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Resumo 

 

Busca-se investigar a relação entre capitalismo e democracia de acordo com as 
categorias lógicas aristotélicas da modalidade, quais sejam, necessidade, 
possibilidade ou impossibilidade. O método é essencialmente descritivo-discursivo, 
iniciando-se com um tratamento crítico do que seja democracia sob o prisma empírico 
e normativo, abordando-a desde a experiência original no período clássico da Grécia 
antiga, notadamente em relação aos aspectos da liberdade e igualdade, e de sua 
formulação atual desenvolvida a partir do século XIX e profundamente imbricada com 
o pensamento liberal, sem descurar de atributos como a solidariedade, o respeito à 
diversidade e às minorias, a participação e a regra da maioria. Em seguida, o 
capitalismo é examinado, diferenciando-se o liberalismo político do econômico e 
submetendo-o à crítica marxista, especialmente no que toca à tendência 
intrinsecamente expansionista e aos seus possíveis limites, inclusive espaciais e de 
esgotamento dos recursos naturais, sugerindo ser este um momento de 
aprofundamento vertical desse modelo econômico, com a reversão dos ganhos 
sociais alcançados ao longo do século XX, principalmente no período pós-guerra e 
até a década de 70. É no terceiro capítulo que a compatibilidade entre capitalismo e 
democracia é discutida, se a existência da democracia pressupõe o capitalismo ou se, 
pelo contrário, o capitalismo torna a democracia impossível, ou ainda se são de 
convivência possível, mas difícil, especialmente no momento atual em que há quem 
defenda haver movimentos perceptíveis manejados pelo capital para o 
enfraquecimento democrático. Conclui-se ser o capitalismo incompatível com o pleno 
desenvolvimento da democracia, sendo especialmente antidemocrática a 
apresentação neoliberal, conquanto se nos apresentem experiências razoáveis de 
convivência entre ambos no tempo e no espaço, mesmo gravadas por contradições 
profundas, notadamente no âmbito da democracia transnacional. 

Palavras-chave: capitalismo; democracia; liberdade; igualdade. 

  



 

Abstract 

 
It seeks to investigate the relationship between capitalism and democracy according 
to the Aristotelian logical categories of the modality, namely, necessity, possibility or 
impossibility. The method is essentially descriptive-discursive, starting with a critical 
treatment of what democracy is under the empirical and normative prism, approaching 
it from the original experience in the classical period of ancient Greece, notably in 
relation to the aspects of freedom and equality, and of its present formulation 
developed from the nineteenth century onwards and deeply interwoven with liberal 
thinking, without neglecting attributes such as solidarity, respect for diversity and 
minorities, participation and majority rule. Next, capitalism is examined, differentiating 
political and economic liberalism and subjecting it to Marxist criticism, especially as 
regards the intrinsically expansionist tendency and its possible limits, including spatial 
and natural resource depletion, suggesting that this is a moment of vertical deepening 
of this economic model, with the reversal of social gains achieved throughout the 
twentieth century, especially in the postwar period and until the 1970s. It is in the third 
chapter that the compatibility between capitalism and democracy is discussed, if the 
existence of democracy presupposes capitalism, or if, on the contrary, capitalism 
makes democracy impossible, or is it possible to coexist, but is difficult, especially at 
the moment in which there are some who advocate perceptible movements managed 
by capital to weaken democracy. It is concluded that capitalism is incompatible with 
the full development of democracy, and the neoliberal presentation is especially 
undemocratic, although reasonable experiences of coexistence between both are 
presented to us in time and space, even if they are engraved by deep contradictions, 
especially in the context of transnational democracy. 

Keywords: capitalism; democracy; freedom; equality. 
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Introdução 

Tocqueville1 considerou o desenvolvimento da igualdade de condições como 

um fato irrefreável e perguntou-se se seria crível que a democracia, após ter destruído 

o feudalismo e vencido os reis, recuaria perante os burgueses e os ricos. 

Democracia e capitalismo expressam ideias e realidades que pertencem a 

áreas distintas do pensamento e da experiência humanos, mas que se tocam em uma 

relação que muitos vêm como de necessidade, não sendo possível desenvolver um 

ambiente democrático fora do capitalismo e de seus atributos, como a existência da 

propriedade privada e de um mercado livre.  

O capitalismo, todavia, é um fenômeno recente, tendo-se configurado 

plenamente a partir da revolução industrial, enquanto que a democracia fora 

experimentada já em cidades-estado na Grécia antiga, particularmente em Atenas, a 

contar da primeira metade do século V a. C.2 até o final do século IV a.C., e, de um 

certo modo, com reflexos no modelo adotado pela república de Roma, tendo 

ressurgido, cerca de mil anos depois do início do império romano, nas cidades-estado 

da Itália medieval e renascentista como expressão de governo popular, sempre de um 

modo bem distinto da formulação moderna estabelecida em estados nacionais e 

dotada de instituições políticas radicalmente novas3. Não se quer, por óbvio, defender 

qualquer linearidade entre a democracia dos antigos e a moderna, porquanto 

radicalmente diferenciadas e afastadas no tempo, mas destacar que o termo 

“democracia” e a ideia de um autogoverno surgiram na antiguidade clássica e foram 

retomados hodiernamente. 

Ao mesmo tempo em que o capitalismo se desenvolvia, revolucionando as 

relações sociais e de trabalho, transferindo o homem do campo para as cidades, 

criando riquezas e um fosso de desigualdades, germinavam pensamentos que 

contestavam esse modelo econômico e que conduziram, principalmente, para o 

socialismo e o comunismo, teorizados a partir do século XIX por nomes como Saint-

Simon, Charles Fourier, Robert Owen e Proudhon (socialismo utópico), ou Karl Marx 

                                                             
1 TOCQUEVILLE, A. De la Démocratie em Amérique. Paris: Flammarion, 2010, p. 24.  
2 Ou do final do século VI a. C., se considerado o marco da ascenção de Clístenes em 510 a. C, ou 

mesmo do início do século VI a. C, com Sólon. 
3 DAHL, R. A. A Democracia e seus Críticos. Tradução de Patrícia de Freitas Ribeiro. Revisão da 

tradução por Aníbal Mari. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 1-2. 
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e Friedrich Engels (socialismo científico ou marxista), com uma experiência relâmpago 

na Comuna de Paris, em 1871, seguida da realidade soviética a partir da Revolução 

Russa de 1917. 

Desse embate, emergiu um capitalismo suavizado pelo estado social, em 

oposição ao estado liberal, no século XX, muito influenciado pelo caminho que tomou 

a socialdemocracia, pregando uma transição para o socialismo dentro do capitalismo 

e afastando-se da solução de ruptura traduzida na implantação da ditadura do 

proletariado como uma etapa necessária para o comunismo que culminaria com a 

extinção do próprio estado, quando começaria a verdadeira história da humanidade. 

Tanto os defensores do capitalismo como do comunismo, cada um a seu 

modo, procuram defender as suas teses com argumentos de democracia, tida como 

positiva por ambos. Mas de que democracia estão a falar os contendores? 

Este trabalho não tratará do socialismo sob qualquer de suas formulações, 

mas se aproveitará da crítica por ele desenvolvida ao capitalismo, notadamente no 

âmbito do pensamento marxista, na específica questão que toca à democracia. A 

discussão, portanto, terá por foco a democracia no ambiente capitalista, razão pela 

qual será necessário, de início, bem compreender o que é e o que deve ser a 

democracia. O método será essencialmente o descritivo-discursivo. 

O primeiro capítulo tratará exatamente dessa questão, procurando esclarecer 

as diferenças entre a democracia dos antigos e dos modernos, a influência do 

pensamento liberal nas experiências democráticas que surgiram a partir do século XIX 

e que tiveram, por efeito, produzir uma certa confusão entre as ideias de democracia 

e liberalismo. 

Liberdade e igualdade são, indiscutivelmente, os dois principais pilares da 

democracia moderna4. Na prevalência de um ou outro desses valores podem ser 

distinguidos o que se denomina como estado liberal e estado social. Em vista disso, a 

discussão sobre democracia abordará com profundidade cada um deles, 

esclarecendo a evolução que tiveram ao longo do tempo, sempre traçando um 

paralelo entre a realidade clássica e moderna. 

                                                             
4 KELSEN, H. A Democracia. 2ª. ed. Tradução de Ivone Castilho Benedetti, Jefferson Luiz Camargo, 

Marcelo Brandão Cipolla e Vera Barkow. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 27. 
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Outras questões relativas à democracia serão tratadas no primeiro capítulo, 

como a solidariedade e o respeito à diversidade e às minorias, a participação e a regra 

da maioria. 

O segundo capítulo centra-se no capitalismo e no pensamento econômico 

liberal (liberismo), distinguindo liberalismo político de liberalismo econômico. Da 

mesma forma que ocorreu com as ideias de democracia e liberalismo, quando se 

passou a tomar democracia tout court para designar o que seria a democracia liberal, 

ou seja, a democracia temperada pelos valores liberais, também o termo liberalismo 

tornou-se muito mais associado a liberalismo econômico do que ao liberalismo em si, 

este com um significado essencialmente político. 

Para o capitalismo, a liberdade é, antes de tudo, a possibilidade de livre 

escolha no mercado, tanto da parte dos consumidores na compra de bens e serviços, 

como dos empresários na livre concorrência para a oferta de produtos e serviços e 

para a aquisição de insumos, assim também para os trabalhadores negociarem 

livremente a sua força de trabalho em troca de salário, havendo, de outro lado, 

neutralidade quanto à igualdade política, conquanto pressuponha uma igualdade de 

racionalidade e de liberdade dos indivíduos enquanto agentes no mercado. Ocorre 

que a liberdade concreta de consumo depende da renda auferida pelo consumidor, 

sendo improvável que ocorra a sua distribuição igualitária no livre mercado, além do 

que a condição econômica é também um recurso político e, sendo ela regularmente 

desigual em uma economia privada orientada para o mercado, como seria possível a 

igualdade política, central para a democracia, em um ambiente capitalista?5 

É, ainda, na discussão do capitalismo que se abordará a crítica marxista sob 

o prisma da democracia, principalmente. A tendência intrinsecamente expansionista, 

que um grande bem trouxe à humanidade, o que foi reconhecido por Marx e outros 

pensadores socialistas, mas que também propiciou fenômenos como o fascismo e o 

nazismo, sistemas capitalistas de controle estatal totalitário6, parece encontrar limites 

no esgotamento dos recursos naturais e na disseminação espacial desse modelo 

econômico, razão pela qual este seria um momento de aprofundamento vertical, com 

                                                             
5 DAHL, R. A. A Democracia e seus Críticos. Tradução de Patrícia de Freitas Ribeiro. Revisão da 

tradução por Aníbal Mari. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 520-521. 
6 NEUMANN, F. Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism - 1933-1944. With an 

Introduction by Peter Hayes. Chicago: Ivan R. Dee, 2009, p. xii. 
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a reversão dos ganhos sociais e da tendência de redução das desigualdades que se 

vinha experimentando a partir do final da segunda grande guerra, fato retratado por 

Thomas Piketty7 na obra "O Capital do Século XXI", e confirmada pela dominação 

política do pensamento neoliberal a partir da década de 1970. 

