais importante a presidir o governo.  

Embora algumas cidades gregas se reunissem, formando 

rudimentares governos representativos por suas alianças, ligas e 
confederações [...], pouco se sabe sobre esses sistemas representativos. 
Praticamente não deixaram nenhuma impressão sobre idéias e práticas 

democráticas e, com certeza, nenhuma sobre a forma tardia da democracia 
representativa.5 

  

Segundo Pietro Costa, a democracia ateniense se aproxima da ideia de 

autogoverno, ou seja, governo em que o povo determina a forma como se dará a 

política. Os cidadãos tem voz e poder, o que os modernos chamariam de 

“democracia direta”6. 

Nessa mesma linha de pensamento, afirma David Held: 

 

Péricles descreve uma comunidade na qual todos os cidadãos 
poderiam e, de fato, deveriam participar na criação e o fomento de uma vida 

comum. Formalmente, os cidadãos não encontravam nenhum obstáculo 
para o envolvimento em afazeres públicos baseados em classe ou riqueza. 
A demos tinha poder soberano, isto é, autoridade suprema, engajar-se nas 

funções legislativa e judicial. O conceito ateniense de 'cidadania' implicava 
fazer parte dessas funções, participando diretamente nos afazeres do 
estado. Como Péricles diz: 'Nós não dizemos que um homem que não se 

interessa pela política é um homem que se preocupa com seus próprios 
negócios, nós dizemos que ele não tem negócio algum aqui.'7 [tradução 
livre] 

                                                 
5 DAHL, op.cit, p. 23. 

6 COSTA, op.cit.p . 212. 

7 HELD, David. Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press, 2006. 3ª Ed. P. 14.  
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Tais definições, porém, não prescindem de contextualização. Afirma, pois, 

Costa: 

 

A democracia ateniense não é separável das estruturas 

socioeconômicas e da visão antropológica, ética e política características do 
mundo antigo. A igualdade, naquele contexto, não evoca o moderno e 
universalístico “sujeito de direitos”, mas se exaure no âmbito da polis; não 

põe em questão, mas pressupõe a distinção qualitativa entre escravo e livre; 
encontra o seu fundamento não no indivíduo como tal, mas no povo, e no 
povo como parte da cidade: a democracia antiga é o governo de um povo 

que se afirma como entidade coletiva já existente, não reduzível à mera 
soma dos indivíduos que a compõem.8 

 

Sobre a relação do indivíduo ateniense com a comunidade, afirma Held que 

“os indivíduos somente poderiam completar-se propriamente e viver honradamente 

como cidadãos na polis e através dela9”. Diferentemente da ideologia moderna, o 

cidadão, aqui, é entendido como parte de um conjunto que é a polis, insignificante se 

apartado dela. 

Frisa-se, também, a importância dos intelectuais da época ao processo 

democrático. Como se sabe, a Grécia como um todo, mas em especial Atenas, foi 

palco de uma alta efervescência do pensamento filosófico, que em períodos 

históricos posteriores chega a influenciar o cientificismo. Nesta seara, Aristóteles 

figura como um dos maiores expoentes na filosofia ocidental e na elaboração do 

pensamento democrático. Tal pensador será elementar a este trabalho, sendo as 

suas ideias exploradas no capítulo subsequente. 

Após o término da idade antiga, contudo, como será explorado mais adiante, 

os governos populares foram perdendo força quase que completamente, sendo que 

na medida em que a democracia retornou ao cenário mundial, ao fim da idade 

moderna, muito dos conhecimentos elaborados em Atenas foram desconsiderados. 

Assim, as instituições políticas da Grécia, por mais inovadoras que tenham sido em 

                                                 
8 COSTA, op.cit, p. 212. 

9 HELD, David op.cit., p.14. 
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sua época, foram ignoradas ou mesmo claramente rejeitadas durante o 

desenvolvimento da moderna democracia representativa.10 

 

2.1.2 ROMA 

O governo popular em Roma era conhecido por República (res = coisa, 

publicus= público, do povo). Inicialmente, a participação no poder era restrita à 

aristocracia (patrícios), posteriormente, após muitos conflitos, foi conferido o direito 

de participação à plebe. Nesse sentido, afirma Croiset: 

 

A quéda da realeza não teve em Roma o caracter democratico que 
apresenta em Athenas a expulsão dos pisitrades. Foi, ao contrario, uma 
revolução aristocrática, destinada a firmar a preponderância dos patres, 

libertando-os da incommoda tutella de um chefe vitalicio. Essa diferença 
capital é devida à força ainda intacta da aristocracia romana e à fraqueza 
relativa da plebe, já numerosa, mas apenas organisada. A lucta da plebe 

contra o Senado começa quase logo e continúa, desde então, através de 
toda a historia de Roma. N’esse duello de cinco séculos a democracia não 
cessou de fazer progressos, mas nunca poude, em summa, chegar a 

estabelecer-se como a fórma definitiva e normal de governo.11 (sic) 

 

Ocorre, todavia, que as enormes proporções territoriais que tal civilização 

incorporou, geraram, de certa forma, um empecilho à efetiva participação de todos 

os cidadãos. Apesar de a cidadania romana ser conferida inclusive a estrangeiros, o 

seu exercício efetivo e influência na conduta governamental poderiam ser apenas 

feitos no Fórum da capital, o que, na prática, significava a privação de direitos civis a 

uma grande parcela dos cidadãos que viviam distantes do centro romano. Aduz 

Dahl: 

 

A república, muitas vezes, conferia valorizadíssima cidadania romana 
aos povos conquistados, que assim se tornavam cidadãos romanos no 
pleno gozo dos direitos e dos privilégios de um cidadão, e não simples 

súditos. 

                                                 
10 DAHL, op.cit, p. 22-3. 
11 CROISET, A. . As  Democracias Antigas. Rio de Janeiro: Bibliotheca de Philosophia Scientifica, 

1923, p.236. 
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Ainda que esse dom parecesse generoso e sábio, se julgarmos da 

perspectiva atual, descobriremos um enorme defeito: Roma jamais adaptou 
adequadamente suas instituições de governo popular ao descomunal 
aumento no número de seus cidadãos e seu enorme distanciamento 

geográfico da cidade. Por estranho que pareça de nosso ponto de vista, as 
assembleias a que os cidadãos romanos estavam autorizados a participar 
continuavam se reunindo, como antes, na cidade de Roma – exatamente 

nesse mesmo Fórum, hoje em ruínas visitado pelos turistas. No entanto, 
para a maioria dos cidadãos romanos que viviam no vastíssimo território da 
república, a cidade era muito distante para que pudessem assistir às 

assembleias, pelo menos sem esforço extraordinário e altíssimos custos. 
Consequentemente, era negada a um número cada vez maior (e mais tarde 
esmagador) de cidadãos a oportunidade de participar das assembleias que 

se realizavam no centro do sistema de governo romano.12 

 

Dessa forma, aduz-se que o sistema democrático romano, apesar de ter sido 

útil até determinada fase, demonstrou não acompanhar os avanços sociais e 

geográficos da civilização, e, segundo Dahl, os romanos “não inventaram ou 

adotaram uma solução que hoje nos parece óbvia: um sistema viável de governo 

representativo, fundado em representantes eleitos democraticamente”.13 

 

2.2 MEDIEVO  

Ao fim da república romana, os governos populares desapareceram por cerca 

de mil anos do sul da Europa, excetuando-se alguns sistemas políticos de pequenas 

tribos. Por volta de 1100 d.C., porém, os governos populares reapareceram em 

algumas cidades do norte da Itália14. Sobre esses governos, afirma Dahl: 

 

 Num padrão conhecido em Roma e mais tarde repetido durante o 

surgimento dos modernos governos representativos, a participação nos 
corpos governantes das cidades-estado foi inicialmente restrita aos 
membros das famílias da classe superior nobres, grandes proprietários e 

afins. Com o tempo, os residentes nas cidades, que estavam abaixo na 
escala socioeconômica, começaram a exigir o direito de participar. Membros 
do que hoje chamamos classes médias - novos ricos, pequenos 

mercadores, 

                                                 
12 DAHL, op.cit. p.25. 

13 DAHL, op.cit, 2001, p. 24. 

14 DAHL, op.cit, 2001, p. 25. 
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banqueiros, pequenos artesãos organizados em guildas, soldados das 

infantarias comandadas por cavaleiros - não apenas eram mais numerosos 
do que as classes superiores dominantes, mas também capazes de se 
organizar. Eles ainda podiam ameaçar violentas rebeliões e, se necessário, 

levá-las adiante. Consequentemente, em muitas cidades, essas pessoas - o 
popolo, como eram chamadas - ganharam o direito de participar do governo 
local.15 

 

Sobre o assunto, afirma Costa: 

 

Não é uma teoria da democracia como forma de governo que se pode 
encontrar na cultura medieval. O que está presente nela é uma ideia 

(destinada a importantes desenvolvimentos) que tem mais a ver com o 
problema do fundamento do poder: a ideia de que o poder, em sua origem, 
seja atribuído ao povo. Pensa-se na convicção (compartilhada pelos 

juristas) de que o imperador receba sua autoridade, em última instância, do 
povo; e pensa-se, sobretudo, na excepcional contribuição de Marsílio de 
Pádua, que enxerga no populus o fundamento da ordem política. 

Insinua-se novamente, então, por esta via, a ideia de um povo que se 
autogoverna. E basta pensar na experiência original das cidades da Itália 
centro-setentrional entre o medievo e o renascimento para compreender 

como hipótese do autogoverno não possuía valor meramente doutrinário.16 

 

Em meados do século XIV, entretanto, tais cidades-estado foram sendo 

incorporadas à fundação dos estados nacionais. 17 

O embrião da democracia representativa dá-se, porém, no norte da Europa, 

com a realização de assembleias locais de povos que pouco ou nada conheciam 

das instituições democráticas da antiguidade18. Sobre a Ting – assembleia realizada 

pelos vikings – relata Dahl: 

 

Por volta do ano 900 d.C. as assembleias de vikings livres não se 
encontravam apenas na região de Trondheim, mas lambem era muitas 

áreas da Escandinávia. Como acontecia em Stemkjer, a Ting 
caracteristicamente se reunia num campo aberto, marcado por grandes 

                                                 
15 DAHL, op.cit, 2001, p. 25. 

16 COSTA, op.cit. p.213. 

17 DAHL, op.cit, 2001, p. 26. 

18 DAHL, op.cit, 2001, p. 27-8. 
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pedras verticais. Na reunião da Ting, os homens livres resolviam disputas: 

discutiam, aceitavam ou rejeitavam leis; adotavam ou derrubavam uma 
proposta de mudança de religião (por exemplo, aceitaram a religião cristã 
em troca da antiga religião nórdica); e até elegiam ou davam aprovação a 

um rei - que em geral devia jurar fidelidade às leis aprovadas pela Ting.19 

 

Costa destaca que, assim como na antiguidade, o ser humano medieval não 

era compreendido individualmente, mas sim como uma parte indissociável da 

sociedade, ou povo, em que vivia. Entende-se o cidadão, se é que assim se pode 

chamá-lo, como um partícipe de um contexto social, não se podendo conhecê-lo fora 

deste contexto. Neste sentido, o povo é uma realidade já dada e espontaneamente 

ordenada, não reduzível a uma soma de indivíduos abstratamente iguais: o indivíduo 

medieval obtém a sua identidade político-jurídica dos vínculos que o ligam às 

comunidades, às corporações, às hierarquias, sendo a sociedade, como um todo, 

severamente estratificada.20 

 

 

 

2.3 MODERNIDADE  

 

É na modernidade que se passa a entender o indivíduo como tal. Enquanto o 

indivíduo medieval (ou mesmo antigo) é uma parte do todo, porém somente 

expressivo enquanto todo, o indivíduo moderno passa a ser considerado como um 

ser em si mesmo, sendo a sociedade um conjunto de indivíduos iguais entre si. 

Segundo Pietro Costa: 

 

O povo da democracia moderna pressupõe, pelo contrário, a 
revolução antropológica introduzida pelo paradigma jusnaturalista: é a 

doutrina do direito natural que, entre os séculos XVII e XVIII, através da 
fictio do “estado de natureza”, fragmenta a relação obrigatória entre o 

                                                 
19 DAHL, op.cit. p. 28. 

20 COSTA, op.cit. 214. 
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indivíduo e os corpos, entre o indivíduo e as hierarquias, tematiza o sujeito 

como tal, considera-o titular de direitos fundamentais, e faz a fundação da 
ordem política depender da decisão contratual de sujeitos por natureza 
livres e iguais.21 

 

Daí, surge a discussão de como conciliar a centralidade do indivíduo como tal 

com a manutenção da ordem. Em breves linhas, Costa define as hipóteses dadas 

pelos principais pensadores da época: 

 

[...] a hipótese hobbesiana, segundo a qual a ordem pode existir 
apenas como efeito do poder absoluto de um soberano a quem os sujeitos 

remetem seus direitos-poderes originários; a hipótese lockeana, que 
desenvolve uma visão dualista da ordem: de um lado os sujeitos que agem 
no exercício de seus direitos fundamentais (propriedade e liberdade), do 

outro, o soberano que, sobre a base de um preciso mandato fiduciário, 
tutela os direitos dos sujeitos sem interferir em sua esfera de liberdade; por 
fim, a hipótese “rousseauniana”, que pode ser apresentada como uma 

imagem tipicamente “moderna” de democracia.22 

 

Sobre a hipótese “rousseauniana”, afirma Costa que é definida pelo primado 

do sujeito e pela plena coincidência entre povo e soberano. Assim como em Hobbes 

e em Locke, parte-se do indivíduo como tal e enfrenta o problema da ordem entre o 

conjunto (massa) de sujeitos iguais. Ocorre, porém, que a expressão do poder do 

soberano não é externa ao povo, e qualitativamente distinta do povo, visto que o 

próprio povo torna-se soberano, representando um “corpo político” ou “pessoa 

pública”. Assim, a formação da ordem coincide com a assunção da soberania pelo 

povo.23 

Rousseau trabalha com a ideia da existência de um pacto social que 

expressará a soberania exercida pelo povo. Afirma Foisneau: 

 

Rousseau critica fundamentalmente Hobbes e Grotius por não terem 
compreendido o espírito do contrato social, que não é o de assegurar o 

                                                 
21COSTA, op.cit. p.214. 

22 Idem, p.215. 
23 Ibidem, p.215. 
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direito à paz de todos ao preço da dominação de fato de alguns, mas o de 

desenvolver o espírito público através de uma “troca vantajosa” da 
independência de cada um por uma igual participação de todos nos 
benefícios da existência política.24 

 

Apesar de o absolutismo ter marcado a idade moderna, foi realisado um 

grande esforço intelectual por parte de alguns pensadores no intuito de legitimar 

exercício de poder pelo povo. Posteriormente, as teorias ali formuladas 

influenciaram as revoluções liberais que quebraram a predominância do 

absolutismo. Dentre tais pensadores esta o já citado Jean-Jacques Rousseau, o 

qual será explorado de forma mais aprofundada no próximo caítulo. 

 

2.4 CONCEITO ATUAL  

Precisar, nos dias de hoje, um conceito de democracia único, aplicado a todo 

o tipo de organização dita democrática, é uma tarefa difícil, tendo em conta as 

diversas formas de organização e constituição de governos democráticos. Nesse 

sentido, afirma Dahl: 

 

Entretanto, ao começar a tarefa, descobre-se que diversas 
associações e organizações que se chamam “democráticas” adotaram 

muitas constituições diferentes. Descobre-se que, mesmo entre países 
“democráticos”, as constituições diferem em pontos importantes. 

Por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos prevê um poderoso 

chefe executivo na presidência e, ao mesmo tempo, um poderoso legislativo 
no Congresso; cada um é bastante independente do outro. Em 
compensação, a maioria dos países europeus preferiu um sistema 

parlamentar, em que o chefe do Executivo, o primeiro-ministro, é escolhido 
pelo Parlamento. Pode-se facilmente apontar muitas outras diferenças 
importantes.25 

 

                                                 
24 FOISNEAU, Luc. Governo e Soberania: o pensamento político moderno de Maquiavel a 
Rousseau. Tradução de Wladimir Barreto Lisboa. 1. Ed. Porto Alegre: Linus, 2009. P. 146.  
25 DAHL, op.cit. p. 48. 
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É possível, porém, identificar algum padrão que deve se repetir em toda a 

organização democrática. Assim, alguns critérios estarão presentes em todo o 

processo democrático. 

 

No espesso matagal das idéias sobre a democracia, às vezes 
impenetrável, é possível identificar alguns critérios a que um processo para 

o governo de uma associação teria de corresponder, para satisfazer a 
exigência de que todos os membros estejam igualmente capacitados a 
participar nas decisões da associação sobre sua política? Acredito que 

existam pelo menos cinco desses critérios. 

• Participação efetiva. Antes de ser adotada uma política pela 
associação, todos os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas 

para fazer os outros membros conhecerem suas opiniões sobre qual 
deveria ser esta política. 

• Igualdade de voto. Quando chegar o momento em que a decisão 

sobre a política for tomada, todos os membros devem ter oportunidades 
iguais e efetivas de voto e todos os votos devem ser contados como iguais.  

• Entendimento esclarecido. Dentro de limites razoáveis de tempo, 

cada membro deve ter oportunidades iguais e efetivas de aprender sobre as 
políticas alternativas importantes e suas prováveis conseqüências.  

• Controle do programa de planejamento. Os membros devem ter a 

oportunidade exclusiva para decidir como e, se preferirem, quais as 
questões que devem ser colocadas no planejamento. Assim, o processo 
democrático exigido pelos três critérios anteriores jamais é encerrado. As 

políticas da associação estão sempre abertas para a mudança pelos 
membros, se assim estes escolherem. 

• Inclusão dos adultos. Todos ou, de qualquer maneira, a maioria dos 

adultos residentes permanentes deveriam ter o pleno direito de cidadãos 
implícito no primeiro de nossos critérios. Antes do século XX, este critério 
era inaceitável para a maioria dos defensores da democracia. Justificá-lo 

exigiria que examinássemos por que devemos tratar os outros como nossos 
iguais políticos.26 

 

Para uma definição contemporânea do significado da democracia em âmbito 

mundial, seria necessária a análise de uma infinidade de sistemas democráticos 

presentes na atualidade, o que não é nuclear a este trabalho. Por esse motivo, será 

considerado, para posteriores análises e conclusões, como “democracia” a forma ou 

exercício de governo baseada nesses padrões trabalhados por Robert A. Dahl, 

apesar de serem, de certa forma, genéricos. 

 

                                                 
26 DAHL, op.cit. p. 49-50. 
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3  DEMOCRACIA EM ARISTÓTELES E EM ROUSSEAU 

 

3.1 A DEMOCRACIA EM ARISTÓTELES 

 

3.1.1 FORMAS DE GOVERNO EM ARISTÓTELES 

 

O termo constituição em Aristóteles tem significado distinto do que temos 

hoje. Segundo Barzotto a constituição não se trata de um documento escrito, mas de 

um conjunto de práticas, valores e instituições que norteiam o exercício do poder na 

polis, definindo a relação entre os cidadãos, fenômeno também chamado de 

politeia27. É a constituição ou regime que dará resposta à pergunta “quem 

governa?”, em outras palavras, o termo constituição pode ser traduzido, talvez de 

forma um tanto simplória, ao termo moderno ‘forma’ ou ‘regime’ de governo. 

Na obra “A Política”, Aristóteles define seis formas de governo a partir de um 

critério quantitativo e por outro valorativo. Segundo o critério quantitativo, o poder 

pode se exercido por um, por poucos ou por muitos; já pelo valorativo, o regime será 

reto ou corrompido, sendo que esse visa o bem comum e este o bem dos que 

governam. 

Sobre as constituições aristotélicas, afirma Villey28: 

 

A observação oferece exemplos muito diversos de “constituições”, 
quer dizer regimes político. Às vezes um só detém o poder; na maior parte 
das vezes uma oligarquia ou o partido democrático que representa a massa 

                                                 
27 BARZOTTO, Luís Fernando. A Democracia na Constituição. São Leopoldo: Unisinos, 2005, p. 
49. 
28 VILLEY, Michel. Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 362. 
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dos pobres. O exame dialético conduz a um meio termo, o regime misto, 

politie, a constituição digna por excelência deste nome – a que proporciona 
à cidade o máximo de consistência – e da qual em certos momentos Atenas 
parece ter se aproximado. 

 

Por ser mais didático, é comum que os professores de filosofia expliquem tal 

assunto através do quadro sinótico à seguir: 

 

 

 

Quantitativo\valorativo 

 

Finalidade: Bem 

Comum 

 

Finalidade: Bem Próprio 

 

a) Governo de Um 

 

Monarquia 

 

Tirania 

 

b) Governo de 

Poucos 

 

Aristocracia 

 

Oligarquia 

 

c) Governo de 

Muitos 

 

República (politeia) 

 

Democracia 

 

Desta forma: 
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a) A monarquia é o governo de um só que busca o bem comum. A 

tirania é o governo de um só exercido em benefício do 

governante. 

b) A aristocracia é o governo de poucos, tendo em vista o bem 

comum. A oligarquia é o governo de poucos exercido em 

benefício dos governantes. 

c) A república (politeia) é o governo de muitos tendo em vista o bem 

comum. A democracia é o governo de muitos exercido em 

benefício dos governantes.29 

 

Não será feita análise mais aprofundada do “governo de um”, nem da 

aristocracia, sendo que tais regimes podem ser brevemente resumidos na frase do 

Prof. Barzotto: “Assim, dos seis regimes inicialmente apontados, dois, monarquia e 

aristocracia, são utopias e a tirania é uma aberração política”30. 

Para Aristóteles, os regimes oligarquia e democracia são os que de fato foram 

aplicados na Grécia ao seu tempo.  

Isso posto, a democracia consiste no governo de muitos, tendo por finalidade 

o bem dos pobres. Aqui há a primazia da liberdade, independentemente da riqueza. 

Todos os homens livres serão considerados cidadãos31. 

Por sua vez, a oligarquia é o governo dos ricos, que são poucos. A finalidade 

será o acúmulo de riqueza e só será obtida a cidadania através dela. 

Sendo, portanto, a oligarquia o governo dos ricos, e a democracia o governo 

dos pobres, a proposta da república é uma mescla dos dois regimes, um justo meio 

termo, por assim dizer. Destaca-se, assim, a primazia da classe média, de forma que 

o poder não se reduz à participação dos ricos, mas também não se estende a todos 

os pobres. Propõe-se, assim, uma democracia censitária (elemento oligárquico) 

composta pela maior parte dos homens livres (elemento democrático)32. 

                                                 
29 BARZOTTO, op.cit, p. 49-50. 
30 Idem, p. 52. 
31 Ibidem, p. 53-4. 
32 BARZOTTO, op.cit, p. 54. 
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É possível notar que o filósofo clássico hostiliza, de certa forma, a democracia 

(ideia do governo de todos), apesar de que o conceito por ele analisado se aproxima 

mais do conceito moderno de demagogia, e não do que se tem por democracia hoje. 