No terceiro e último capítulo, cuidar-se-á do tema central desta dissertação, 

qual seja, a compatibilidade entre democracia e capitalismo. Como anunciado, a 

relação entre essas duas realidades será analisada em profundidade de modo a 

compreendê-la segundo as categorias modais da lógica aristotélica, mas não apenas, 

pois também será considerada a possibilidade de, conquanto harmonizáveis, estar-se 

vivendo um momento em que o capitalismo atua para o enfraquecimento da 

democracia por fenômenos como a forte e coordenada política desenvolvida por 

milionários da estirpe dos irmãos Koch, nos Estados Unidos, como relatado na recente 

obra de Nancy MacLean8, "Democracy in Chains", em que é revelada a história que 

envolve James McGill Buchanan, ganhador do prêmio Nobel de Economia, liberal na 

linha de Lwdwig von Mises, Friedrich Hayek e Milton Friedman, com Colgate 

Whitehead Darden Jr., reitor da Universidade da Virgínia nos idos de 1956, ano 

posterior à segunda decisão da Suprema Corte Americana no caso Brown v. Board of 

Education, e suas consequências que nos atingem fortemente nos dias atuais.  

Para se ter uma ideia melhor da obra de Nancy MacLean, George Monbiot9, 

escrevendo no The Guardian, explica que a história desse trabalho teve início no ano 

de 2013, quando a autora deparou-se com uma coleção de cartas confidenciais 

relativas a milhões de dólares transferidos para uma universidade na Virgínia pelo 

bilionário Charles Koch, revelando como Buchanan desenvolveu um programa secreto 

para suprimir a democracia em benefício dos mais abastados. 

Finalizando esse capítulo, dar-se-á um destaque à análise do poder 

econômico e à sua influência no processo legislativo, eleitoral e democrático, 

aproveitando-se, especialmente, do levantamento de dados realizado por Bruno 

                                                             
7 PIKETTY, T. Le capital au XXIe siècle. Document numérique réalisé par Nord Compo. Collection 

<<Les Livres du nouveau monde>> dirigée par Pierre Rosanvallon. [S. l.]: Seuil, 2013, p. 52. 
8 MACLEAN, N. Democracy in Chains: The deep History of the radical Right's stealth Plan for America. 

eBook. Version I. New York: Penguin, 2017, p. 9-30.  
9 MONBIOT, G. A despot in disguise: one man's mission to rip up democracy. The Guardian. Opinion. 

Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree /2017/jul/19/despot-disguise-
democracy-james-mcgill-buchanan-totalitarian-capitalism?CMP=share_btn_wa>. Acesso em: 20 fev. 
2018. 
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Carazza, descrito no livro “Dinheiro, Eleições e Poder – As Engrenagens do Sistema 

Político Brasileiro”, e debatendo o problema da propriedade cruzada e oligopolizada 

dos meios de comunicação no Brasil, bem assim o tratamento que essa questão 

recebe nos Estados Unidos da América, na França e no Reino Unido. 

A questão essencial deste trabalho é, pois, centrada na análise conjunta do 

capitalismo e da democracia, se haveria entre esses dois termos (enquanto ideia ou 

fenômeno) uma relação de necessidade, impossibilidade ou de possibilidade, 

categorias da lógica aristotélica da modalidade.  

Essa pode parecer uma questão de fácil resposta, afinal de contas, como se 

viu, uma forma de democracia já fora exercitada na Grécia antiga há cerca de 2.400 

anos. Como o capitalismo é um acontecimento recente, surgido sob a forma mercantil 

e se aperfeiçoado com a revolução industrial, pondo fim ao feudalismo, poder-se-ia 

concluir pela terceira opção, ou seja, ser possível a democracia com ou sem 

capitalismo, assim como capitalismo com ou sem democracia, uma vez que também 

o nazismo, fascismo e outras ditaduras se deram em ambientes econômicos 

capitalistas e como tais se mantiveram. Enquanto experiências, pois, seriam 

epifenômenos recíprocos, porquanto acidentais entre si.   

Outros diriam ser essa relação de necessidade, conquanto não de suficiência, 

sendo indispensável o capitalismo para a ocorrência da democracia, pois a alternativa 

enquanto sistema econômico seria o comunismo (ou o socialismo), em regra 

associado à ditadura do proletariado ou a ditaduras tout court. O capitalismo sem a 

democracia seria possível, mas não a democracia sem o capitalismo, pelo menos 

quando consideradas as opções modernas de funcionamento das economias. Esse 

pensamento ressalta o valor liberdade como um requisito indispensável à democracia, 

não sendo possível que a igualdade se desenvolva em sua ausência.  

Ocorre que os comunistas opõem a ditadura do proletariado à ditadura da 

burguesia presente no capitalismo, e apenas como uma etapa transitória para se 

atingir a verdadeira democracia que, paradoxalmente, seria extinta com o fim do 

estado, etapa final à consolidação do verdadeiro comunismo. O valor igualdade é 

destacado nessa construção, sendo ela uma pré-condição para que o homem 



12 
 
encontre a real liberdade. Disse Lenin10 que não seria possível falar de "democracia 

pura" enquanto existissem diferentes classes, que, assim como a democracia 

burguesa tomou o lugar do feudalismo, a proletária viria para superá-la. 

São três respostas aparentemente possíveis a uma única questão, embora 

mutuamente exclusivas em termos lógicos, daí que se poderia suspeitar estarem 

sendo dados diferentes sentidos ao termo democracia. Por tal razão, consoante já 

anunciado, iniciaremos o trabalho tratando de estabelecer o que deve ser 

compreendido por essa designação. 

  

                                                             
10 LENIN, V. I. The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky. Peking: Foreign Languages 

Press, 1975, p. 19. 
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1 Democracia 

Hobbes afirmou que “poucos são tão insensatos a ponto de preferirem ser 

governados pelos outros a se autogovernar”11, mas defendeu a necessidade de um 

poder absoluto, embora representativo do povo, que a todos subjugasse, porque 

considerou que o autogoverno seria a situação original do homem, sem limites, daí 

decorrendo a guerra de todos contra todos em razão de três causas principais de 

disputa: competição, desconfiança e glória. Em não existindo um poder comum e 

suficiente para coibir o desrespeito entre os homens, persistiria a guerra efetiva ou 

potencial, ou seja, a insegurança, o que seria um óbice ao progresso humano12. 

Na comparação entre as três formas de governo, monarquia, aristocracia e 

democracia, Hobbes considerou a conveniência ou aptidão para se atingir a finalidade 

última do estado: a paz e a segurança do povo. A superioridade da monarquia 

absoluta seria consequência da confusão dos interesses públicos e pessoais na 

pessoa do monarca, o que não ocorreria na aristocracia ou na democracia. Em sendo 

assim, os conflitos entre essas duas ordens de interesses se apresentariam 

primordialmente nas outras duas formas de governo, com o sério risco de a paixão 

humana levar o governante a privilegiar o interesse pessoal em prejuízo do público13. 

Hobbes (1588-1679) viveu em um período de longa ausência de democracia, 

daí porque se referia à experiência grega transmitida por Aristóteles quando tratava 

desse tema. Além disso, as suas atenções estavam fortemente voltadas à pacificação 

social, pois eram tempos de sangrentas guerras civis, os da Inglaterra do século XVII, 

decorrentes dos conflitos entre o parlamento e o monarca iniciados após a morte da 

rainha Elizabeth I, em 1603, agravados com a ascensão de Carlos I, que sucedeu 

Jaime I em 1625. Oliver Cromwell liderou a revolução puritana, vitoriosa em 1645. A 

República instalada progrediu para a ditadura de Cromwell (Lorde Protetor) em 1653. 

"Leviatã" foi escrito em 1651. Como observou Quentin Skinner 14  sobre Hobbes, 

                                                             
11 HOBBES, T. Leviatã: ou Matéria, Forma e Poder de Um Estado Eclesiástico e Civil. 1ª. ed., 4ª. 

reimpr. Tradução de Rosina D’Angina. São Paulo: Martin Claret, 2017, p. 128. 
12 HOBBES, T. Leviatã: ou Matéria, Forma e Poder de Um Estado Eclesiástico e Civil. 1ª. ed., 4ª. 

reimpr. Tradução de Rosina D’Angina. São Paulo: Martin Claret, 2017, p. 108. 
13 HOBBES, T. Leviatã: ou Matéria, Forma e Poder de Um Estado Eclesiástico e Civil. 1ª. ed., 4ª. 

reimpr. Tradução de Rosina D’Angina. São Paulo: Martin Claret, 2017, p. 153. 
14 SKINNER, Q. Hobbes e a Liberdade Republicana. Tradução de Modesto Florenzano. São Paulo: 

Unesp, 2010, p. 15. 
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"mesmo as mais abstratas obras de teoria política nunca estão acima da batalha; elas 

sempre são parte da própria batalha". 

Rousseau 15  afirmou que, “querendo tomar o termo democracia na sua 

acepção perigosa, poderemos dizer que jamais existiu verdadeira democracia, nem 

existirá nunca”. Pensava ele ser “contra a ordem natural que o maior número governe 

e o menor seja governado”, não se podendo conceber que “o povo esteja 

constantemente reunido para atender os negócios públicos”. 

Kant, por exemplo, já depois da revolução francesa, escreveu: 

Entre as três formas de Estado, a democracia, no sentido próprio da palavra, 

é necessariamente um despotismo, porque ela funda um poder executivo em 

que todos decidem sobre e, no caso extremo, também contra um (aquele que, 

portanto, não consente), por conseguinte todos que não são contudo todos, 

o que é uma contradição da vontade geral consigo mesma e com a 

liberdade.16 

Ele tratava das formas de estado possíveis sob a ótica da soberania, 

distinguindo autocracia, aristocracia e democracia (poder do príncipe, da nobreza ou 

do povo).  

De outro lado, as formas de estado poderiam assumir as figuras republicana 

ou despótica, enquanto formas de governo. Em suas palavras: 

O republicanismo é o princípio de Estado da separação do poder executivo 

(o governo) do legislativo; o despotismo é o da execução autocrática do 

Estado de leis, que ele mesmo propôs, por conseguinte da vontade pública 

enquanto ela é manipulada pelo regente como a sua vontade privada17. 

Kant seguiu a corrente dominante na época de que democracia e república 

eram incompatíveis, e defendeu a “Constituição civil” republicana instituída segundo 

os princípios da liberdade, de submissão de todos, iguais entre si enquanto cidadãos 

(igualdade política), a uma legislação única18. 

                                                             
15 ROUSSEAU, J. J. O Contrato Social: Princípios de Direito Político. Rio de Janeiro: Ediouro, [ca. 

1996], p. 81.  
16 KANT, I. A Paz Perpétua. Tradução de Marco Zingano. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2017, p. 28. 
17 KANT, I. A Paz Perpétua. Tradução de Marco Zingano. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2017, p. 28. 
18 KANT, I. A Paz Perpétua. Tradução de Marco Zingano. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2017, p. 24. 
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Liberdade e igualdade são ordinariamente tomadas como requisitos para a 

democracia, a despeito de a origem do termo não guardar qualquer referência 

imediata a tais ideias. Na verdade, quando se pensa na palavra democracia e em sua 

origem no mundo grego, segue-se, de imediato, a imagem de um governo exercido 

diretamente pelo povo. Mas o que seria exatamente governo, e de que povo tratava a 

democracia grega? 

Abraham Lincoln19 cunhou a célebre definição de democracia como sendo o 

governo do povo (objeto), pelo povo (sujeito) e para o povo (finalidade). De fato, é 

difícil conceber que um governo sem a participação do povo seja voltado para o seu 

bem. Pode sê-lo, mas de modo acidental, eventual, sempre dependendo da boa 

vontade do governante.  