Por outro lado Aristóteles considera que muitos deliberam melhor do que um só, ou 

mesmo que poucos, explorando a noção de soma da sabedoria, ideia a qual analiso 

a seguir. 

Ressalto, por fim, conforme afirma Villey, que as conclusões de “A Política” 

são prudentes, visto que não fazem constatar um regime natural a todos os povos. 

Destarte, afirma o autor, que as estruturas constitucionais podem variar conforme os 

climas, a economia, o modo de vida. Frisa-se, aqui, que Montesquieu e Marx não 

foram os primeiros a constatar a relação dos regimes e instituições jurídicas com o 

contexto histórico-social.33 

 

3.1.2 A DOUTRINA DA SABEDORIA DA MULTIDÃO 

 

Aristóteles, no Livro III, de “A Política”34 depara-se com o questionamento a 

respeito de quem deve governar o Estado, ou, em outras palavras, a quem pertence 

o poder soberano. Ao considerar diversas hipóteses, tais como a multidão, os ricos, 

os bons, o melhor homem, o tirano, concentra-se, em determinado momento, na 

primeira. 

A ideia do autor é a de que o governo dos muitos (multidão, povo) é melhor, 

visto que a soma de virtudes de todos chegará sempre a uma conclusão mais justa 

e correta que qualquer indivíduo, por mais virtuoso que seja. Isso se dá em razão de 

que, por mais virtuoso que seja o “melhor homem”, nunca terá ele a capacidade de 

experimentação e de visão do mundo, que o conjunto dos indivíduos terá.35 

Destaco trecho da obra: 

                                                 
33 VILLEY, Michel op.cit, p. 362-3. 
34 ARISTÓTELES. Politics. Book III, cap. 10, 1281ª11. 
35 ARISTÓTELES. op.cit, Book III, cap. 11, 1281ª40-1281b39. 
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O princípio de que a multidão deve governar preferencialmente, em 
vez de dos poucos bons. Esta solução do problema apresenta ainda alguns 
embaraços, mas talvez também encerre a verdade. Porque é possível que 

os formam a multidão, embora não seja cada um deles um homem superior 
prevaleçam quando reunidos, sobre os homens mais eminentes, não como 
indivíduos, mas como massa, do mesmo modo que os banquetes de 

despesas comuns são mais belos que aqueles cuja despesa é paga por 
uma única pessoa. Cada indivíduo, em uma multidão, tem a sua parte de 
excelência e sabedoria. Da união desses indivíduos faz-se, por assim dizer, 

um só homem que possui uma infinidade de pés, mãos e sentidos. 0 
mesmo acontece em relação aos costumes e à inteligência. Aí está porque 
a multidão julga melhor as obras dos músicos e dos poetas; porque um 

aprecia uma parte, outro outra, e todos reunidos apreciam o conjunto.36 

 

A esta maneira o filósofo entende que, assim como o morador julga melhor o 

conforto de uma casa que o arquiteto, e quem come uma refeição aprecia-a melhor 

que o cozinheiro, é justo que a multidão tenha poder maior, visto que é ela que 

constitui o povo, o senado e o tribunal.37 

Jeremy Waldrom, ao apreciar o tema, denomina tal fenômeno de doutrina da 

sabedoria da maioria (DSM), e concentra sua tese em duas formulações básicas38: 

 

O povo atuando como um corpo é capaz de tomar decisões melhores 
reunindo o seu conhecimento, a sua experiência e o seu discernimento do 

que qualquer membro individual do corpo, por mais excelente que seja, é 
capaz de tomar sozinho. 

O povo atuando como um corpo é capaz de tomar decisões melhores 

reunindo o seu conhecimento, a sua experiência e o seu discernimento do 
que qualquer subconjunto de pessoas atuando como um corpo e reunindo o 
conhecimento, a experiência e o discernimento dos membros do 

subconjunto. 

 

Importante verificar que a afirmação de que o conjunto total de cidadãos 

sobrepõe-se não só a qualquer indivíduo, mas também a qualquer subgrupo de 

indivíduos, é dizer que uma decisão feita pela multidão é melhor que a feita pela 

aristocracia, ou mesmo melhor que uma deliberação feita pelo grupo de cidadãos 

                                                 
36 Idem, 1281ª40-1281b10. 
37 Ibidem, 1282ª20. 
38 WALDROM, Jeremy. A Dignidade da Legislação. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003. P, 115-6. 
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mais sábios da sociedade. Ainda destaca-se, que falar em soma de todos, significa 

incluir o “mau homem” ao conjunto de experiências, conhecimentos, e 

discernimentos, como uma peça contributiva, sendo que, ao fim, mesmo o “mau 

homem” trará, em meio à multidão, a “melhor decisão. 

A primeira ressalva que se traz a esse pensamento é que Aristóteles, mesmo 

falando em povo, e soma das virtudes de todos, exclui do conjunto mulheres, 

escravos e estrangeiros residentes, visto que estes estavam alheios à participação 

em qualquer deliberação da polis. Apesar de tal pensamento estar vinculado a um 

contexto histórico, é de certa forma contraditório, posto que válido à época. A 

segunda ressalva é a de que Aristóteles reluta em admitir que a multidão seja 

soberana em toda e qualquer situação, podendo admitir que alguns cidadãos 

notáveis se sobreponham a multidão. 

  

3.1.3 A DEMOCRACIA DELIBERATIVA 

 

Barzotto abstrai a teoria de democracia de Aristóteles chamando-a de 

Democracia Deliberativa. Tal conceito de democracia é fundado na razão prática, ou 

seja, está intrinsecamente ligado à busca pela verdade.39 

A questão que se traz à tona é o papel da verdade na democracia, assim 

como no discurso político, visto que, segundo algumas correntes do pensamento, o 

discurso político é reduzido à opinião, ou mesmo à uma verdade pré-existente.40 

Aristóteles posiciona a Democracia Deliberativa como um meio termo entre 

esses dois pensamentos, sendo a busca de uma verdade através do diálogo, 

podendo-se definir como “a democracia que se concebe como um empreendimento 

coletivo voltado à busca da verdade prática que deve orientar a ação política”41. Tal 

pensamento encontra a verdade na opinião, porém não se trata de qualquer opinião, 

as opiniões devem ser postas à exames e confrontadas com as demais opiniões, 

                                                 
39 BARZOTTO, op.cit, p. 39. 
40 BARZOTTO, op.cit, p. 39. 
41 BARZOTTO op.cit, p. 40. 
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aqui, destaca-se a importância do consenso dos homens, visto que é um forte 

indício de que a opinião unânime seja verdade, ou esteja próximo a ela. 

Desta forma, para que se encontre a verdade na opinião, é necessária a 

análise da finalidade (telos). Assim se for considerado que o ser humano possui uma 

finalidade, um telos, esta finalidade é o seu bem, o seu pleno desenvolvimento, o 

que é traduzido pela palavra grega eudaimonia (também entendida por felicidade), 

logo a opinião política pode ser avaliada como verdadeira ou falsa a partir daquilo 

que é bom para o homem, ou seja, aquilo que cumpre a sua finalidade. O telos, 

portanto serve de pedra de toque das opiniões sobre o bem e o mal nas 

circunstâncias concretas.42 

Dá-se, aqui, uma estrutura teleológica à razão prática, também entendida por 

prudência (phronesis), visto que a ação correta, no caso concreto, se dá em 

consonância com a realização do telos humano: a ação política, moral ou jurídica, 

correta é aquela que aproxima o homem da eudaimonia. Pode-se concluir que o 

homem dotado de razão prática, o prudente, é capaz de elaborar juízos verdadeiros 

sobre a ação a ser tomada em cada ocasião, visando sempre a vida boa. 

No que toca ao funcionamento da democracia deliberativa, Aristóteles 

entende pela preponderância da legislação (nomos), em relação à decisão popular 

para um assunto específico (psephisma). Afirma que em um governo democrático 

respeita-se a lei, do contrário seria uma demagogia. 

Neste aspecto, frisa-se que o significado de nomos não é reduzido ao que se 

entende por lei, aproximando-se mais semanticamente da palavra inglesa law. 

Nomos é entendido como o direito em sua totalidade, como a ordem concreta 

enraizada em determinada sociedade, que serve de fundamento para todas as 

normas e decisões43. Querer o governo do nomos é querer a soberania da razão, 

visto que isento das paixões que corrompem o homem, por isso o governo de um 

homem não é bom, pois a sociedade estaria submissa as paixões deste. Assim, a 

primazia do nomos cria o sentimento de alteridade entre os indivíduos, na medida 

                                                 
42 BARZOTTO, op.cit, p. 43. 
43 BARZOTTO, op.cit, p. 63-4. 



30 

em que todos se reconhecem como cidadãos, com deveres mútuos de prezar pela 

justiça44. 

Sobre a relação entre homens e leis, Barzotto resume-a em três afirmações45: 

 

É mais fácil achar um ou poucos bons legisladores do que uma 
multidão de bons juízes. 

As leis são submetidas a um processo mais prolongado de 

deliberação. 

As leis são feitas tendo em vista os casos futuros, ao passo que as 
sentenças são elaboradas tendo em vista os casos presentes, o que dá 

margem à influência das paixões, como inimizade, preferências etc.  

 

Ressalta-se, contudo, que mesmo havendo a preponderância das leis, não se 

deve recorrer cegamente a elas. Por vezes, para alcançar o justo, é necessário 

afastar a lei no caso concreto, fazendo uso da equidade, visto que a lei, por vezes, 

falha em prever o caso concreto, devendo o juiz atuar como legislador para suprir tal 

falha. 

A grosso modo, a equidade funciona como um corretivo da lei no caso 

concreto. Conforme Barzotto, “A lei é o modo mais adequado de atingir a justiça, 

pois ela contém um grau de racionalidade maior do que as decisões individuais, mas 

há ocasiões, e a teoria da equidade demonstra isso, em que é necessário afastar-se 

da lei para alcançar o justo. 

 

3.2 A DEMOCRACIA EM ROUSSEAU 

 

3.2.1 NATUREZA 

 

                                                 
44 Idem, p. 66. 
45 Ibidem, p. 69. 
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Para descrever a natureza humana, Rousseau parte da descrição do 

indivíduo em si, separando o que há de original e artificial. Assim como Hobbes, 

retoma a idéia de estado de natureza, porém com uma descrição bastante distinta 

deste, visto que a teoria hobbesiana descreve o homem selvagem, porém pela a 

ótica da civilidade, traços que o homem só adquire quando já convive em sociedade. 

46 

Rousseau descreve a natureza humana por um ponto de vista ideal, visto que 

o próprio pensador admite que este estado não existe e talvez nunca tenha existido. 

Conforme Barzotto, a descrição de Rousseau do estado de natureza “servirá, em um 

primeiro momento, como padrão explicativo da gênese da sociedade e, em seguida, 

como instância crítica de avaliação das condições presentes da vida social”47. 