John Stuart Mill20, todavia, observou que expressões como “autogoverno” e 

“poder do povo sobre ele próprio” não correspondiam à realidade dos fatos, pois o 

“povo” que exercia o poder nem sempre era o mesmo povo sobre o qual era exercido. 

O autogoverno, portanto, não dizia com o governo de cada qual sobre si, mas o de 

uma parcela do povo sobre os demais.   

A democracia que conhecemos nos dias atuais não é a mesma de 

Aristóteles 21  (que não a prezava, sendo para ele um desvio da república) e 

considerada por Hobbes (que não a testemunhou). Na verdade, não apenas a prática 

da democracia, mas mesmo a palavra “democracia” restou praticamente ignorada por 

mais de 2000 anos22 e, quando lembrada, normalmente não o era de modo elogioso. 

Os Federalistas, nos Estados Unidos, concebiam uma república, e não uma 

democracia, mesmo ideal dos revolucionários [burgueses] franceses, embora também 

tenham defendido secundariamente a democracia (jacobina), tendo Roberpierre 

                                                             
19 LINCOLN, A. A Memorial Discourse. Rev. T. M. Eddy. Chicago: Charles Philbrick, 1865. 
20 MILL, J. S. On Liberty. Edited by Edward Alexander. Peterborough: Broadview Literary Texts, 1999, 

p. 46. 
21 ARISTÓTELES. A Política. Tradução de Nestor Silveira Chaves. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2017, p. 203.  
22 SARTORI, G. A Teoria da Democracia Revisitada. V. 2: As Questões Clássicas. Tradução de Dinah 

de Abreu Azevedo. Revisão técnica de Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática, 1994, p. 
46. 
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contribuído para a reputação negativa do termo por mais de meio século ao utilizá-lo 

em discurso à Convenção de 5 de fevereiro de 179423.  

Tocqueville24 observou o risco de uma tirania da maioria, mas reconheceu ser 

possível que um corpo legislativo representasse a maioria sem ser necessariamente 

escravo de suas paixões; que um poder executivo tivesse força própria; e que existisse 

um judiciário poderoso e independente dos outros poderes, sendo ainda democrático 

esse governo, embora com quase nenhuma tendência para a tirania. Surge, então, 

outra ideia de democracia como sendo um governo da maioria, mas limitada pelos 

direitos da minoria, e representativa. 

Tocqueville era muito mais um liberal do que um democrata, como observou 

Bobbio25, dominando as suas atenções a questão da liberdade. Percebia o amor pela 

liberdade nas democracias, mas não comparável ao dedicado à igualdade. Os 

democratas desejariam a igualdade na liberdade, mas prefeririam a igualdade sem 

liberdade à liberdade aristocrática. Considerou que, a despeito de o habitante de um 

país democrático sentir-se orgulhoso de sua igualdade perante os demais cidadãos, 

percebe-se insignificante e fraco, esmagado diante da totalidade do povo, da 

maioria 26 . Temia mesmo que a liberdade não sobrevivesse em uma sociedade 

democrática27.  

Tocqueville 28  reconhecia um conflito entre duas tendências humanas: a 

vontade de ser conduzido e o desejo de permanecer livre. Dizia ele que, na 

democracia, cada homem se permite ser submetido às restrições de uma liderança, 

porque enxerga não se tratar de "um homem ou de uma classe, mas do próprio povo 

que segura o fim dessa corrente. Nesse sistema, o povo se libera do estado de 

dependência brevemente para escolher o seu mestre, e a ele retorna logo a seguir". 

                                                             
23 SARTORI, G. A Teoria da Democracia Revisitada. V. 2: As Questões Clássicas. Tradução de Dinah 

de Abreu Azevedo. Revisão técnica de Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática, 1994, p. 
47. 

24 TOCQUEVILLE, A. De la Démocratie em Amérique. Paris: Flammarion, 2010, p. 64-66. 
25 BOBBIO, N. Liberalismo e Democracia. 1ª. ed. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: 

edipro, 2017, p. 75. 
26 TOCQUEVILLE, A. De la Démocratie em Amérique. Paris: Flammarion, 2010, p. 115. 
27 BOBBIO, N. Liberalismo e Democracia. 1ª. ed. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: 

edipro, 2017, p. 75. 
28 TOCQUEVILLE, A. De la Démocratie en Amérique. Choix de textes, introduction, notes, 

bibliographie et glossaire par Philippe Raynaud. Édition numérique. Paris: Flammarion, 2010, p. 
187, tradução nossa. 
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Esse temor, de fato, era justificado pelo que Isócrates já relatava da forma 

radical da democracia ateniense do séc. IV a.C., o governo das massas, descrito no 

Areopagítico e nos demais discursos por ele proferidos, estando presentes a 

“demagogia, o regime de delação, a arbitrariedade e o despotismo da maioria sobre a 

minoria mais culta”29. Vê-se, portanto, que Tocqueville não temia algo novo, muito ao 

contrário. 

Foi somente a partir de meados do século XIX que a ideia de soberania 

popular passou a se disseminar como algo positivo, conformada ao constitucionalismo 

liberal. A democracia, pois, renasceu, mas contaminada pelo liberalismo. Democracia 

e liberalismo, bem se sabe, são ideias distintas, mas muitos percebem na democracia 

valores que, na verdade, pertencem ao liberalismo em sua origem. De fato, enquanto 

democracia é uma das respostas possíveis à pergunta "quem é o soberano?", 

liberalismo diz com a questão "como o soberano governa?", conforme bem destacou 

Franco Manni, no prefácio da obra de Bobbio30, "Liberalismo e Democracia". 

Hans Kelsen31 viu na síntese entre os princípios da igualdade e da liberdade 

a marca caracterizadora da democracia. Liberdade, igualdade, solidariedade e 

consideração à diversidade e às minorias, participação popular e governo da maioria, 

tudo isso contribui de modo importante para aquilo que se entende como democracia 

na atualidade. Passa-se a discutir, portanto, esses temas, a começar por liberdade. 

  

                                                             
29 JAEGER, W. Paideia: A Formação do Homem Grego. 6ª. ed. Tradução de Artur M. Parreira. São 

Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 1150-1151. 
30 BOBBIO, N. Liberalismo e Democracia. 1ª. ed. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: 

edipro, 2017, p. 11. 
31 KELSEN, H. A Democracia. 2ª. ed. Tradução de Ivone Castilho Benedetti, Jefferson Luiz Camargo, 

Marcelo Brandão Cipolla e Vera Barkow. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 27. 
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1.1 A liberdade na democracia 

Spinoza dizia que liberdade era a racionalidade perfeita; Leibnitz, a 

espontaneidade da inteligência; Kant a compreendia como autonomia, em um sentido 

moral; Hegel, como a aceitação da necessidade32. Todas essas são ideias filosóficas 

sobre a liberdade voltadas para o interior do indivíduo, para a essência do termo, não 

para o mundo exterior, para as relações humanas, para o ambiente político. Abordam 

a esfera interna da liberdade, não a externa. 

Hobbes, ao contrário, concebia a liberdade como ausência de oposição, 

entendida como impedimentos externos ao movimento. Um homem livre seria aquele 

que não encontrasse obstáculos para realizar a sua vontade33. 

A concepção de liberdade de Hobbes evoluiu ao longo de suas obras, tendo 

primeiro estabelecido que o ato de deliberar implicaria a retirada da própria liberdade, 

sendo livre apenas o processo de decisão, resultado de uma disputa entre os apetites, 

que inclinam pela ação, e os medos, que refreiam o agir. A decisão forçada por uma 

coação moral seria livre, ainda que determinada pelo medo. Esse pensamento foi 

traçado na obra "Os elementos da lei natural e política", ao tratar dos poderes do 

intelecto humano. A vontade hobbesiana, portanto, seria passional, e não racional. No 

mesmo tratado, todavia, chega a fazer uma clara distinção entre agir "livremente" e 

agir "sob coação"34. 

Hobbes também faz uma distinção entre liberdade natural e liberdade civil, 

sendo a primeira encontrada apenas no estado de natureza, correspondendo ao 

direito natural, a liberdade "de usar nosso poder e habilidades naturais", de o homem 

"se governar por sua vontade e poder próprios" e segundo a própria razão que é 

governada pela autopreservação35. 

                                                             
32 SARTORI, G. A Teoria da Democracia Revisitada. V. 2: As Questões Clássicas. Tradução de Dinah 

de Abreu Azevedo. Revisão técnica de Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática, 1994, p. 
61. 

33 HOBBES, T. Leviatã: ou Matéria, Forma e Poder de Um Estado Eclesiástico e Civil. 1ª. ed., 4ª. 
reimpr. Tradução de Rosina D’Angina. São Paulo: Martin Claret, 2017, p. 170. 

34 SKINNER, Q. Hobbes e a Liberdade Republicana. Tradução de Modesto Florenzano. São Paulo: 
Unesp, 2010, p. 39-42. 

35 SKINNER, Q. Hobbes e a Liberdade Republicana. Tradução de Modesto Florenzano. São Paulo: 
Unesp, 2010, p. 51-52. 
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De modo mais completo, Humboldt36 deduziu que a razão não poderia desejar 

ao homem qualquer outra condição, senão aquela em que cada indivíduo possa 

desfrutar da mais absoluta liberdade para desenvolver-se pelas próprias energias, na 

sua perfeita individualidade, restando a natureza externa inacabada por qualquer ação 

humana, apenas recebendo a marca que lhe seja dada por cada indivíduo por si 

mesmo e de seu próprio livre arbítrio, de acordo com a medida de seus desejos e 

instintos, e restringido apenas pelos limites de seus poderes e direitos.  

Com isso, Humboldt37 explicita a ideia de uma atuação estatal restrita a limites 

adequados, de modo que as interferências nos negócios privados, quando não 

visassem a coibir violações de direitos individuais, deveriam ser absolutamente 

condenadas. 

Essa era a ideia de John Stuart Mill que, a despeito do utilitarismo herdado de 

Bentham, desenvolveu uma doutrina profundamente marcada pela defesa da 

individualidade humana, chegando mesmo a reconhecê-la como dotada de um valor 

intrínseco. Para Mill, o estado ou a sociedade só estariam autorizados a interferir na 

liberdade individual para evitar danos a terceiros, concepção de um individualismo 

profundamente radical e distante dos ideais platônico e cristão de aperfeiçoamento 

humano pela ação social38.  

Mill considerou um núcleo de interesses do indivíduo que deveria ser mantido 

a salvo de qualquer interferência externa, nele contidas a liberdade de consciência, 

abrangendo as liberdades de pensamento, sentimento e opinião; a liberdade de 

gostos e atividades, possibilitando a livre formulação de planos de vida de acordo 

com as preferências pessoais; e a liberdade de reunião39. 

Mill defendeu, na obra "On Liberty", que a liberdade era essencial para o 

progresso humano, sendo especificamente as de expressão e discussão necessárias 

para assegurar a vitalidade da verdade. A individualidade humana, portanto, 

prestigiada em seu pensamento, temperou o utilitarismo de sua filosofia, mas o 

                                                             
36 HUMBOLDT, W. V. The Limits of State Action. Edited with an Introduction and Notes by J. W. 

Burrow. Digitally printed version. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 20. 
37 HUMBOLDT, W. V. The Limits of State Action. Edited with an Introduction and Notes by J. W. 