Diferentemente da hipótese de Hobbes, em que o estado de natureza é 

marcado pelo constante conflito entre homens, situação em que não há segurança 

alguma, o estado de natureza em Rousseau é de completo isolamento do indivíduo, 

em que não há motivo para um ser humano relacionar-se com outro visto que é 

autossuficiente, que sobrevive por conta própria.48 

Conforme afirma Ferreira Filho: 

 

O estado de natureza, para ele [Rousseau] ao contrário do que 
pretendia o autor de Leviatã, não seria caracterizado por uma guerra 

contínua; ao invés, permitiria a todos uma vida simples, pura e boa. 
Todavia, num determinado momento, por uma série de razões que não 
cabe aqui expor, “os obstáculos que atingem a conservação do homem no 

estado de natureza superam... as forças que cada indivíduo pode empregar 
para manter-se nesse estado”. Destarte, para que o gênero humano não 
perecesse, importava encontrar um modo de vida, de vida em associação.49 

 

Desta forma, Rousseau propõe uma análise do indivíduo mais psicológica que 

sociológica, descrevendo o ser humano na sua constituição fundamental, evitando 

sua qualificação com características do homem civilizado. Para tanto, ao examinar a 

                                                 
46 BARZOTTO, op.cit, p. 89. 
47 Idem, p. 90. 
48 Ibidem, p. 90. 
49 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 47. 
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“alma humana”, constata a existência de dois princípios básicos anteriores à razão: 

instinto da conservação e instinto de piedade.50 

O instinto de conservação é no sentido de o homem buscar satisfazer suas 

necessidades para que sobreviva, diferentemente da posição de Hobbes, em que se 

destaca o caráter belicoso do homem, visto que considera a relação entre os 

homens no estado de natureza, sendo tal relação principalmente a guerra. O instinto 

de piedade está em o ser humano compadecer-se de seus semelhantes, sendo que, 

no estado social, tal instinto está presente nas virtudes altruísticas. Assim, o 

pensador deduz a sociabilidade a partir das regras do direito natural, parte do 

indivíduo até chegar na sociedade civil explicando as relações entre os homens 

desde os primórdios de suas existências51 

 

3.2.3 O CONTRATO SOCIAL 

 

Da relação entre os indivíduos surge a sociedade, sendo a primeira forma a 

família, entidade inexistente no estado de natureza. Os homens e mulheres 

desenvolvem relações estáveis, fundadas sobre os sentimentos do amor conjugal e 

da paternidade. 

Uma série de casualidades levam o ser humano do estado de natureza ao 

estado civil. Em breves linhas, a evolução histórica pode ser assim descrita: a 

descoberta da metalurgia levou à agricultura, surgindo a primeira divisão de trabalho 

entre os que trabalhavam no campo e os que trabalhavam nas minas; da agricultura 

surge a noção de propriedade, e com esta surge o estado social. Da propriedade 

também vem a ideia de justiça, visto que dar a cada um o que lhe é devido 

pressupõe certa divisão de bens; daí surge a necessidade de leis que regulamentem 

a aquisição, conservação e perda de bens; com a justiça e as leis, dá-se a estrutura 

da vida associada.52 

                                                 
50 BARZOTTO, op.cit, p. 91-2. 
51 Idem, p. 92. 
52 BARZOTTO, op.cit, p. 95. 
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Ocorre que, na divisão diferenciada da propriedade, surge a existência de 

dois polos de indivíduos, os com mais e os com menos ou nada, é dizer, os ricos e 

os pobres. Dada tal situação, surge a constante insegurança dos ricos em relação à 

segurança de sua propriedade, visto que cercados por uma multidão de não 

possuidores. Mostra-se, assim, necessária a existência de um pacto que forneça 

padrões de coexistência no estado social. 

Conforme Rousseau, este pacto, elaborado pelos ricos, possui o seguinte 

teor: 

 

Unamo-nos, para defender os fracos da opressão, conter os 
ambiciosos e assegurar a casa um a posse daquilo que lhe pertence: 
instituamos regulamentos de justiça e paz, aos quais todos sejam obrigados 

a conformar-se, que não abram exceção para ninguém e que, submetendo 
igualmente a deveres mútuos o poderoso e o fraco, reparem de certo modo 
os caprichos da fortuna. Em uma palavra, em lugar de voltar nossas forças 

contra nós mesmos, reunamo-nos num poder supremo, que nos governe 
segundo sábias leis, que projetam e defendam todos os membros da 
associação, expulsem os inimigos comuns e nos mantenham em concórdia 

eterna.53 

 

Destarte o pacto terá por consequências:  

 

A sociedade e as leis, que deram novos entraves ao fraco e novas 
forças ao rico, destruíram irremediavelmente a liberdade natural, fixaram 

para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, fizeram da usurpação 
sagaz um direito irrevogável, e para lucro de alguns ambiciosos, daí por 
diante sujeitaram todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à 

miséria.54 

 

Desta maneira, o estado social tem consequências nefastas tais como perda 

da liberdade, dependência de uns e outros e perda da igualdade, visto que alguns se 

apoderam de mais bens que a maioria. Assim, para quebrar tal relação de 

                                                 
53 ROUSSEAU, apud BARZOTTO, op. cit. p.96. 
54 BARZOTTO, op. cit, p. 96.  
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dependência, torna-se necessário substituir o homem pela lei e armar as vontades 

gerais de força real que sobreponha-se à ação de qualquer vontade particular55. 

Enquanto o jusnaturalismo tradicional divide a situação da humanidade em 

estado de natureza e estado civil, Rousseau vai além e propõe modelo posterior a 

este, sendo este a república. Sendo assim, o estado de natureza é um estado de 

isolamento completo, a sociedade civil tem origem com a necessidade de os ricos 

protegerem a sua propriedade, e a república é o regime que tem por fim a liberdade 

e a igualdade, e tem seu fundamento no contrato social, sendo este somente 

possível através do consenso.56 

Sendo assim, o contrato social visa reformular a sociedade preexistente do 

pacto dos ricos, no intuito de reestabelecer a liberdade e a igualdade, uma vez que a 

sociedade anterior à república defende o interesse dos ricos em detrimento ao dos 

pobres. 

O contrato social terá por formula o que segue: “Cada um de nós põe em 

comum sua pessoa e todo seu poder sob a direção suprema da vontade geral, e 

recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte indivisível do todo”. Em 

consequência disto, tem-se a alienação completa da pessoa, a instauração de uma 

vontade geral que irá substituir a vontade particular na vida em sociedade e cada um 

passa a valer como parte de um todo. 

Decerto que, como já afirmado, o contrato social visa reestabelecer a 

liberdade e a igualdade, visto que desmerecidos pelo pacto dos ricos, porém 

algumas ponderações serão impostas. Enquanto a liberdade do estado de natureza, 

tida como liberdade perfeita, era condicionada exclusivamente pela vontade do 

indivíduo, a liberdade contida no contrato será imperfeita, visto que condicionada 

pela vontade geral, sendo assim, liberdade civil. Também será modificada a 

igualdade natural, transformando-se em igualdade civil, tendo tal mudança o escopo 

de reparar excessos da natureza, tornando os homens naturalmente diferentes, 

iguais por convenção e direito.57 

                                                 
55 Idem, p. 96-7. 
56 Ibidem, p. 97. 
57 BARZOTTO, op. cit, p. 100-1. 
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Assim, tem-se que o contrato social de Rousseau centra-se no indivíduo e 

visa garantir, ou retomar, a liberdade e a igualdade entre os indivíduos. Nesse 

sentido, Costa afirma: 

 

É o indivíduo o protagonista do discurso “roussoniano”: é o individuo 
que, com o contrato social, almeja fundar “uma forma de associação que 
oriteja e defenda com toda a força comum a pessoa e os bens de cada 

associado, mediante a qual, cada um, unindo-se a todos, não obedeça a 
ninguém além de a si próprio, e permaneça livre como antes”; é o indivíduo 
o elemento constitutivo do ente soberano: o povo não passa do conjunto 

dos sujeitos iguais; são os indivíduos que, no momento em que decidem 
contratualmente dar-se uma ordem política, se constituem como povo, como 
corpo soberano, e com isso passam a existir como cidadãos.58 

 

 

3.2.2 A VONTADE GERAL 

 

Rousseau entende a existência de um corpo político, cuja votação em 

assembleia definirá a vontade geral da sociedade e para a sociedade. Esta vontade 

geral será manifestada através da lei e de forma abstrata, ou seja, não se dirige à 

um cidadão específico, mas à sociedade como um todo, visto que todos são iguais. 

Enquanto vontade individual existente no estado de natureza é boa e não 

erra, visto que guiada pelo instinto de conservação, a vontade geral também quer a 

conservação do povo e seu bem-estar e sempre visa o bem, é incorruptível, porém 

pode falhar quanto ao julgamento de o que é o bem. Rousseau parte do princípio de 

que ninguém deseja o próprio mal, por este motivo o próprio povo não deseja o mal 

para si.59 

 A vontade geral não é meramente a vontade de todos, não se trata de uma 

soma de vontades particulares, mas sim da manifestação da vontade dos indivíduos 

naquilo que existe em comum entre eles. Desta forma mesmo que a assembleia seja 

                                                 
58 COSTA, Pietro. Soberania, representação, democracia: ensaios de história do pensamento 

jurídico. Curitiba: Juará, 2010. P. 215. 

59 BARZOTTO, op. cit, p. 106. 
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unânime em determinado aspecto, não está garantida a vontade geral, visto que é o 

interesse comum que torna a vontade “geral”.60 

Nesse aspecto, Foisneau atenta à necessidade de uma identidade nacional 

para que uma vontade geral seja expressa, visto que se trata da vontade do que há 

em comum aos cidadãos. Necessário, por conseguinte, instituições políticas que 

contribuam com a expressão da vontade geral, visto que tais instituições formam o 

gênio, o caráter, os gostos e os costumes de um povo, dando-lhe identidade.61 

Opõem-se, também, a vontade geral e particular, na medida que a vontade 

particular é guiada pelos interesses egoísticos do indivíduo, às suas predileções, 

enquanto a vontade geral tende à igualdade. Assim, no estado de sociedade, a 

vontade particular corrompe o indivíduo, motivo pelo qual será retificada pela 

vontade geral, ou seja, a vontade geral guiará a vontade particular, evitando que os 

interesses de um cidadão sejam nocivos ao conjunto. A vontade geral, no estado de 

sociedade, portanto, garante o exercício da liberdade de cada indivíduo62. Assim, no 

bom governo (república) tanto o magistrado, quanto os cidadãos atentarão 

constantemente no sentido de conformar as suas vontades particulares à instituída 

vontade geral63. 

Afirma Luc Foisneau: 

 

Quando ninguém mais é capaz de considerar seriamente a noção de 
interesse geral, pois cada um não vê senão o seu interesse próprio ou o de 
sua corporação, de sua família ou de sua religião, não existe mais república, 

mas um agregado de indivíduos vinculados uns aos outros por relações 
sempre particulares e vinculados às instituições que deveriam governar sua 
existência coletiva.64 

 

Para que a vontade geral seja exercida em sua plenitude, porém, é 

necessário um mecanismo que a expresse ante a sociedade. Tal mecanismo é a lei, 

pois a lei é a expressão da vontade geral, e não mero capricho ou intenção arbitrária 

                                                 
60 Idem, p. 107. 
61 FOISNEAU, Luc. Governo e Soberania: o pensamento político moderno de Maquiavel a 
Rousseau. Tradução de Wladimir Barreto Lisboa. 1. Ed. Porto Alegre: Linus,  2009. P. 150. 
62 BARZOTTO, op. cit, p. 107. 
63 FOISNEAU, op. cit, p.149. 
64 FOISNEAU, op. cit, p.147. 
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das autoridades públicas. É a lei como reflexo da vontade geral que deve ser 

soberana a todos os cidadãos, sendo que a administração também deve ser 

conforme ao espírito e letra da lei.65Nas palavras de Foisneau, “nada pior em um 

Estado do que o hiato entre a lei e a administração da lei[...]”.66 

Por fim, a vontade geral está interligada ao conceito de soberania, visto que o 

povo é o soberano, e a vontade geral que tem o poder de determinar como será 

conduzido o Estado. Desta forma o povo não é apenas um ente passivo perante o 

poder do soberano, mas é detentor do poder e o exerce na sua dimensão 

legislativa.67 Nas palavras de Pietro Costa: 

 

O soberano é o povo, e o povo é o conjunto dos indivíduos que se 

constituem como corpo soberano: apagada a distinção qualitativa entre 
soberano e povo, o indivíduo é livre somente quando diretamente envolvido 
no processo político. 