Burrow. Digitally printed version. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 22. 
38 FRIEDRICH, C. J. Uma Introdução à Teoria Política. Tradução de Leonidas Xausa e Luiz Corção. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1970, p. 33. 
39 SIMÕES, M. C. John Stuart Mill: utilitarismo e liberalismo. Veritas, v. 58, n. 1, jan./abr. 2013, p. 185-

186. Disponível em: <revistaseletronicas.pucrs.br>. Acesso em: 6 mar. 2018.  
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argumento utilitarista persistia ao relacionar a liberdade com o progresso. Quando a 

liberdade não fosse útil ao progresso humano, como nos estágios mais primitivos da 

humanidade, deveriam ser adotadas outras estratégias que impulsionassem o 

desenvolvimento, sendo mesmo o despotismo um modo legitimado de governo no 

trato com os bárbaros. 

Nas palavras de Mill40, "aqueles que estão ainda em um estado que requer 

serem conduzidos pelos cuidados de outros devem ser protegidos contra as suas 

próprias ações tanto quanto contra as ofensas externas", referindo-se aos idosos e às 

crianças, mas, "pelas mesmas razões, nós podemos excluir de consideração aqueles 

estados atrasados da sociedade nos quais a própria raça pode ser considerada como 

na sua infância". 

E continua:  

As dificuldades precoces no caminho do espontâneo progresso são tão 

importantes, que raramente existe alguma escolha de meios para superá-las; 

e um governante cheio do espírito de desenvolvimento está autorizado no 

uso de quaisquer expedientes que irão atingir o fim, de outro modo, talvez, 

inatingível41. 

Para não ficar qualquer sombra de dúvidas, arremata:  

Despotismo é um modo legitimado de regime no relacionamento com os 

bárbaros, desde que a finalidade seja o desenvolvimento, e os meios 

justificados pela real consecução desse objetivo. Liberdade, como um 

princípio, não tem aplicação para qualquer estado de coisas anterior ao 

tempo em que a humanidade se torna capaz de ser desenvolvida pela livre e 

igual discussão42. 

A despeito disso tudo, Mauro Cardoso Simões43 sugere haver um consenso 

de que a defesa da Liberdade, no capítulo II da obra "On Liberty" de Mill, esteja 

                                                             
40 MILL, J. S. On Liberty. Edited by Edward Alexander. Peterborough: Broadview Literary Texts, 1999, 

p. 52, tradução nossa. 
41 MILL, J. S. On Liberty. Edited by Edward Alexander. Peterborough: Broadview Literary Texts, 1999, 

p. 52, tradução nossa. 
42 MILL, J. S. On Liberty. Edited by Edward Alexander. Peterborough: Broadview Literary Texts, 1999, 

p. 52, tradução nossa. 
43 SIMÕES, M. C. John Stuart Mill: utilitarismo e liberalismo. Veritas, v. 58, n. 1, jan./abr. 2013, p. 179. 

Disponível em: <revistaseletronicas.pucrs.br>. Acesso em: 6 mar. 2018. 
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centrada na sua utilidade para a cultura da individualidade, tendo esta, pois, um valor 

intrínseco, não instrumental. 

De fato, são também palavras de Mill44, mas no capítulo 4 da mesma obra, ao 

tratar dos limites da autoridade da sociedade sobre o indivíduo, que, "nos assuntos 

humanos, a individualidade tem seu próprio campo de ação". Assim, "na conduta dos 

seres humanos dirigida a um outro é necessário que as regras gerais sejam 

usualmente observadas, de modo que as pessoas possam saber o que esperar". Por 

outro lado, "nos interesses próprios de cada indivíduo, à sua espontaneidade pessoal 

é assegurado o livre exercício", sendo admissível que lhe seja ofertada ajuda quanto 

ao julgamento, que haja exortações para fortalecer a sua vontade, "mas ele próprio é 

o juiz final". "Todos os erros que ele provavelmente vá cometer contrariando os avisos 

e advertências são de longe sobrepujados pelo mal de permitir que outros o 

constranjam para o que eles considerem o seu bem". 

Nesse ponto, quando Mill afirma que a proteção da liberdade individual é 

essencial para o desenvolvimento humano, que a civilização não poderia progredir 

sem ela, que a verdade não seria alcançada por falta de um livre mercado de ideias, 

que não haveria espaço para a originalidade, a genialidade ou para a coragem moral, 

Isaiah Berlin argumenta: 

Mas a evidência histórica tende a mostrar (como, na verdade, foi discutido 

por James Stephan em seu formidável ataque a Mill na sua Liberty, Equality, 

Fraternity) que a integridade, o amor à verdade e um ardente individualismo 

cresce, pelo menos tão frequentemente em comunidades severamente 

disciplinadas, entre, por exemplo, puritanos Calvinistas da Escócia ou da 

Nova Inglaterra, ou sob a disciplina militar, quanto nas mais tolerantes ou 

indiferentes sociedades. 45 

O fenômeno do liberalismo é recente na história da humanidade, tendo-se 

convivido, até então, em ambientes sem qualquer consideração à individualidade 

como pensada a partir do século XIX. Não parece haver, portanto, uma relação de 

necessidade entre liberdade e progresso humano, muito embora se possa admitir que 

                                                             
44 MILL, J. S. On Liberty. Edited by Edward Alexander. Peterborough: Broadview Literary Texts, 1999, 

p. 124, tradução nossa. 
45 BERLIN, I. Liberty. Incorporating Four Essays on Liberty. Edited by Henry Hardy. With an essay on 

Berlin and his critics by Ian Harris. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 174-175, tradução nossa. 
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condições absolutamente restritivas da liberdade criem sérios obstáculos ao 

desenvolvimento. 

Existe, por outro lado, uma clara contradição na doutrina de Mill quando 

condiciona a aplicação vantajosa do respeito à liberdade individual às sociedades que 

já alcançaram um certo patamar na evolução, admitindo a prática de regimes 

despóticos a povos mais primitivos. Ora, essa é uma ideia perigosa, útil não apenas à 

justificativa de práticas coloniais, de tutelas sobre povos em estágios menos 

desenvolvidos, mas também passível de ser utilizada por líderes, classes ou 

ideologias que se percebam à frente de seu tempo, clarividentes quanto ao que de 

fato é bom para a sociedade, que não seria capaz, por si só, de alcançar o caminho 

verdadeiro para o progresso.  

Seguindo com outros nomes importantes para o liberalismo, tome-se Thomas 

Paine46, personagem expressivo na independência estadunidense, o qual distinguiu 

que, enquanto a sociedade surge pelas necessidades do homem, sendo uma bênção 

a promover a sua felicidade, o governo é um mal, mesmo em suas melhores 

apresentações, mas indispensável pelas fraquezas humanas, útil a restringir nossos 

vícios. 

Paine47 também afirmou que, quanto mais perfeita uma civilização, menos 

propensa à ocasião de governos, pois mais capaz de se autogovernar e de regular os 

próprios negócios sem a necessidade de um comando soberano. A modernidade, 

todavia, parece não ter dado razão a Paine dada a inflação legislativa que ora se 

observa. Não deixa de ser curiosa, todavia, a aproximação dessa ideia com o 

pensamento marxiano sobre a abolição do estado em um momento de plena 

libertação da humanidade. 

O estado liberal ou estado burguês de direito, expressão cunhada por Carl 

Schmitt48, deveria interferir o mínimo possível na economia doméstica, pois a sua 

presença, por si só, causaria um mal só justificável quando chamado a coibir a 

violação de direitos individuais praticados pelo próprio homem. A ideologia que 

                                                             
46 PAINE, T. Common Sense. The Writings of Thomas Paine Collected and Edited by Moncure Daniel 

Conway. V. I. 1774 – 1779. The Project Gutemberg EBook of Common Sense. [S. l.: s.n.], 2009, p. 7. 
47 PAINE, T. Rights of Man. The Writings of Thomas Paine. Collected and Edited by Moncure Daniel 

Conway. V. II. 1779-1792. Dover Publications, 1999, p. 129. 
48 MORAES, R. Q. A evolução histórica do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito e sua 

relação com o constitucionalismo dirigente. In: Nomos, ano 51, n. 204, out./dez. 2014, p. 273. 
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governava era a de "manutenção do status quo", pelo que o estado deveria 

autoconter-se, só podendo e devendo atuar nas situações de risco à segurança 

individual, não lhe cumprindo, pois, qualquer ação para a transformação social. 

No outro polo, situou-se o estado social que, na busca de valores não menos 

importantes ao homem, como a igualdade e a justiça, passou a pregar uma maior 

intervenção estatal nos negócios, reduzindo o espaço em torno do indivíduo livre de 

qualquer interferência externa.  

Já se pode perceber que a liberdade que interessa na discussão sobre a 

democracia é a exterior, relacional, aquela cuja limitação se dá no mundo fenomênico, 

não a interior, objeto da investigação filosófica, ou mesmo da científica acerca da 

autodeterminação do homem diante do princípio da causalidade, dedicada a saber se 

o livre arbítrio, uma construção surgida no cristianismo com Paulo, desenvolvida 

filosoficamente por Augustino, e que ganhou foros de verdade nos diversos campos 

do edifício social, aí incluído o direito, é real ou apenas uma ilusão. 

Ainda assim, não se pode desconsiderar filosofias morais sobre a liberdade, 

como a kantiana, ou debates acerca do livre arbítrio, por exemplo, porquanto essas 

ideias, muitas vezes, findam por ser transpostas, adaptadas e utilizadas pelas 

diferentes teorias políticas. 

A filosofia de Kant, efetivamente, resultou no denominado Estado gendarme, 

por Lasalle dito Estado guarda-noturno, "demissionário de qualquer responsabilidade 

na promoção do bem comum", que só é alcançado "quando os indivíduos se entregam 

à livre e plena expansão de suas energias criadoras, fora de qualquer estorvo de 

natureza social", como bem apontou Paulo Bonavides49. 

  

                                                             
49 BONAVIDES, P. Do Estado Liberal ao Estado Social. 8ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 40. 
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1.1.1 O livre arbítrio e a liberdade individual na lei 

Sobre o livre arbítrio, Hannah Arendt50 o percebe como o resultado de um 

conflito interno à própria vontade e na solidão humana, não entre a razão e a paixão, 

que paralisa ou libera essa mesma vontade na luta entre o querer e o não querer [ou 

não poder]. Essa era uma ideia virtualmente ignorada na antiguidade clássica, quando 

o conceito de liberdade era eminentemente político, muito embora a filosofia grega a 

ela, à liberdade, haja se dedicado em uma fase tardia, considerando-a um fenômeno 

mental no qual o homem poderia pensar sobre si fora do mundo. 

De fato, a liberdade exaltada pelos gregos antigos, que se consideravam o 

único povo verdadeiramente livre, era a da polis em relação às potências estrangeiras, 

nada tendo a ver com a ideia moderna de liberdade individual, consoante destacado 

por Carl J. Friedrich51. 

A ideia do livre arbítrio foi, pois, uma novidade trazida pelo cristianismo e que 

influenciou profundamente o mundo ocidental, não apenas no seio religioso ou no 

aspecto moral, mas também no direito e na vida política em geral. Se o homem é livre 

para escolher, sendo a sua conduta o resultado de uma disputa interna à vontade, 

sem considerações de ordem racional ou passional, deve responder por seus atos na 

medida em que essa vontade seja livremente manifestada. Do mesmo modo, o livre 

arbítrio é avesso à tutela da vontade individual por ato de terceiros, razão pela qual 

deu ensejo ao desenvolvimento de um anseio de liberdade política, de o indivíduo ser 

o senhor de seu próprio destino. 

Friedrich52 reconhece a liberdade religiosa cristã, prestigiada nos primeiros 

escritos de Santo Agostinho, como estando na origem da ideia moderna de liberdade 

individual, mas chama a atenção para a igual importância dos documentos 

constitucionais ingleses do século XVII, ainda no feudalismo, como o Bill of Rights de 

1628, que relacionavam a liberdade com o direito de propriedade, condição 

necessária para garantir a independência pessoal, e mais atrás ainda, para a Magna 
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Carta de 1215, que continha as sementes dos direitos que viriam a se consagrar na 

declaração universal dos direitos do homem no século XX.  

A liberdade individual moderna, assim, resultou de um amálgama entre a 

liberdade religiosa e o direito de propriedade, combinação que já estava presente 

nessas leis inglesas, uma união curiosa entre os mundos espiritual e material. 

Arendt53 esclarece que “a nossa tradição filosófica de pensamento político, 

iniciada com Parmênides e Platão, foi fundada explicitamente em oposição à polis e à 

sua cidadania". E como a liberdade fazia parte central da vida política, dela não cuidou 

a filosofia política de então. Assim, tanto a filosofia cristã quanto a clássica pensaram 

a liberdade sem qualquer consideração de ordem política. A ideia de liberdade no 

mundo grego, portanto, não surgiu com os filósofos, mas no mundo da polis, na 

política. 

É importante a percepção dessa distinção entre a liberdade dos antigos e dos 

modernos, particularmente quando se tenta estabelecer uma compreensão sobre 

quais são os atributos verdadeiramente definidores da democracia. 

Na democracia da polis grega, que tinha um sentido de cidade-comunidade, 

e não propriamente de cidade-estado54, a liberdade como a concebemos, como uma 

proteção em face do poder estatal absoluto, era desconhecida. Isso porque a vida do 

cidadão se realizava inteiramente na polis, que dele exigia uma dedicação integral em 

todos os aspectos cotidianos. Inexistia uma esfera de privacidade impenetrável, não 

querendo isso significar que não houvesse vida privada. Havia, e até o sentido 

humanístico de individualidade era valorizado, mas o chamado político era imperativo, 

de modo que o direito à privacidade não era oponível às exigências cidadãs. Ademais, 

como se praticava, de fato, a democracia direta, a participação do indivíduo nas 
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decisões do governo lhe absorvia de uma forma tal que a própria existência não lhe 

pertencia55. Nas palavras de Tucídides, “os homens é que são a cidade”.56 

Benjamin Constant57 destacou que, entre os antigos, o indivíduo era quase 

habitualmente soberano nas questões públicas, podendo decidir sobre a paz e a 

guerra, mas escravo nos assuntos privados, reprimido em todos os movimentos, 

passível de ser privado de seu estado, despido da dignidade, banido, condenado à 

morte, pela vontade da maioria.  

A ideia moderna de liberdade, portanto, não integrava a concepção de 

democracia no mundo clássico58, conquanto a individualidade humana tenha ali se 

desenvolvido ricamente. Se havia algo que era da essência da democracia grega era 

a igualdade, irmã gêmea da liberdade na participação do governo da polis, igualdade 

e liberdade políticas, portanto. 
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Claro está que, mesmo no âmbito estritamente político, a liberdade dos 

antigos difere da formulação construída ao longo de mais de dois mil anos, até chegar 

na concepção atual, e isso se deveu, em grande parte, à conformação do pensamento 

cristão acerca do livre arbítrio que, consoante já referido, conquanto radicado na 

vontade e independente do mundo político, sobre este exerceu uma importante 

influência, derivando, inclusive, a teoria da soberania com Rousseau, fundada na 

vontade geral. 

Arendt 59  condena essa identificação política entre liberdade e soberania, 

advinda da equiparação entre liberdade e livre arbítrio, aproximando-se de 

Montesquieu na defesa das leis, por temer a tirania da vontade, e colocando-se 

fortemente contra Rousseau. 

Rousseau, todavia, não situava a vontade do homem acima das leis. A sua 

“vontade geral” (volonté générale) não era a soma das vontades individuais, sendo as 

leis percebidas como necessárias pelo corpo coletivo. “As leis não são produzidas ex 

homine, mas são reconhecidas e proclamadas ex natura”60. “O primeiro que as propõe 

não faz mais do que formular o que todos já sentiram, e não é questão de eloquência 

transformar em lei o que cada um resolveu cumprir, uma vez convencido de que os 

outros farão o mesmo”61. 

Dizia Rousseau: 

Os homens devem apenas à lei a justiça e a liberdade. É esse órgão salutar 

da vontade de todos que restabelece, por meio do direito, a igualdade natural 

dos homens. É essa voz celeste que dita a cada cidadão os preceitos da 

razão pública e ensina-o a agir de acordo com as máximas de seu próprio 

juízo e a não entrar em contradição consigo mesmo62.  
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No Contrato Social63, Rousseau perguntou-se “como uma cega multidão que 

frequentemente ignora o que quer, porque raramente sabe o que é bom, levará a bom 

termo por si mesma uma empresa tão grande e difícil como é um sistema legislativo”. 

Mais adiante, reconheceu que “seriam precisos deuses para legislar aos homens”, e 

que 

o próprio povo, quando quiser, não pode despojar-se deste direito 

intransferível, porque, segundo o pacto fundamental, somente a vontade 

geral obriga aos particulares e não é possível ter certeza de que uma vontade 

particular está de acordo com a geral, senão depois de tê-la submetido aos 

sufrágios livres do povo64.  

Eram, pois, raros os grandes legisladores, de modo que a legislação deveria 

ser econômica e durável. “Um Estado, governado assim, necessita de poucas leis, e 

à medida que se torna necessário promulgar outras novas, esta necessidade se 

evidencia universalmente”65. 

Rousseau, desse modo, utilizou a "vontade geral" em substituição a 

concepções anteriores justificadoras do poder soberano, como o direito divino ou 

natural, mas não identificou essa ideia como a soma das vontades individuais, de 

modo que a crítica de Arendt, o temor de que a identidade entre liberdade e livre 

arbítrio tivesse ocorrido no pensamento de Rousseau, e que isso poderia gerar uma 

tirania da vontade, parece sem razão de ser.  

Também Locke66 afirmou que, “mesmo que mal interpretadas às vezes, as 

leis não têm a finalidade de abolir ou coibir, mas de preservar e aumentar a liberdade”, 

e que “em todas as situações em que os seres gerados são passíveis de julgamento, 

onde não há lei, não há liberdade”. 

Locke, diga-se, homem do século XVII, tinha a liberdade como o supremo fim 

do estado e, nas palavras de Friedrich67, "secularizou o protestantismo" pois, assim 
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como Lutero, estabeleceu a liberdade como o centro de sua doutrina em face da 

autoridade.  

Essa mesma linha de pensamento manifestou Montesquieu68, afirmando ele 

que, “numa sociedade em que há leis, a liberdade não pode consistir senão em poder 

fazer o que se deve querer e em não ser constrangido a fazer o que não se deve 

desejar”. Dizia, todavia, que a “democracia e a aristocracia, por sua natureza, não são 

Estados livres”, encontrando-se a liberdade apenas nos governos moderados, e 

somente quando não se abusa do poder, daí a necessidade de o poder frear o poder, 

uma vez que a natureza humana tende a abusar do poder que usufrui. 

Na verdade, desde a antiguidade, busca-se a liberdade política na proteção 

conferida pela lei, resguardando o indivíduo do abuso dos governantes. No ano de 66 

a.C., por exemplo, Cicero defendeu Cluentius, acusado de ter envenenado 

Opopianicus, atuando como praetor69. Na ocasião, disse: legum serui sumus ut liberi 

esse possimus (servimos a lei para podermos ser livres)70. 

Idêntica ideia tinham os gregos, os quais, de início, consideravam que as 

nómoi (leis) refletiam a natureza das coisas (physis), mas evoluíram para a noção de 

que tudo que agrada ao povo seria lei, daí a ideia de liberdade grega (eleuthería) ter 

sido compreendida pelos romanos como licenciosidade (licentia, e não libertas). À lei, 

na democracia grega, faltou o sentido da limitação, razão pela qual a tradição jurídica 

ocidental apoiou-se no direito romano, e não no grego71.  

Era, pois, a autonomia política que governava a democracia grega, autonomia 

compreendida em sua etimologia, ou seja, autogoverno, o povo produzindo as 
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próprias leis, sendo elas boas simplesmente por serem aprovadas pela maioria, 

concepção por demais arriscada para a liberdade. 

Werner Jaeger relata que: 

No tempo dos pais da democracia ateniense, Sólon e Clístenes, ainda não se 

confundia o desenfreio com a democracia, a arbitrariedade com a liberdade, 

a licensiosidade da palavra com a igualdade, a absoluta falta de domínio do 

comportamento com a suprema felicidade; ao contrário, os indivíduos deste 

jaez eram castigados e existia a preocupação de tornar melhores os 

homens72. 

Bentham73, contrariando essa longa corrente de pensamento, afirmava que a 

lei não se destina a libertar, mas a restringir, sendo toda lei uma infração à liberdade, 

ainda que possa incrementar a soma das liberdades. 

Não é possível, todavia, liberdade, em qualquer de suas dimensões, sem 

autoridade, como destaca Carl J. Friedrich74, pois é necessária a existência de limites 

para o exercício da liberdade individual, do mesmo modo que as liberdades de 

participação política e de criação se dão dentro de regras estabelecidas. A autoridade 

legítima, como a exercida pela lei, libera, pois sujeita os indivíduos apenas a 

interferências racionais, ancoradas na persuasão e não no comando arbitrário. A 

liberdade, todavia, "não pode ser mantida no que se refere a pessoas que abusem 

dela para destruírem o sistema que a mantém", afirma Friedrich75, de modo que, 

contra esse abuso, não estando disponível a simples autoridade, torna-se necessário 

o uso da força. Aí reside a distinção entre liberais e anarquistas, pois enquanto os 

primeiros prezam pela limitação da autoridade, os últimos desejam aboli-la76.   

A contribuição romana ao problema da liberdade política, diferentemente da 

grega, não foi direta, mas indireta, através da ideia de legalidade, posteriormente, 

absorvida no direito anglo-saxão, culminando no liberalismo, com o constitucionalismo 
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equilibrando o governo dos homens (dos legisladores, concepção do direito 

continental europeu) e o das leis (rule of law)77. 

Com efeito, conexo ao constitucionalismo e protegido por ele desenvolvia-se 

a formulação dos direitos individuais, sendo mesmo difícil conceber um estado liberal 

em que não houvesse o reconhecimento de um conjunto de direitos inerentes à 

natureza humana, decantados no tempo e reconhecidos como tais pelo 

amadurecimento da civilização, sem os quais o indivíduo perderia em subjetividade 

em um processo de desumanização. 

Nessa sistemática, o parlamento deveria atuar de modo complementar ao 

judiciário, a quem, por sua vez, cumpriria o papel de “descobrir” a lei racionalmente. 

Já “a independência do judiciário era concebida pelos formuladores das constituições 

liberais como independência em relação à política, não como uma outra forma de fazer 

política”78. A razão de ser das constituições, portanto, seria combinar o governo da lei 

e o dos legisladores. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Sartori 79  compreende que a liberdade 

política que desfrutamos hoje deve ser creditada ao constitucionalismo, desenvolvido 

pelo liberalismo, não possuindo raízes na “liberdade precária e duvidosa das 

democracias antigas”. Na concepção original de democracia, portanto, estariam os 

princípios da igualdade, isocracia e autogoverno, não a ideia de liberdade, conquanto 

seja possível chegar a ela, indiretamente, a partir das consequências da isocracia. 