 

Isso tudo posto, algumas considerações são cabíveis à respeito dos dois 

autores analisados. Sabe-se que Aristóteles era um filósofo do mundo antigo, 

enquanto Rousseau era um pensador da modernidade. Apesar disso, pode-se 

constatar que, em alguns pontos, os conceitos teóricos elaborados por ambos 

convergiam, de certa forma. 

De forma alguma seria afirmado que conceitos tais quais sabedoria da 

multidão e vontade geral, consenso e pacto social, são entre si análogos, visto que 

os dois pensadores partem de pressupostos, e chegam a conclusões distintas. 

Enquanto o pensador antigo está inserido na concepção de que o cidadão é inerente 

à polis, só podendo exercer a sua plenitude através desta, o filósofo moderno 

prioriza o indivíduo como tal, sendo completo e tendo que condicionar as suas ações 

para que possa viver em sociedade. É de se salientar, porém, que tais conceitos 

são, por vezes, ao menos, semelhantes. Os dois autores propõem uma vida 

conjunta entre os cidadãos através de um acordo mútuo entre todos, no intuído de 

que todos encontrem o bem, sendo que os dois entenderão que poder conjunto será 

                                                 
65 Idem, p.148. 
66 Ibidem, p.148. 
67 BARZOTTO, Luís op. cit, p. 108. 
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soberano à sociedade. Também coincide em ambos a ideia de que a lei figurará no 

posto central da sociedade, no intuito de regular igualitariamente a ação de todos.                                                                                                                                   
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4 DEMOCRACIA E SOBERANIA 

 

4.1 SOBERANIA 

 

Assim como o conceito de democracia transformou-se no decorrer da história, 

a soberania varia no entender dos seus estudiosos. Relações de poder, instituições 

sociais dotadas de alguma ordem de comando, existem desde os primórdios da 

humanidade, sendo que tanto tais relações, quanto o entendimento que se tem a 

respeito delas, obviamente sofreram mudanças elementares. Apesar disso, um 

estudo mais aprofundado, assim como a própria difusão da terminologia “soberania” 

no estudo da política e do Direito, teve seu início na Idade Média. 

Conforme Pietro Costa, a imagem medieval da ordem política é o universo por 

inteiro hierarquicamente estruturado. Da mesma forma, pois, é a sociedade humana: 

papéis desiguais poderes e obediências duramente estabelecidos. Assim, a ordem 

está definida pela natureza, sendo ordem política e ordem social faces da mesma 

moeda68. 

Desta forma, durante o medievo, tem-se uma pluralidade de centros de poder 

substancialmente autônomos. O imperador, aqui, terá um papel meramente 

simbólico69. É na baixa idade média que se reinicia a ideia de poder central, porém 

através da cidade, retomando, contudo não da mesma forma, a ideia de cidade que 

se tinha na Grécia antiga. 

Conforme afirma Costa, lento é o processo de transição que levará ao 

conceito moderno de soberania, na qual Bodin é considerado precursor. Trata-se, 

                                                 
68 COSTA, Pietro. Soberania, representação, democracia: ensaios de história do pensamento 

jurídico. Curitiba: Juará, 2010. P 82. 
69 Nas aulas do Professor César Saldanha de Souza Jr., este descreve o papel do monarca medieval 
como de fecho da abóbada, uma metáfora para explicar que não se trata de fonte de poder, mas de 

coesão entre os poderes vigentes. 
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aqui, da soberania do monarca, tendo o seu poder absoluto e perpétuo como eixo da 

ordem, perpétuo visto que não há outro limite além da vida do seu titular, e absoluto, 

enquanto não limitado senão à lei de Deus e da natureza70. Além disso, Bodin traz a 

noção de territorialidade da soberania, assim como a noção do cidadão como súdito 

do soberano. Conceitos que, porém, dão apenas início ao conceito “moderno” de 

soberania.71 

Foisneau afirma que a grande invenção de Bodin foi ter pensado a ação 

política do Estado moderno através do prisma jurídico de uma soberania legisladora 

cuja condição de ação reside precisamente em seu caráter absoluto. De outro modo, 

o estado age mediante a lei, porém, conforme o princípio da soberania, o Estado 

não se submete às próprias diretrizes.72  

Importante frisar que o soberano que legisla no Estado proposto por Bodin 

não é mais o soberano divino, ou escolhido por Deus, mas sim inteiramente 

humano, sem, porém, estar alheio às leis divinas e da natureza. O soberano é, 

assim a vontade do Estado, ou seja, legisla tendo em vista a comunidade política, 

sem ter, contudo, seu status para tanto questionado73. São tais conceitos 

importantes, na medida em que dão guarida à ideia de representatividade política. 

Schmitt afirma que a concepção de Bodin é a de que o Soberano está 

vinculado às suas promessas feitas ao povo e às corporações, enquanto 

necessidade destes, visto que a força obrigacional de uma promessa repousa no 

Direito Natural. Tais promessas, contudo, cessam se em decorrência de 

necessidade urgente, ou seja, em estado de necessidade.74 

É com o jusnaturalismo hobbesiano que vem a ideia de poder absoluto do 

soberano. Segundo tal corrente, todo o indivíduo dispõe naturalmente de poder 

ilimitado, o que gerará a total desordem e permanente conflito. Assim, o soberano 

será ferramenta indisponível para que se obtenha a ordem artificial na sociedade, e, 

por tal motivo, concentra em si os poderes de todos os indivíduos. Assim, o caráter 

                                                 
70 FOISNEAU, Luc. Governo e Soberania: o pensamento político moderno de Maquiavel a 
Rousseau. Tradução de Wladimir Barreto Lisboa. 1. Ed. Porto Alegre: Linus, 2009. P. 170.  
71 COSTA, op. cit, p.83. 
72 FOISNEAU, op. cit, p.170. 
73 Idem, p.172-3. 
74 SCHMITT, Carl. Teologia política . Belo Horizonte: Del Rey, 2006. P. 10. 
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absoluto do poder individual de cada um, no estado de natureza, deve corresponder 

ao caráter absoluto do poder do soberano, na sociedade civil. 75 

Conforme Fernándes Santillán, Hobbes identifica um pacto multilateral entre 

todos os indivíduos integrantes do Estado, em que se reconhece um terceiro como 

soberano, sendo sua autoridade reconhecida por todos. Desta forma, o soberano 

acumula poder e força obrigando todos à manutenção da paz. Em Hobbes aparece 

claramente a relação direta entre a pluralidade dos poderes particulares e com 

guerra, por um lado, e a unificação destes poderes na pessoa do soberano com a 

paz, por outro lado.76 

Apesar de a teoria de Hobbes parecer legitimar apenas o despotismo e a 

tirania, ela também dará ensejo à ideia de representação política, sendo aplicável, 

inclusive, a um regime democrático. Para o pensador, os mesmos poderes que um 

soberano pode obter através da força podem ser adquiridos mediante eleição77. 

Trecho da obra: 

 

Diz-se que um Estado (Common-wealth) foi instituído quando uma 

multidão de homens concordam e pactuam, cada um com cada um dos 
outros, que a qualquer homem ou assembleia de homens a quem seja 
atribuído pela maioria o direito de representar a pessoa de todos eles (ou 

seja, de ser o seu representante), todos sem exceção, tanto aquele que 
votou a favor dele como aquele que votou contra ele, deverão autorizar 
todos as ações e julgamentos desse homem ou assembleia de homens, tal 

como se fossem os seus próprios, a fim de viverem em paz uns com os 
outros e serem protegidos dos outros homens.78 

 

É dessa forma, portanto, que será caracterizada a soberania moderna, 

ilimitada e irresistível perante todos os súditos, sendo a única forma de evitar a 

permanente desordem conflituosa do estado de natureza; destaca-se também o 

papel da lei como sendo a tradução da vontade do soberano imposta aos súditos. 

Em contraponto ao pensamento supra mencionado, Locke traz a ideia de que o 

                                                 
75 COSTA, op. cit, p.83. 
76 SANTILLÁN, José F. Fernández. Hobes y Rousseau. Cidade do México: Fondo de Cultura 

Económica, 1988, p. 35. 
77 FOISNEAU, op. cit, p.174. 
78 HOBBES, Thomas. Leviathan. Mineola, NY: Dover Philosophical Classics, 2006. P. 69-7 (tradução 

livre). 
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indivíduo é dotado. De racionalidade liberdade e autocontrole, satisfazendo suas 

necessidades pacificamente através da propriedade inclusive no estado de natureza, 

cabendo ao soberano, no momento político da sociedade, apenas reforçar as regras 

fundamentais da ordem pré-politica.79 

Também é trabalhado o conceito de soberania por Rousseau, tendo relação 

fundamental com a vontade geral, já analisada no capítulo anterior. Para Rousseau, 

o soberano constitui-se pela autoridade pública que o povo lhe conferiu, e, em 

decorrência disso, sua vontade não será a de um ou outro indivíduo, assim como 

não será a vontade de cada um dos cidadãos, mas a vontade geral, ou seja, a 

vontade do Estado em si.80 

Destarte, a soberania para Rousseau, será a aplicação da vontade geral à 

força comum que visa conservar o Estado. Surgem, contudo, dificuldades de 

aplicação prática, visto que uma coisa é a existência da vontade geral e outra é a 

vigência efetiva dela na sociedade. Como resolução desse empecilho, Rousseau 

concebe a necessidade de uma instância encarregada de aplicar as diretrizes da 

vontade geral, que são expressas através da legislação, através de atos de governo.  

É, portanto, imprescindível, a existência de um poder executivo, que colocará 

em prática a vontade geral. Tal poder, contudo, estará estritamente subordinado ao 

princípio da soberania, de forma que a tarefa do executivo reduz-se a executar os 

comandos da vontade geral. Se, por um lado, o poder legislativo está vinculado a 

todos os integrantes da sociedade, visto que a vontade é geral, o poder executivo, 

que tem por função colocar em funcionamento a força pública através de decisões 

particulares, é exercido por um grupo seleto de indivíduos. É possível verificar que 

Rousseau admite que existam determinados indivíduos encarregados de dar 

cumprimento às determinações da vontade geral, todavia o exercício do poder em si 

é feito diretamente por todos os cidadãos, sendo assim irrepresentável.81 

Importante salientar que, em Rousseau, de acordo com a obra de Santillán, 

também há a renúncia dos direitos individuais, porém tal renúncia não se dá à 

pessoa de um indivíduo soberano, como em Hobbes, mas em favor de um corpo 

                                                 
79 COSTA, op. cit, p.84. 
80  FOISNEAU, Luc op. cit, p.175. 
81 Idem, p.176. 
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político que é o povo. Desta forma, o povo, enquanto unidade coletiva é titular do 

poder, e tal poder não pode ser transferido a qualquer indivíduo ou grupo de 

indivíduos. O poder soberano exercido pelo povo é, portanto, absoluto, indivisível e 

infalível.82 

A crítica liberal que é feita a Rousseau é exatamente a respeito da 

representação. Os pensadores liberais consideram necessária a representatividade 

para que sejam protegidos os direitos dos indivíduos contra a onipotência da 

autoridade social. Alguns chegam a afirmar que a soberania é advinda apenas de 

Deus, cabendo aos homens apenas os governos.83 

Pietro Costa destaca um ponto de vista interessante, ao comparar a teoria 

rousseauniana à hobbesiana. O autor afirma que Rousseau coincide o Soberano 

com a totalidade de cidadãos, todavia, não por isso a vontade geral possui poder 

menos absoluto que o Leviathan, ou mesmo que a nação soberana de Sieyès.84 

Por outro lado, a definição de Carl Schmitt é bastante peculiar e distinta das 

demais. Segundo Foisneau, Schmitt recusa a determinação original da soberania 

como fonte da normatividade do Estado. Considerando a idéia segundo a qual a 

essência do político reside na discriminação do amigo e do inimigo, “o soberano é 

quem decide sobre o estado de exceção”85. Dessa maneira, cabe ao soberano a 

decisão sobre o caso excepcional, o qual não é redutível à situação de crise, nem 

configura um caso limite. 