De fato, no dizer de Kelsen80, “na ideia de democracia [...] encontram-se dois 

postulados da nossa razão prática, exigem satisfação dois instintos primordiais do ser 

social”, sendo o primeiro deles “a reação contra a coerção resultante do estado de 

sociedade, o protesto contra a vontade alheia diante da qual é preciso inclinar-se, o 

protesto contra o tormento da heteronomia”, discurso no qual se pode perceber a 
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influência kantiana de liberdade como autonomia. E continua: “assim, a ideia 

absolutamente negativa e com profundas raízes anti-heróicas de igualdade trabalha 

em favor de uma exigência igualmente negativa de liberdade”. 

Sob outra ótica, Arendt destaca que, para Montesquieu e os antigos, a 

liberdade faltaria quando ausente a capacidade de fazer, seja por circunstâncias 

externas ou internas. Segundo ela: 

A necessidade que me previne de fazer o que eu distingo e quero pode surgir 

do mundo, ou do meu próprio corpo, ou de uma insuficiência de talentos, dons 

e qualidades os quais são concedidos aos homens por nascimento e sobre 

os quais ele dificilmente tem mais poder do que sobre outras circunstâncias. 

[...] O poder que atende a essas circunstâncias, que liberta, por assim dizer, 

querendo e sabendo de sua escravidão à necessidade é o Eu-posso. 

Somente quando o Eu-quero e o Eu-posso coincidem, a liberdade tem 

passagem. 81  

Cumpre observar que os filósofos gregos já buscavam educar o homem para 

alcançar a conciliação entre o querer e o poder, livrando-se, com isso, do dever da 

obediência, por desnecessária, sendo o autocontrole uma virtude especificamente 

política, limitando o querer ao possível82.  

O querer que não encontra limites, de fato, tende à tirania, como temia Arendt, 

mas o estrangulamento do querer pela impossibilidade de toda ordem, inclusive a 

material, torna o homem cativo. 

Isaiah Berlin83 considerou que a ideia de liberdade buscada na autolimitação 

às contingências naturais e humanas, na autonomia como resistência aos desejos, no 

autocontrole, como a pensara Kant, em uma autoidentificação com o controlador, 

como uma independência à esfera da causalidade ou mesmo, como faziam os 

epicuristas e ascetas, em uma autorrestrição da vontade, na busca por uma 

autoemancipação, independência do mundo exterior, jogou um papel central não 
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apenas no campo ético, mas também no político, na medida em que considerou o ser 

humano como um sujeito, não como um objeto, sendo da sua essência a autonomia. 

Por isso é que a tentativa dos utilitaristas em não estimular a autorresistência, 

mas em aproveitar-se da tendência de o homem ser escravo de suas paixões de modo 

a conduzi-lo a um determinado destino, seria a forma mais aguda de heteronomia84.  

Rousseau, ao contrário, no que viria a concordar Kant, já dizia que "o homem 

verdadeiramente livre deseja apenas o que pode, e faz aquilo que deseja" 85 . O 

segredo da liberdade, portanto, residiria na autocontenção da vontade ao possível.   

De um modo mais radical, quando os caminhos estão bloqueados para a 

liberdade, o homem volta-se para si, protege-se em sua cidadela interior, passa a 

ignorar os grilhões do mundo exterior para encontrar a liberdade em seu íntimo, como 

fez o existencialismo de Sartre no período da ocupação nazista e, bem antes, os 

estóicos perante a autocracia macedônica86. 

A liberdade individual de Kant, de toda sorte, apesar de sua transcendência, 

por estar além da causalidade natural, uma vez traduzida na realidade empírica, 

tornou-se a essência do humanismo liberal, tanto no campo moral quanto político, 

humanismo esse que também foi profundamente influenciado por Rousseau87. 

Mas há uma outra forma de pensar a liberdade segundo a capacidade de 

realizar o que o ser humano deseja por necessidade. Trata-se da liberdade 

substantiva. 
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1.1.2 A Liberdade substantiva 

Franklin Delano Roosevelt88, em seu famoso discurso proferido em 1941 que 

ficou conhecido como Four Freedom Speech, relacionou o que seriam as quatro 

liberdades fundamentais, nelas inserindo a de viver sem penúria e sem medo, ao lado 

das liberdades de expressão e religiosa. 

Roosevelt tratava de uma nova dimensão da liberdade, liberdade que não era 

propriamente individual, a ser protegida contra o governo e a sociedade, tampouco de 

natureza civil, relacionada à participação política, mas outra que reclama a proteção 

contra o medo e a necessidade exigindo uma atuação positiva do estado89, o que veio 

a ser reconhecido expressamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Essa terceira dimensão da liberdade, no dizer de Carl J. Friedrich 90 , 

compreende "o desenvolvimento da criatividade ou da capacidade efetiva dos homens 

de expandir suas personalidades", traduzindo-se em "liberdade de serem os homens 

plenamente eles próprios e de não serem tolhidos em seu crescimento pessoal pelo 

medo da guerra, da pobreza ou pela doença", exigindo "segurança social, direito ao 

trabalho, à educação", dentre outros, e "uma vida cultural rica" em um ambiente de 

"ordem interna". 

Friedrich91 narra que, durante as discussões para a formulação da Declaração 

Universal das Nações Unidas, enquanto que os norte-americanos se diziam os 

verdadeiramente livres, negando essa condição aos homens do Leste, estes 

retrucavam, afirmando serem eles os livres, enquanto que os ocidentais seriam 

escravos do capitalismo. Nos debates, enquanto que os americanos enfatizavam a 

liberdade como independência, os soviéticos valorizavam a liberdade de criação, a 

libertação do medo e da miséria.   
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“De que me serve isso, se não me torna imortal?”92, foi a pergunta retórica de 

Maitreyee ao esposo, no século VIII a.C., ao este lhe dizer que nem toda a riqueza do 

mundo lhe traria essa condição. Amartya Sen faz uma correção nesse pensamento, 

considerando a possibilidade de uma vida longa e boa, sem misérias e privações de 

liberdade, não a imortalidade.  

Riqueza e liberdade se relacionam de modo indiscutível, pois há uma 

associação clara entre renda e capacidades individuais, mas à medida que o primeiro 

fator se acentua, o ganho em liberdade não se eleva na mesma proporção, havendo 

uma faixa em que se pode considerar uma resposta inelástica da liberdade em função 

da riqueza, ou até mesmo, em casos mais extremos e a depender do ambiente social, 

uma inflexão na curva. Por outro lado, Amartya Sen93 adverte sobre a existência de 

outras influências, além da renda, que podem favorecer as capacidades básicas e as 

liberdades efetivas dos indivíduos.  

A renda e a riqueza, portanto, devem ser consideradas em conjunto com 

outros fatores na avaliação das capacidades. É significativo observar, por exemplo, 

que as taxas de sobrevivência dos habitantes de Kerala, na Índia, e da China são 

superiores à dos afro-americanos nos Estados Unidos, ainda que a renda destes seja 

bem superior à daqueles em termos de poder de compra94. 

Trata-se, então, da liberdade substantiva, não necessariamente em oposição 

à liberdade formal. Dir-se-ia mesmo haver uma congruência entre ambas, defendendo 

os liberais uma ordem de precedência em favor da segunda.  

A chamada “tese de Lee” (Lee Yuan Yew, ex-primeiro ministro da Cingapura), 

ao contrário, procurou demonstrar uma associação positiva entre governos 

autoritários e desenvolvimento econômico95 , sendo, talvez, o exemplo mais forte 

dessa realidade a China atual. Mas a mesma China provocou involuntariamente a 

morte de milhões de indivíduos pela fome ao tempo de Mao, não havendo notícia de 

que fomes coletivas tenham ocorrido em democracias. A da Irlanda, em meados do 
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século XIX, foi proporcionada por uma administração inglesa, o que também ocorreu 

na Índia britânica.  

Pode-se afirmar com alguma segurança, pois com amparo na história, que os 

governos democráticos são mais sensíveis aos males coletivos, seja pela crítica 

permanente a que são submetidos, seja pela possibilidade de alternância de poder, o 

que serve como estímulo a uma atuação preventiva que, de todo modo, não exclui 

uma solução corretiva promovida pela assunção da oposição ao poder. 

As liberdades formais, portanto, contribuem efetivamente para a consecução 

das liberdades materiais, mas não necessariamente. Amartya Sen afirma que, “com 

grande frequência, a insegurança econômica pode relacionar-se à ausência de 

direitos e liberdades democráticas”96. Além disso, “a liberdade política e as liberdades 

civis são importantes por si mesmas, de um modo direto”, reconhece Sen, não sendo 

necessário “justificá-las indiretamente com base em seus efeitos sobre a economia”97. 

As duas liberdades, a formal e a substancial, devem caminhar juntas, 

porquanto ambas têm valor intrínseco e tendem a se impactar mutuamente de um 

modo positivo. Por outro lado, a ausência dos direitos civis e das liberdades políticas 

são um incentivo negativo às liberdades substanciais, enquanto que as carências 

materiais, além de privarem os indivíduos de uma parcela importante de suas 

liberdades, dificulta-lhes a realização dos direitos civis e das liberdades políticas. 

Em termos de liberdades, não apenas os resultados, mas também os 

processos pelos quais são alcançados contam, daí a distinção entre “resultados de 

culminância” e “resultados abrangentes”. Sob esse aspecto, Sen reconhece que “o 

mérito do sistema de mercado não reside apenas em sua capacidade de gerar 

resultados de culminância mais eficientes”, mas também por permitir as liberdades de 

escolha dos indivíduos em relação à profissão, ao que produzir, consumir e tantas 

outras nele franqueadas98. 
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1.1.3 As liberdades fundamentais e a democracia 

John Rawls99 relaciona como liberdades fundamentais a política (o direito ao 

voto e ao exercício de cargo público), a de expressão e reunião, a de consciência 

e de pensamento, a individual, compreensiva da proteção contra a opressão 

psicológica, a agressão e a mutilação (integridade), o direito à propriedade 

pessoal, e a proteção contra prisão e detenção arbitrárias. 

Sartori 100 , partindo de Rossiter, relaciona cinco tipos de liberdades: 

independência (mínimo de restrições externas) e privacidade, de um lado, tidas por 

liberdades negativas (políticas ou defensivas), e capacidade, oportunidade e poder, 

de outro, liberdades positivas. Para ele, as duas primeiras seriam condições para as 

três últimas, e a sequência lógica viria na ordem indicada. 

A liberdade primordial, portanto, seria a independência, que protege o 

indivíduo e franqueia-lhe a escolha; em seguida, viria a privacidade, que libera a 

escolha de pressões externas; a capacidade ampliaria as opções existentes; a 

oportunidade seria a entrada no leque das alternativas disponíveis; e o poder seria 

uma condição equalizadora, que contribui para uma liberdade igual de escolha. A 

despeito da identificação dessas diversas liberdades com a de escolha, Sartori não a 

qualifica como política, por ser esta essencialmente relacional101. 