Desaparece, portanto a dimensão legislativa da soberania, reaparecendo a 

sua dimensão propriamente política, o antigo direito régio de declarar guerra e de 

concluir paz. Com tal definição, porém, desaparece a subordinação à potência 

legisladora do Estado, sendo que sequer se relaciona a soberania a forma estatal, 

visto que o político terá por função a distinção entre amigos e inimigos. Tal conceito, 

contudo, poderá trazer consequências gravosas, visto que necessário torna-se o 

sacrifício dos direitos individuais, quanto da garantia constitucional da soberania do 

Estado.86 

                                                 
82 SANTILLÁN, op. cit, p.91. 
83 FOISNEAU, op. cit, p.177. 
84 COSTA, op. cit, p.84. 
85 SCHMITT, Carl. Teologia política . Belo Horizonte: Del Rey, 2006. P. 7. 
86 FOISNEAU, op. cit, p.179. 
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Sobre a exceção, Schmitt afirma 

 

O que é normal nada prova, a exceção comprova tudo; ela não 
somente confirma a regra, mas esta vive da exceção. Na exceção, a força 
da vida real transpõe a crosta mecânica fixada na repetição. [...]. E, quando 

se quer estudar corretamente o caso geral, somente se precisa observar 
uma real exceção. Ela esclarece tudo de forma muito mais clara que o geral 
em si. Com o tempo, fica-se farto do eterno discurso sobre o geral; há 

exceções. Não se podendo explicá-las, também não se pode explicar o 
geral. Comumente, não se nota a dificuldade por não se pensar no geral 
com paixão, porém com uma supercialidade cômoda. A exceção, ao 

contrário, pensa o geral com paixão enérgica.87 

 

Foisneau identifica, ainda, outra corrente de pensamento a respeito da 

soberania, a qual consiste em pensá-la como o poder constituinte pelo qual a nação 

se dá uma constituição, a exemplo do ocorrido na revolução francesa. A soberania 

constituinte fundamenta-se no poder de um povo em elaborar a própria constituição, 

a qual consistirá nas normas jurídicas que presidem a organização e os limites do 

poder do Estado.88 

Foisneau afirma que, na concepção de Sieyès, o povo é soberano na medida 

em que possui não somente o poder de alterar a ordem estabelecida, no caso da 

monarquia anterior à revolução francesa, mas também de estabelecer uma 

constituição capaz de defender os direitos da soberania do estado e proteger os 

cidadãos dos abusos do poder constituído. Foisneau, por fim, frisa que nada sugere 

que os teóricos da soberania tenham dito sua última palavra, nem que a soberania 

do Estado-nação seja a figura última da política moderna.89 

 

4.2 TIPOS IDEAIS DE DOMINAÇÃO EM WEBER 

 

                                                 
87 SCHMITT, Carl op. cit, p.15. 
88 FOISNEAU, op. cit, p.179-80. 
89 Idem, p.180. 
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Weber, em sua obra Economia e Sociedade, descreve três tipos ideais de 

dominação legítima: tradicional, carismático e racional. Trata-se da descrição pura e 

idealizada da razão pela qual os cidadãos se submetem à uma autoridade. Tais 

tipos dificilmente ou nunca ocorrem na prática da maneira como são descritos, 

porém o intuito de tal conceituação é guiar a análise dos sistemas de autoridade90.  

De acordo com Kronman, o conceito weberiano de autoridade é o de uma 

espécie de poder o qual uma pessoa exerce sobre outra ao invocar determinada 

legitimação que a outra pessoa entende por vinculante. Toda a relação de 

autoridade baseia-se no apelo a um princípio dessa natureza e a aceitação da sua 

validade pela pessoa receptora do apelo91. Em breves palavras, Weber define: 

 

Há três tipos puros de dominação legítima. A vigência de sua 
legitimidade pode ser, primordialmente: 

de caráter racional: baseada na crença na legitimidade das ordens 
estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, 
estão nomeados para exercer a dominação (dominação legal), ou 

de caráter tradicional: baseada na crença cotidiana na santidade das 
tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daqueles que, em 
virtude dessas tradições, representam a autoridade (dominação tradicional), 

ou, por fim, 

de caráter carismático: baseada na veneração extracotidiana da 
santidade, do poder heroico ou do caráter exemplar de uma pessoa e das 

ordens por esta reveladas ou criadas (dominação carismática). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Conforme Nisbert, a autoridade tradicional tem em mente um sistema de 

coordenação imperativa, no qual se acredita com base na santidade da ordem dos 

poderes acessórios de controle, conforme os recebemos do passado. Existe uma 

crença generalizada de que a autoridade em causa sempre existiu. Em geral, as 

comunidades autênticas e duradouras possuem substancialmente uma autoridade 

                                                 
90 NISBERT,Robert. Os Filósofos Sociais. Brasília: Universidade de Brasília, 1973, p. 431.  
91 KRONMAN, Anthony T..Max Weber. Rio de Janeiro, Elsevier, 2009, p. 66. 
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tradicional, originada das próprias ações dos comunicadores, daqueles que estão na 

comunidade92. 

A autoridade carismática é aquela exercida por um indivíduo dotado de um 

gênio ou uma qualidade profética que se destaca perante os demais cidadãos, seja 

ela advinda de poderes mágicos, religiosos ou militares. Comumente este tipo é 

relacionado à religião, transmitindo-se o carisma à figura do fundador. A 

compreensão de Weber, contudo, é a de que o carisma, no mundo moderno, tende 

a ser tanto religioso quanto político. Weber dá especial importância a esta forma de 

autoridade, mormente por ser mais difundida no mundo. Ressalta-se que tal tipo 

tende, depois de difundido e reiterado o poder do “profeta”, a transformar-se em um 

dos outros dois tipos93. 

Por fim, tem-se o tipo racional, chamado por alguns de racional-legal. Será 

dada especial ênfase a esta forma de dominação, visto que está fortemente 

relacionado com o teor deste capítulo e com o propósito deste trabalho. 

A autoridade racional é expressa por Weber como burocracia. Trata-se de um 

sistema de regras que se aplica, judicialmente e administrativamente, de acordo com 

princípios determináveis válidos para todos os membros do grupo. Intenta-se, aqui, 

elaborar relações com base nos princípios da razão e da equidade racional, sendo 

desimportante à relação a reiteração de um poder no tempo, ou a santidade de um 

ou outro integrante do grupo, visto que se presume igualdade.94 

Conforme Kronman, um sistema de autoridade regido por princípios racionais-

legais, o poder não pode ser justificado por um apelo à validade presumível do que 

“sempre existiu”, mas apenas pelo processo formal de promulgação por meio do 

qual as normas invocadas pelo dirigente foram promulgadas ou postuladas. Em 

consequência disso, a validade das regras que impõem limites à autoridade 

depende de seu aspecto formal, e não especificamente de seu conteúdo.95 

A organização é em si suprema, sendo as normas organizacionais elaboradas 

mediante planejamento e cálculo e regidas pela razão. 

                                                 
92 NISBERT, op. cit, p.432. 
93 Idem, p.432. 
94 Ibidem, p. 431. 
95 KRONMAN op. cit, p. 70. 
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Weber afere, ainda, que a dominação legal baseia-se na existência de 

determinadas ideias vigentes, entrelaçadas entre si. Em suas palavras, tais ideias 

são: 

 

1. que todo direito, mediante pacto ou imposição, pode ser estatuído 
de modo racional – Racional referente a fins ou racional referente a valores 
(ou ambas as coisas) – com a pretensão de ser respeitado pelo menos 

pelos membros da associação, mas também, em regra, por pessoas que, 
dentro do âmbito de poder desta (em caso de associações territoriais: 
dentro do território) realizem ações sociais ou entrem em determinadas 

relações sociais, declaradas relevantes pela ordem da associação;  

2. que todo direito é, segundo sua essência, um cosmos de regras 
abstratas, normalmente estatuídas com determinadas intenções; que a 

judicatura é a aplicação dessas regras ao caso particular e que a 
administração é o cuidado racional de interesses previstos pelas ordens da 
associação, dentro dos limites das normas jurídicas e segundo princípios 

indicáveis de forma geral, os quais encontram aprovação ou pelo menos 
não são desaprovados nas ordens da associação; 

3. que, portanto, o senhor legal típico, o “superior", enquanto ordena 

e, com isso, manda, obedece por sua parte à ordem impessoal pela qual 
orienta suas disposições; 

Isto se aplica também ao senhor legal que não é "funcionário público", 

por exemplo, o presidente eleito de um Estado. 

4. que – como se costuma expressá-lo – quem obedece só o faz 
como membro da associação e _só obedece “ao direito";  

Como membro de uma união, comunidade, igreja; no Estado: como 
cidadão. 

5. que se aplica. em correspondência com o tópico 3, a idéia de que 

os membros da associação, ao obedecerem ao senhor, não o fazem à 
pessoa deste mas, sim, àquelas ordens impessoais e que, por isso, só 
estão obrigados à obediência dentro da competência objetiva, 

racionalmente limitada, que lhe foi atribuída por essas ordens.96 

 

Disto se conclui que as categorias fundamentais da dominação racional são 

um exercício contínuo de funções oficiais, vinculado a certas regras e no âmbito de 

determinada competência. Esta, por sua vez, se trata de um âmbito objetivamente 

limitado – em virtude da separação de funções –, com atribuição dos poderes de 

mando eventualmente requeridos e com limitação fixa dos meios coercitivos 

                                                 
96 WEBER, Max. Economia e Sociedade . Brasília: UNB, 1999, p. 142. 



48 

eventualmente admissíveis e das condições de sua aplicação. Um exercício desta 

forma organizado Weber denomina “autoridade institucional”97. 

 

4.3 DEMOCRACIA COMO LEGITIMADORA DA SOBERANIA 

 

Weber, na descrição do tipo racional, descreve o funcionamento de uma 

organização através de normas, as quais se aplicam a todos os membros que a 

compõem. Da mesma forma o fazem Aristóteles e Rousseau, ao afirmarem que a 

sociedade deve ser regulada por diretrizes normativas pré-determinadas e impostas 

à todos os cidadãos, trazendo à tona a ideia de igualdade.  

Em outras palavras, Weber descreve uma forma de exercício da soberania 

estatal através de normas racionais. Sabe-se, porém, que, na prática, tais normas 

não são anteriores à humanidade, tampouco passíveis de serem deduzidas por 

qualquer ser racional. O conjunto normativo a ser aplicado à determinada sociedade, 

mesmo que racional, é invenção inteiramente humana, devendo observar as 

peculiaridades da sociedade em questão. 

Isso posto, nada mais racional que a população que irá se submeter a tais 

regras as decida. Destarte, o consenso entre os cidadãos terá o poder de formular a 

legislação aplicável à eles mesmo, visto que todos são iguais. Ou seja a democracia 

determinará o rumo e legitimará o exercício da soberania. 

Decerto que a democracia não é a única forma de governo cabível no 

conceito do tipo racional, visto que Weber não deixa explícita a participação de todos 

os cidadãos. O que se tenta demonstrar aqui, porém, é que a democracia, aliada ao 

Estado de Direito, não só é correlata ao tipo, mas também é a forma mais adequada 

e racional de se legitimar a soberania estatal contemporânea. 

Stuart Mill tenta descrever um governo despótico o mais benéfico possível ao 

Estado e sua população, efetuado pelo déspota mais elevado e competente o 

                                                 
97 WEBER, op. cit, p. 142. 
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possível, elaborando uma espécie do chamado “despotismo esclarecido”. Mill afirma 

que, mesmo nestas condições a população em determinado momento dá-se conta 

de que deve participar das decisões do Estado98. Afirma o autor: 

 

Não há dificuldades em mostrar que a forma de governo idealmente 
melhor é aquela na qual a soberania ou o poder controlador supremo, em 
último recurso, é conferido ao agregado inteiro da comunidade; onde cada 

cidadão não tem somente voz no exercício da soberania extrema, mas é 
chamado, pelo menos ocasionalmente, para realmente atuar no governo 
através do desempenho pessoal de alguma função pública, local ou 

geral.99 

 

Como se vê, Mill considera como idealmente melhor o sistema representativo. 

Destaca, contudo, que, por ser idealmente, não significa dizer que é o melhor regime 

aplicável a qualquer estado, mas nas circunstâncias em que é praticável e elegível, 

traz uma grande quantidade de consequências benéficas, imediatas e futuras100. 

Para comprovar tal consideração Mill analisa dois princípios que, segundo ele, são 

universais à humanidade. 

O primeiro princípio diz respeito ao fato de os direitos e interesses de cada 

pessoa só estarem garantidos de não serem desconsiderados, quando a pessoa 

interessada é capaz de defendê-los e está habitualmente disposto a tanto. Dito de 

outra forma, os seres humanos101 só estão seguros dos males que lhes podem 

causar, na medida em que são dotados do poder de se protegerem. Já o segundo 

princípio diz respeito à autodependência dos seres humanos, ou seja, na 

capacidade de realizar algo sozinho ou em conjunto, em vez de confiar no que 

outros podem fazer por eles. Dito de outra forma, tal princípio se refere ao fato de 

que a prosperidade geral atinge uma elevação maior e é mais amplamente difundida 

                                                 
98 MILL, John Stuart. Considerações sobre o governo representativo. São Paulo: Escala, 2006, p. 
48-54. 
99 Idem, p. 54. 
100 Ibidem, p. 54. 
101 Interessante observar que, ao contrário da maior parte dos pensadores anteriores, 
contemporâneos e alguns posteriores, Stuart Mill utiliza termos abrangentes como “pessoa” ou “ser 

humano” em vez de simplesmente “homem”. Disso pode-se abstrair a intenção do autor em incluir as 
mulheres às deliberações civis. Não é coincidência o fato de o autor ter proposto, em 1867, na 
posição de membro do parlamento inglês, o voto político extensivo às mulheres. Não obteve, todavia, 

sucesso no intento. 
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na proporção do volume  e da variedade das energias pessoais interessadas em 

promovê-la.102 

Por fim, Mill conclui que: 

 

A partir destas considerações, é evidente que o único governo capaz 
de satisfazer completamente todas as exigências do estado social é aquele 
em que o povo todo possa participar; onde qualquer participação, mesmo 

na função pública mais modesta, é útil; um governo no qual a participação 
deverá ser, em toda a parte, tão grande quanto permita o grau geral de 
aprimoramento da comunidade; e, no qual, nada menos possa ser desejado 

do que a admissão de todos a uma parte do poder soberano do estado. 
Porém, uma vez que é impossível, em uma comunidade maior do que uma 
única cidade, que todos participem pessoalmente de todos os negócios 

públicos, a não ser de muito poucos, conclui-se que o tipo ideal de governo 
perfeito deve ser o representativo.103 

 

Assim, reitera-se a proposição anteriormente feita de que a democracia é a 

forma mais adequada à sociedade contemporânea de exercício legítimo da 

soberania. O único adendo que se faz ao pensamento de Mill, em especial ao 

expresso no último trecho citado, é que, apesar de o sistema representativo ser 

bastante efetivo e necessário em qualquer organização estatal maior que uma 

cidade, ainda é possível o exercício parcial da democracia direta pelos cidadãos nos 

dias de hoje. Ainda mais com o advento da internet, e a globalização em geral, fica 

cada vez mais acessível que os cidadãos manifestem sua opinião individual a 

respeito de deliberações governamentais, e tal característica não pode ser 

desprezada. 

Além disso, é possível o exercício da democracia direta em micro-

organizações, tais como bairros, ou pequenas regiões, no que diz respeito a 

assuntos de interesse local. É de suma importância ressaltar, aqui, que tais 

possibilidades de intervenção direta dos cidadãos devem estar inseridas no âmbito 

da legalidade do Estado de Direito – vinculado ao bem comum – para que assim se 

mantenha a ordem estatal e se coíba a existência de organizações paraestatais, a 

exemplo das milícias, visto que prejudiciais ao interesse geral. 

                                                 
102 MILL, op. cit, p. 54-5. 
103 Idem, p. 65. 



51 

Amartya Sen afirma que, por vezes, o exercício da democracia 

exclusivamente pelos meios tradicionais do voto secreto se mostra insuficiente, 

destacando a importância do governo por meio do debate público. O autor assevera 

que a eficácia da votação também depende do que a acompanha, como a liberdade 

de expressão, o acesso à informação e a liberdade de discordância. A ausência ou 

supressão de tais direitos pode levar um sistema aparentemente democrático, com 

governo representativo e eleições periódicas, a uma tirania de fato, a exemplo do 

ocorrido na Coréia do Norte. Sen frisa que um grande número de ditadores no 

mundo tem conseguido manter o poder através da eleição, mesmo sem coerção 

evidente sobre o sufrágio, suprimindo a discussão pública e a liberdade de 

informação. 104 

 

4.3 INSTITUIÇÕES IMPORTANTES PARA UMA DEMOCRACIA HÍGIDA 

 

Da mesma forma como o mencionado por Sen, Robert Dahl define algumas 

instituições necessárias à democracia em grande escala. São elas: 

 

• Funcionários eleitos. O controle das decisões do governo sobre a 
política e investido constitucionalmente a funcionários eleitos pelos 
cidadãos. 

• Eleições livres, justas e frequentes. Funcionários eleitos são 
escolhidos em eleições frequentes e justas em que a coerção e 
relativamente incomum. 

• Liberdade de expressão. Os cidadãos tem o direito de se expressar 
sem o risco de serias punições em questões políticas amplamente 
definidas, incluindo a critica aos funcionários, o governo, o regime, a ordem 

socioeconômica e a ideologia prevalecente. 

• Fontes de informação diversificadas. Os cidadãos tem o direito de 
buscar fontes de informação diversificadas e independentes de outros 

cidadãos, especialistas, jornais, revistas, livros, telecomunicações e afins.  

• Autonomia para as associações. Para obter seus vários direitos, ate 
mesmo os necessários para o funcionamento eficaz das instituições 

políticas democráticas, os cidadãos também têm o direito de formar 

                                                 
104 SEN, Amartya. A ideia de justiça . São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 361. 
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associações ou organizações relativamente independentes, como também 

partidos políticos e grupos de interesses. 

• Cidadania inclusiva. A nenhum adulto com residência permanente 
no país e sujeito a suas leis podem ser negados os direitos disponíveis para 

os outros e necessários as cinco instituições políticas anteriormente 
listadas. Entre esses direitos, estão o direito de votar para a escolha dos 
funcionários em eleições livres e justas; de se candidatar para os postos 

eletivos; de livre expressão; de formar e participar organizações políticas 
independentes; de ter acesso a fontes de informação independentes; e de 
ter direitos a outras liberdades e oportunidades que sejam necessárias para 

o bom funcionamento das instituições políticas da democracia em grande 
escala.105 

 

Não que as outras instituições sejam menos importantes, mas a intenção aqui 

é salientar uma delas que, por vezes, não é dada a devida atenção. Trata-se das 

Fontes de informação diversificadas. Neste aspecto, destacam-se duas instituições 

de suma importância na instauração de uma democracia saudável: a mídia em geral 

e a educação dos cidadãos.  

Amartya Sen destaca a importância de uma mídia livre e independente que 

permeie o processo democrático. Tal critério é relevante, em primeiro lugar, pois 

uma mídia livre e saudável contribui diretamente com a liberdade de expressão em 

geral e para a liberdade de imprensa em particular.106 

Em segundo lugar, a mídia tem papel informativo, facilitando a difusão de 

conhecimento e a análise crítica. Por terceiro, os meios informativos tem papel 

protetor de parcelas desfavorecidas e negligenciadas da população, que, muito 

frequentemente estão isolados do resto. Em quarto lugar, a formação de valores, 

informada e sem arregimentação, exige abertura na comunicação e na 

argumentação, sendo a liberdade de imprensa fundamental a esse processo.107 

Destaca-se, também, além do papel da mídia em uma democracia, o papel da 

educação dos cidadãos. Além da necessidade de que um fluxo de informações livres 

chegue, é necessário o intuído de que a população seja cada vez mais esclarecida. 

Isso é importante, em primeiro lugar, relacionando ao assunto anterior, para que se 

possa interpretar e discernir a informação recebida, tanto no que diz respeito à 

                                                 
105 DAHL, Robert A.. Sobre a Democracia. Tradução de Beatriz Sidou. Brasília: Editora Universidade 

de  Brasília, 2001, p. 99-100. 
106 SEN, op. cit., p. 369. 
107 Idem, p. 370. 
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verossimilhança, quanto ao conhecimento relativo às consequências que estão 

implicadas. Com as relações políticas, econômicas e sociais estando cada vez mais 

complexas nem sempre fica óbvio a qualquer cidadão o que esta ou aquela atitude 

governamental implica na sociedade. A população deve, portanto, ser o mais 

esclarecida o possível, para que possa entender, num sistema representativo, a 

forma como os candidatos se posicionam frente aos problemas da sociedade, e 

poder manifestar o seu consentimento com um candidato através do voto. 