Carl J. Friedrich102 critica qualquer tentativa de hierarquização em abstrato de 

direitos e, portanto, de liberdades, muito embora reconheça que eles exprimam os 

valores e crenças relevantes de uma comunidade passíveis de evolução temporal, daí 

a necessidade de flexibilidade em suas formulações. O direito de propriedade, por 

exemplo, tão imbricado com a liberdade individual, tem passado por transformações 

restritivas e nada tem de absoluto, não podendo existir desassociado de obrigações.    
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Isaiah Berlin103 distingue a liberdade política em dois sentidos fundamentais: 

negativa e positiva. A primeira procura responder à pergunta sobre que assuntos 

devem ser deixados livres aos indivíduos da interferência dos demais, enquanto a 

segunda relaciona-se com a questão acerca do que, ou quem, é a fonte de controle 

ou interferência que pode determinar alguém a fazer ou ser algo, e não outra coisa.  

A liberdade negativa não se importa com a capacidade de o indivíduo fazer 

ou não o que deseja, ou de ser ou não o que almeja, mas apenas com o eventual 

impedimento provocado por restrições impostas por outras pessoas em geral, aí 

incluído o próprio Estado. Afasta, pois, qualquer conotação de ordem econômica 

(liberdade econômica) ou limitações decorrentes de deficiências individuais e coisas 

do gênero. Cuida tão somente da fronteira que deve ser traçada entre a área 

inteiramente privada e a sujeita à autoridade pública.  

Essa fronteira, todavia, é variável de indivíduo a indivíduo, de comunidade a 

comunidade, de país a país, pois o âmbito de preocupação libertária de um miserável, 

de uma comunidade ou país pobre é deveras inferior ao daqueles dotados de bens 

materiais e imateriais. Por isso Berlin admite que o desenho dessa fronteira está 

sujeito a discussões e barganhas. "Liberdade para um graduado em Oxford [...] é algo 

bem diferente de liberdade para um camponês egípcio"104.  

Seja como for, continua Berlin: 

O camponês egípcio precisa de roupas ou de medicamento antes, e mais, do 

que de liberdade pessoal, mas o mínimo de liberdade que ele precisa hoje, e 

o mais elevado grau de liberdade que ele pode necessitar amanhã, não é 

uma espécie de liberdade a ele peculiar, mas idêntica à dos professores, 

artistas e milionários105. 

Pode-se, com isso, segundo Berlin106, optar por uma redução na liberdade de 

alguns para atenuar uma situação de injustiça perante outros, mas o que se ganha 
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não seria liberdade, e sim outra coisa, no caso do exemplo, justiça, em contrapartida 

a um decréscimo de liberdade. 

Por outro lado, é um equívoco vincular liberdade e democracia (ou liberalismo 

e democracia). Se tal ocorresse, a designação liberal-democracia seria redundante. 

O caminhar do liberalismo para a democracia deu-se pela formulação política da 

soberania popular, e não pelo ideal igualitário107, o que levou a uma progressiva 

inclusão social, étnica e de gênero para a cidadania, culminando com o sufrágio 

universal. Nesse caminhar, todavia, a liberdade sofreu percalços quando a 

democracia gerou fenômenos como o nazismo, enquanto que encontrou um ambiente 

para a sua plena expansão em estados absolutistas, como a Prússia de Frederico o 

Grande e a Áustria de José II, muito mais do que nas democracias já 

experimentadas108. 

De toda sorte, Bobbio109 compreende que não seriam mais possíveis, nos dias 

atuais, estados liberais não democráticos ou democráticos não liberais, pois a 

democracia protege os direitos fundamentais, base do Estado liberal, enquanto que o 

resguardo desses direitos permite o bom funcionamento da democracia, porquanto 

favorece a liberdade de escolha.  

No sentido, pois, de liberdade negativa, o que importa é a área de controle, e 

não a sua fonte (se advinda de uma democracia ou de um estado autocrático), o que 

só interessa quando se pensa em liberdade positiva. Assim, a liberdade negativa não 

estaria de qualquer modo conectada logicamente com democracia ou autogoverno, 

no pensar de Isaiah Berlin 110 , muito embora admita que o autogoverno possa, 

"geralmente, prover uma melhor garantia de preservação das liberdades civis do que 

outros regimes, e tem sido defendido como tal pelos libertários". 

A liberdade positiva, como referido, diz com a possibilidade de o indivíduo 

comandar-se, de estabelecer as regras as quais deverá se submeter, não importando 
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se tais regras irão elastecer ou refrear o campo de liberdade, a possibilidade de 

realizar escolhas, a liberdade negativa.  

As liberdades negativas e positivas são respectivamente objetivas e 

subjetivas, por assim dizer, a primeira se referindo ao "que é livre" e a segunda a 

"quem decide o que é livre". Os gregos antigos estavam muito mais interessados na 

liberdade positiva do que na negativa, diferentemente dos liberais que viam com 

restrição a democracia, como Benjamin Constant, John Stuart Mill e Tocqueville. 

A divisão das liberdades em positivas e negativas espelha-se na partição do 

'self" em dois "selves", o primeiro identificado pela individualidade do ser, por sua 

vontade, o "self" empírico que julga o que é bom para si, mas que acaba por ser 

aprisionado por um "self" transcendental, uma comunidade, um estado, uma nação, 

enquanto que o segundo traduzido em uma realidade coletiva e racional, hegeliana, 

mas não só, que entende o que é bom para o indivíduo ainda que ele não o saiba, 

que não o expresse, o "self" real, aquele cuja vontade seria revelada se o indivíduo 

gozasse da racionalidade, não se deixasse levar pela natureza que o aprisiona, pelas 

paixões111. 

Pergunta-se Isaiah Berlin112, "se uma democracia pode, sem deixar de ser 

uma democracia, suprimir a liberdade, pelo menos como os liberais têm usado a 

palavra”, indagando sobre “o que poderia tornar uma sociedade verdadeiramente 

livre". Responde então ser necessário que a sociedade seja governada segundo dois 

princípios: que apenas os direitos, nunca o poder, possa ser tido por absoluto; e que 

haja uma área inviolável de privacidade, desenhada a partir de regras longamente 

decantadas no tempo, e internalizadas pelos homens normais como de observância 

necessária, inderrogáveis por qualquer procedimento formal da parte de qualquer 

corte ou corpo soberano. 

Já Carl J. Friedrich 113  faz uma afirmação um tanto polêmica de que os 

indivíduos não desejam um máximo de liberdade, mas um mínimo, pois muitos 

sentem-se confortáveis em deixar a maior parte das decisões ao encargo de outros, 
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e a aquisição de novas liberdades vem, ordinariamente, acompanhada de novas 

responsabilidades, o que chama a atenção para a questão da capacidade limitada 

para a liberdade.  

A liberdade, por outro lado, não se sustenta sem a igualdade, pois como 

conceber que uns sejam mais livres do que outros, ainda que se esteja a considerar 

apenas as liberdades negativas. Cumpre, portanto, discutir esse segundo pilar da 

democracia, e explorar as congruências e dificuldades verificadas entre a liberdade e 

a igualdade. 

  



42 
 
1.2 A igualdade na democracia 

"Há 87 anos, os nossos pais deram origem neste continente a uma nova 

Nação, concebida na Liberdade e consagrada ao princípio de que todos os homens 

nascem iguais"114. Assim Abraham Lincoln iniciou o célebre discurso, em novembro 

de 1863, na cerimônia de inauguração do Cemitério Militar de Gettysburg, em plena 

Guerra da Secessão.   

Mas de que igualdade falava Lincoln, lembrando que, naquela época, o índio, 

o negro e as mulheres eram destituídos do direito ao voto e de muitos outros direitos, 

e que o próprio direito ao sufrágio pelo homem branco era restringido pelo caráter 

censitário na maioria dos estados115, algo que só seria definitivamente afastado com 

a 24ª Emenda em 1964116?   

Os franceses, em 1789, consagraram no art. 1o da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão que "os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As 

distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum"117. A despeito desse 

reconhecimento, à mulher francesa só foi permitido o voto a partir da metade do século 

XX.  

Sob outra perspectiva, obviamente que os homens não nascem iguais em 

inteligência, talentos e aptidões, e mesmo a identidade genética entre gêmeos 

univitelinos não é suficiente para assegurar uma uniformidade de personalidades, 

pois, desde a concepção, o ambiente atua sobre cada indivíduo de modo a distingui-

los. Em vista das diferenças intrínsecas à individualidade humana, é natural que toda 

sociedade se incline para a desigualdade, e que essa desigualdade se torne em si 

mesma um importante fator de desequilíbrio.  
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O próprio Abraham Lincoln já havia expressado essa compreensão em um 

anterior discurso, proferido em 1857, em Springfield, tratando do caso Dred Scott. 

Disse ele:  

Eu penso que os autores desse notável instrumento pretendiam incluir todos 

os homens, mas eles não pretendiam declarar que todos os homens são 

iguais em respeito a tudo. Eles não queriam dizer que todos eram iguais em 

cor, tamanho, intelecto, desenvolvimento moral ou capacidade social. Eles 

definiram com razoável clareza, em respeito ao quê eles consideravam todos 

os homens criados iguais - iguais em 'certos direitos inalienáveis, entre os 

quais a vida, a liberdade e na busca da felicidade'118. 

Pode-se afirmar, com isso, que eventual igualdade inicialmente verificada se 

insere em um sistema de natural equilíbrio instável, de modo que qualquer 

perturbação principia um processo de afastamento dessa situação, que tende a se 

retroalimentar, ampliando a desigualdade se nada for feito para contê-la. A igualdade 

é, pois, uma condição de organização inviável de ser mantida sem uma força que atue 

no sentido da redução da entropia social.  

Giovanni Sartori afirma que, "para termos a desigualdade, tudo quanto se 

exige de nós é deixar as coisas seguirem seu curso. Mas, se quisermos buscar a 

igualdade, nunca podemos nos dar ao luxo de relaxar"119. Em sua crítica, "como um 

ideal que expressa um protesto, a igualdade é atraente e fácil de entender; como um 

ideal que apresenta propostas, como um ideal construtivo, acho que nada é tão 

complicado quanto a igualdade"120 

De fato, a igualdade é um ideal que encontra dificuldades quase 

intransponíveis de serem resolvidas, pois participa de uma equação em que outras 

variáveis, também muito caras ao indivíduo, estão emaranhadas, em que não se move 

um fio sem que outro permaneça inerte. Não há avanço no processo de equalização 

que não cobre um preço em algum valor de importância para a individualidade e a 
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119 SARTORI, G. A Teoria da Democracia Revisitada. V. 2: As Questões Clássicas. Tradução de 
Dinah de Abreu Azevedo. Revisão técnica de Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática, 
1994, p.107. 

120 SARTORI, G. A Teoria da Democracia Revisitada. V. 2: As Questões Clássicas. Tradução de 
Dinah de Abreu Azevedo. Revisão técnica de Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática, 
1994, p. 108-109. 



44 
 
sociedade. Talvez o embate maior se dê entre a liberdade e a igualdade, muito embora 

esses dois atributos possam caminhar unidos em situações variadas. Deve-se buscar 

a igualdade na liberdade ou a liberdade na igualdade? Eis uma questão difícil de ser 

resolvida, possivelmente porque a resposta não esteja em qualquer das duas opções. 

Isaiah Berlin121 afirmou ser um "lugar comum que nem a igualdade política, 

nem uma organização eficiente, nem a justiça social são compatíveis com mais do 

que uma módica liberdade individual, e certamente não com o irrestrito laisser-faire".  

O liberalismo sem freios, disso não há dúvidas, se não gera desigualdade por 

si, também não impõe qualquer obstáculo a que ela siga a tendência que lhe é 

inerente, soltando-lhe todas as amarras para o pleno desenvolvimento. E a 

desigualdade, por sua vez, produz graves problemas na sociedade, não apenas para 

os que se encontram nas camadas mais desfavorecidas materialmente, mas também 

para os que gozam de fartura. 