Em segundo lugar, que não diz respeito exclusivamente à manifestação 

racional do voto, a população deve ser educada para que não se torne vulnerável à 

opressão e manipulação dos seus governantes. A educação, nesse aspecto, tem 

função elementar na ambição por liberdade. Este ponto está intrinsecamente ligado 

ao conceito moderno de democracia, visto que foi uma visão mais esclarecida da 

realidade, trazida pelo iluminismo, que rompeu com o estado absolutista 

desencadeando a Revolução Francesa. Neste sentido, afirma Mill: 

 

Os líderes da filosofia francesa do século dezoito foram educados 

pelos jesuítas. Parece que até mesmo a educação jesuítica era 
suficientemente real para despertar o apetite pela liberdade. Tudo que 
fortalece as faculdades, mesmo que for em uma pequena medida, cria um 

desejo crescente de exercitá-las livremente e uma educação popular irá 
fracassar se educar o povo para qualquer estado que não seja aquele que 
certamente irá conduzi-lo a desejar e mais provavelmente a pedir.108 

 

Como Mill ressalta a passagem, por precária que fosse a educação, ela já 

despertou interesse pela liberdade e outros ideais importantes à época. Ao que 

parece, o desenvolvimentos das faculdades mentais fazem o cidadão situar-se no 

mundo, e entender os fenômenos ao seu entorno, aproximando cada vez mais seu 

juízo, na distinção do que é certo e o que é errado, do que é justo ou injusto, do que 

é bom e do que é ruim. Isso tudo refletirá, tanto no momento de expressar a sua 

opinião no momento de uma votação, quanto para se identificar algum indício de 

abuso ou opressão. Obviamente, deve-se sempre tentar desenvolver cada vez mais 

a educação da população como um todo, tanto através de seu desenvolvimento, 

                                                 
108 MILL, op. cit., p. 53. 
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quanto à extensão do conhecimento à maior parte possível dos cidadãos membros 

de um estado.   
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5  CONCLUSÃO 

 

De início, dada a análise histórica feita, é possível constatar a inconstância da 

evolução democrática, visto que desde o surgimento dos governos populares, 

ocorreu uma séria de rupturas, podendo-se afirmar que a principal foi a ocorrida na 

Europa durante a Idade Média. Além disso, é importante salientar que apesar de o 

foco principal da tradição democrática ser na Grécia, é difícil precisar donde surgiu 

de fato a democracia, pois se constatam povos que pouco ou nada foram 

influenciados pela cultura grega e, mesmo assim chegam a um regime semelhante. 

Como já dito, os principais conhecimentos antigos a respeito da democracia 

advém da Grécia antiga, porém cabe salientar algumas peculiaridades. O exercício 

da política grega difere muito da ideia de democracia que se tem hoje. A democracia 

grega era exercida na forma de uma autocracia, aproximando-se muito do conceito 

de democracia direta. Tratava-se, na prática, de um exercício do poder do povo em 

sua forma mais direta. As instituições políticas gregas, porém, por mais inovadoras 

que se mostrassem à época, pouco ou nada foram aproveitadas no desenvolvimento 

da democracia moderna. 

A evolução da democracia em Roma, por sua vez, teve também suas 

dificuldades. De início, houve a tomada do poder pela aristocracia, tendo a plebe 

alcançado direitos políticos posteriormente, mediante diversos conflitos. O sistema 

democrático romano, contudo, apresentou dificuldades em se manter após algum 

tempo. Isso em razão de o exercício da cidadania, apesar de ser direito de todos os 

romanos e, por vezes, até estrangeiros, somente ser permitido na capital. Isso, 

conjuntamente ao desenfreado crescimento geográfico que Roma tomou, acabou 

excluindo muitos cidadãos legítimos do exercício de seus direitos civis. 

Na Idade Média é onde ocorre o quase desaparecimento da democracia. 

Somente reaparece alguma expressão de governo popular com o surgimento de 

pequenas cidades-estado no Norte da Itália. Ainda é possível constatar o 

ressurgimento, mesmo que isolado, de governos populares, se consideradas as 

assembleias vikings. 
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Se na antiguidade, assim como na idade média, de certa forma, o ser humano 

só é compreendido em sua completude como membro de uma civilização (polis), o 

foco da modernidade está no indivíduo. É da centralidade no indivíduo que 

pensadores como Rousseau partem, e é a ele que regressam como unidade 

fundamental. Na modernidade é que ocorre a retomada do pensamento 

democrático, que eventualmente desencadeia as revoluções liberais. 

Atualmente é difícil definir um conceito único de democracia, visto que, na 

prática, são encontradas as mais diversas formas de expressão do poder político. 

Existem, contudo, alguns critérios que são indispensáveis para que se identifique um 

regime como democrático, tais como participação efetiva da população, igualdade 

de voto, entendimento esclarecido a respeito das políticas a serem aplicadas, 

controle do programa de planejamento e inclusão dos adultos. 

No que diz respeito ao pensamento do filósofo grego, Aristóteles constatou 

seis regimes de governo possíveis, monarquia, tirania, aristocracia, oligarquia, 

república (politéia) e democracia. A concepção que se tem hoje de democracia 

aproxima-se mais do conceito de politéia em Aristóteles, do que do termo 

democracia propriamente dito, visto que a república é um meio termo entre o 

governo dos ricos (oligarquia) e o governo dos pobres (democracia). Ressalta-se, 

ainda, que Aristóteles é prudente ao definir tais regimes, visto que não define um 

regime como o correto e adequado a todos os povos, afirma que os regimes se 

adéquam às necessidades de cada sociedade. 

No que toca à Doutrina da Sabedoria da Multidão, tem-se que Aristóteles 

considerava que a ação conjunta da sociedade enseja uma soma de virtudes em 

prol do bem comum. Tal soma de virtudes será superior a qualquer homem ou grupo 

de homens, por mais virtuoso ou virtuosos que sejam, dada a soma das 

experiências de cada um. Ressalva-se, contudo, que nesta ação conjunta, à época, 

não incluía mulheres escravos e estrangeiros residentes, e, também ressalva-se que 

Aristóteles, de certa forma, relutava em admitir a multidão como poder máximo na 

polis, podendo admitir, por vezes, o poder de um homem virtuoso. 

Quanto ao conceito de democracia deliberativa, trata-se de uma abstração da 

teoria de Aristóteles. O consenso tem, aqui, papel central, visto que será um indício 
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de que a opinião pública se aproxima da verdade. Toda a opinião deve ser analisada 

mediante sua finalidade no intuito de encontrar o bem, a fim de que os cidadãos 

encontrem seu pleno desenvolvimento. Quanto ao funcionamento da democracia 

deliberativa, deve-se dar prioridade ao império da nomos (podendo ser entendido 

como o Direito em sua totalidade), ou seja, uma legislatura aplicável a todos 

isonomicamente, no intuito de que as decisões obtidas pelo consenso de cidadãos 

não se deixem levar pelas paixões momentâneas (demagogias). 

Passado ao estudo de Rousseau, tem-se que seu conceito de natureza 

humana, diferentemente de outros jusnaturalistas, trata do ser humano 

individualmente, em sua forma mais pura, e ausente de qualquer indício de 

sociabilidade. Rousseau propõe uma análise mais psicológica que sociológica, 

descrevendo o ser humano na sua constituição fundamental, guiando sua conduta 

através do instinto de sobrevivência e do instinto de piedade. Ressalta-se que o 

próprio autor admite que tal estado talvez nunca tenha existido, mas é uma 

formulação importante à compreensão posterior dos fatos. 

Para que sejam preservados os direitos e poderes individuais na vida social, 

Rousseau propõe o Contrato Social, que será realizado entre todos os integrantes 

da sociedade, e todos cederão seus direitos à vontade geral. Intenta-se, portanto, 

reestabelecer a liberdade e a igualdade, que só será possível, na vida social e 

conjunta, se condicionada À instituição da vontade geral. 

A vontade geral, por sua vez, não é meramente a vontade de todos os 

membros da sociedade, mas sim a manifestação da vontade de todos os indivíduos 

naquilo que existe em comum entre eles, dando-se ênfase à necessidade de uma 

identidade nacional para a devida expressão de uma vontade geral. Para que a 

vontade geral seja exercida em sua plenitude, porém, é necessário que seja 

exercida mediante o mecanismo da lei, pois a lei é a expressão da vontade geral, e 

não mero capricho ou intenção arbitrária das autoridades públicas. É a lei como 

reflexo da vontade geral que deve ser soberana a todos os cidadãos, sendo que a 

administração também deve ser conforme ao espírito e letra da lei. 

Longe se está de afirmar que os conceitos elaborados por Aristóteles e 

Rousseau – tais como sabedoria da multidão e vontade geral, consenso e pacto 
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social – são análogos, visto que os dois pensadores partem de pressupostos, e 

chegam a conclusões distintas. Enquanto o pensador antigo está inserido na 

concepção de que o cidadão é inerente à polis, só podendo exercer a sua plenitude 

através desta, o filósofo moderno prioriza o indivíduo como tal, sendo completo e 

tendo que condicionar as suas ações para que possa viver em sociedade. É de se 

salientar, porém, que tais conceitos são, por vezes, ao menos, semelhantes. Os dois 

autores propõem uma vida conjunta entre os cidadãos através de um acordo mútuo 

entre todos, no intuído de que todos encontrem o bem, sendo que os dois 

entenderão que poder conjunto será soberano à sociedade. Também coincide em 

ambos a ideia de que a lei figurará o posto central na sociedade, no intuito de 

regular igualitariamente a ação de todos. 

Assim como a concepção de democracia, o conceito de soberania foi 

entendido de várias formas no decorrer da história. É difícil elaborar um conceito uno 

de soberania, sendo ainda possíveis mutações em seu entendimento. Pode-se, 

porém, entendê-lo, sendo válido e útil aos efeitos deste trabalho, como a expressão 

maior, centralizada, e oponível à todos, do poder político presente em determinado 

Estado. 

Fez-se, também, o estudo dos tipos ideais de dominação legítima, sendo eles 

o tradicional, o racional, e o carismático. Este trabalho deu especial prioridade ao 

tipo racional, no intuito de relacioná-lo com a concepção de soberania exercida 

mediante um sistema democrático. Ressalta-se que esta não é a única concepção 

cabível no tipo, mas adequada ao estudo proposto. 

O tipo acima mencionado descreve o funcionamento de uma organização 

através de normas, as quais se aplicam a todos os membros que a compõem. Da 

mesma forma o fazem Aristóteles e Rousseau, ao afirmarem que a sociedade deve 

ser regulada por diretrizes normativas pré-determinadas e impostas à todos os 

cidadãos, trazendo à tona a ideia de igualdade. Dito de outra forma, descreve-se 

uma forma de exercício da soberania estatal através de normas racionais. Sabe-se, 

porém, que, na prática, tais normas não são anteriores à humanidade, tampouco 

passíveis de serem deduzidas por qualquer ser racional. O conjunto normativo a ser 

aplicado à determinada sociedade, mesmo que racional, é invenção inteiramente 

humana, devendo observar as peculiaridades da sociedade em questão. 
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Isso posto, nada mais racional que a população que irá se submeter a tais 

regras as decida. Destarte, o consenso entre os cidadãos terá o poder de formular a 

legislação aplicável à eles mesmo, visto que todos são iguais. Ou seja a democracia 

determinará o rumo e legitimará o exercício da soberania. 

Salienta-se a importância da democracia representativa, visto que se torna 

difícil a todos os cidadãos a intervenção direta em vastas extensões territoriais. 

Destaca-se, porém, que o exercício direto da democracia possui espaço nos estados 

contemporâneos, concomitantemente ao sistema representativo, sendo necessário, 

inclusive, para que o governo representativo não se torne autoritário. 

Por fim, existem algumas instituições que são necessárias e inerentes ao 

exercício da democracia na contemporaneidade. De tais instituições, destaca-se o 

papel da mídia e o papel da educação. A mídia e a livre imprensa possuem o papel 

de propagar informações relevantes ao estado a todos os cidadãos, assim como, de 

certa forma, fiscalizar a conduta estatal. De outro lado o esclarecimento geral da 

população é elementar a uma democracia hígida, visto que é necessário ao cidadão 

interpretar as informações, e até mesmo propostas políticas, recebidas, para que 

possa fazer um juízo de verossimilhança e avaliação das consequências implicadas. 

Além disso, a educação tem a função de impedir que a população se torne 

vulnerável e oprimida perante seus representantes políticos. 
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