É significativo que as diversas teorias de justiça social, de algum modo, 

tenham em consideração a igualdade. Ainda a utilitarista, que não anseia a paridade 

de utilidades sendo desfrutada pelos indivíduos, mas somente a maximização da 

soma total das utilidades, defende que igual importância seja conferida aos ganhos e 

perdas de utilidades de todas as pessoas122 . Também a meritocracia defende a 

igualdade no mérito, e os libertários, na liberdade, razão pela qual Amartya Sen situa 

a pergunta não sobre "por que a igualdade?", mas em "igualdade de quê?"123. 

Especifica, Amartya Sen124, portanto, que as teorias normativas de justiça 

social podem diferir no foco em que consideram a igualdade, podendo centrar-se na 

liberdade, na renda ou riqueza, nos direitos, na utilidade ou em alguma outra 

característica significativa. 
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Os igualitários, de outro lado, não desejam a igualdade em tudo, como admite 

William Letwin125, mas confinam esse ideal a determinados aspectos gerais e vitais 

ao ser humano, como renda, riqueza, estima, poder político, direitos legais e 

educação.  

Pode-se inferir, pois, que a igualdade, assim como a liberdade, é um anseio 

da humanidade, havendo um elo que a vincula de algum modo ao senso de justiça. 

Aristóteles126 já dizia que "a justiça nas transações entre um homem e outro é 

efetivamente uma espécie de igualdade, e a injustiça nessas relações é uma espécie 

de desigualdade", embora em um específico contexto, reconheça-se, porque também 

reclamava a igualdade para os iguais e a desigualdade para os desiguais. 

A igualdade deve ser sempre promovida, a menos que haja uma justificativa 

razoável para afastá-la. A desigualdade, pois, não pode ser arbitrária, sob pena de 

injusta.  

Condorcet127, tratando do progresso futuro do espírito humano, exclamou a 

esperança sobre um estado vindouro que poderia ser reduzida a três pontos 

importantes: a destruição da desigualdade entre as nações; o progresso da igualdade 

no seio de um mesmo povo; e o aperfeiçoamento real do homem. Das três grandes 

necessidades para um futuro auspicioso da humanidade, segundo Condorcet, dois 

relacionam-se à igualdade. 

Esse, na verdade, é um tema que já era abordado na Grécia antiga, não 

apenas na filosofia, estando em campos opostos a aristotélica e a estóica, mas 

também na arena política. Segundo Werner Jaeger, baseado no discurso Areopagítico 

de Isócrates, e referindo-se à democracia ateniense na época de Sólon e Clístenes, 
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"a igualdade a que naquele tempo se aspirava não era a igualdade mecânica de todos, 

mas sim a igualdade proporcional que dá a cada um o que lhe cabe"128.  

Isócrates considerava que aquele era um tempo de "perfeita saúde do 

organismo social", não conhecendo os pobres "a inveja da classe abastada, mas os 

sem-fortuna partilhavam a felicidade dos outros e era com razão que olhavam a 

riqueza daqueles como a fonte do seu próprio sustento". Os ricos, por sua vez, "não 

desprezavam os pobres, mas reputavam vergonha própria a pobreza deles e os 

ajudavam na miséria, oferecendo-lhes trabalho". Embora esse quadro pareça 

idealizado, quando confrontado com os relatos do próprio Sólon, de algum modo era 

mais provável que assim ocorresse naquela época do que no tempo de Isócrates, 

quando a democracia fora radicalizada129. 

No campo da educação, por exemplo, Isócrates130 considerava que a paideia 

se deveria adaptar à fortuna de cada indivíduo, o que também foi defendido por 

Protágoras, ao contrário do que apregoado na "República" de Platão, pois nela toda a 

educação ficaria no encargo do Estado. Na visão de Isócrates, as desigualdades eram 

uma "imposição irrevogável da natureza", e por isso apenas aspirava "à mitigação das 

durezas desnecessárias, mas não à eliminação das próprias diferenças de fortuna"131. 

Examinemos, pois, como a diversidade humana é considerada e como foi 

construída a ideia moderna de igualdade entre os indivíduos. 
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1.2.1 A diversidade humana e a ideia de igualdade 

Amartya Sen132, pensador rawlsiano, inicia a obra "Inequality Reexamined" 

afirmando que "a ideia de igualdade é confrontada por dois diferentes tipos de 

diversidade: (1) a heterogeneidade básica dos seres humanos, e (2) a multiplicidade 

de variáveis em termos das quais a igualdade pode ser julgada". Por essa razão, "a 

avaliação das reivindicações por igualdade tem que se confrontar com a existência de 

profunda diversidade humana", não se podendo ignorar que a "igual consideração por 

todos pode demandar um tratamento muito desigual em favor do desfavorecido". 

Cuida-se, então, da igualdade substantiva, algo que implica dificuldades bem maiores 

do que as encontradas quando se busca simplesmente a igualdade formal. 

Em um outro sentido, Aristóteles133, como já referido, também reclamava um 

tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, mas cuidava da distinção pelo 

mérito, embora houvesse divergência sobre o que seria o mérito. O pensamento de 

Aristóteles, portanto, contrastava com a doutrina dos estóicos de uma igualdade 

natural entre os homens.  

Para Aristóteles,134 as diferenças nas capacidades racionais faziam com que 

uns se ajustassem a governar, enquanto outros seriam destinados a obedecer. Os 

estóicos, ao contrário, entendiam que a racionalidade tornava os homens mais 

semelhantes do que diferentes.  

Também Péricles, em um discurso fúnebre, teceu loas ao mérito, dizendo: 

Vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de 

nossos vizinhos; ao contrário, servimos de modelo a alguns ao invés de imitar 

outros. Seu nome, como tudo depende não de poucos mas da maioria, é 

democracia. Nela, enquanto no tocante às leis todos são iguais para a 

solução de suas divergências privadas, quando se trata de escolher (se é 

preciso distinguir em qualquer setor), não é o fato de pertencer a uma classe, 

mas o mérito, que dá acesso aos postos mais honrosos135. 
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Platão, por outro lado, nas Górgias, faz uma distinção entre o justo por 

natureza e o justo pela lei, utilizando-se do discurso de Cálides, em um diálogo com 

Sócrates: 

Eu, todavia, julgo que os promulgadores das leis são os homens fracos e a 

massa. Assim, em vista de si mesmos e do que lhes é conveniente, 

promulgam as leis e compõem os elogios e os vitupérios. Amedrontando os 

homens mais vigorosos e aptos a possuir mais, eles dizem, a fim de que estes 

não possuam mais do que eles, que é vergonhoso e injusto esse acúmulo de 

posses, e que cometer injustiça consiste na tentativa de possuir mais do que 

os outros; pois visto que são mais débeis, eles prezam, julgo eu, ter posses 

equânimes. Eis porque a lei diz que a tentativa de possuir mais do que a 

massa é injusta e vergonhosa, denominando-a cometer injustiça; mas a 

própria natureza, julgo eu, revela que justo é o homem mais nobre possuir 

mais que o pior, e o mais potente, mais do que o menos potente136. 

Na filosofia grega, como já se comentou, não apenas a diversidade humana 

foi valorizada como uma justificativa para a desigualdade social, mas também se 

apresentou a ideia de igualdade fundada na racionalidade humana entre os estóicos. 

Pode-se afirmar, todavia, que a concepção de igualdade política, como a 

conhecemos, foi muito mais influenciada pelo pensamento cristão do que pelo 

estoicismo. 

Com efeito, assim como o cristianismo, através da ideia do livre arbítrio, 

influenciou profundamente a construção política da liberdade, a sedutora igualdade 

cristã, revelada também por Paulo, impactou o mundo ocidental, pois se todos eram 

iguais em Cristo, iguais perante Deus, tornou-se latente a força tendente a demolir as 

distinções por identidade e status137. 

Essa ideia não inteiramente nova, consoante já salientado, pois o estoicismo 

também pregava a igualdade natural entre os homens, era original no ponto em que 

se fundava na existência de uma alma de igual valor perante Deus. Além disso, a 

expansão que o cristianismo logrou granjear no mundo romano proporcionou que essa 
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concepção de igualdade alcançasse um impacto significativo, ganhando as massas e 

convolando-se em anseio político na modernidade. 

Nas palavras de Sanford Lakoff138 , "uma vez que o poderoso edifício da 

filosofia grega, a qual já havia desenvolvido o conceito da imortalidade da alma, 

fundiu-se com a ética revelada do cristianismo pelos neoplatonistas, o apelo 

intelectual e moral da concepção cristã da igualdade sobre o estoicismo foi 

assegurado". 

A ideia de igualdade, portanto, chegou até nós não pela condução da 

democracia, ignorada por mais de 2000 anos, mas pelo cristianismo.  

A isonomia, por exemplo, uma espécie de igualdade que se perfaz na lei, 

perante a lei, tem raízes gregas, mas caracterizava antes a cidadania, a igualdade na 

polis (isopolites). Os seus contornos atuais, como igualdade em dignidade, ao 

contrário, foram traçados pela ética cristã. Já a ideia de que todos os homens têm 

direitos iguais e inalienáveis adveio da noção de lei natural como repensada no século 

XVII. Além disso, destaca Sartori139, "isegoria e parresia, as igualdades gregas de 

associação, voto e voz, guardam apenas uma vaga semelhança com nossas 

liberdades de reunião e expressão". 

A igualdade social, de outro lado, não deve ser tomada em um sentido de 

identidade, mas de justiça. Porém, mesmo a ideia de justiça, que remete à igualdade 

e execra a desigualdade, é fugidia. Que nível de igualdade é justo que se busque, 

sacrificando outros bens protegidos também por um sentido de justiça? 
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1.2.2 A igualdade em Rawls 

John Rawls, em "Uma Teoria da Justiça", apresenta a ideia central da justiça 

como equidade, substituindo a formulação do pacto social, como desenvolvida por 

Rousseau, Locke e Kant, por uma situação inicial em que se supõe a existência de 

um véu de ignorância sobre os indivíduos, desenvolvendo o raciocínio de modo 

abstrato sobre como se decidiria o que seria justo sem que se soubesse a condição 

de inserção de cada um na sociedade, desconhecendo-se as qualidades, vantagens 

e desvantagens, aptidões e deficiências com que cada qual seria agraciado, o 

correspondente lugar na sociedade, a classe ou a distinção social140. 

Nas palavras de Rawls141, "devemos imaginar que aqueles que entram em 

cooperação social escolhem juntos, em um único ato conjunto, os princípios que 

devem atribuir os direitos e os deveres fundamentais e determinar a divisão dos 

benefícios sociais". E o fariam em uma situação inicial de igual liberdade, 

correspondente ao estado de natureza da teoria tradicional, e sob o véu da ignorância, 

enquanto pessoas livres e racionais, mutuamente desinteressadas. Tais princípios 

deveriam, de um modo definitivo, condicionar todos os acordos subsequentes.  

Para Rawls142, "cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça 

que nem o bem-estar de toda a sociedade pode desconsiderar. Por isso, a justiça 

nega que a perda da liberdade de alguns se justifique por um bem maior desfrutado 

por outros"143. Não ignora, todavia, o sentido de justiça social, pelo que procura, 

através de sua ideia original, um conjunto de princípios que orientem a organização 

social, a divisão de vantagens, e que possibilitem "um acordo acerca das parcelas 

distributivas apropriadas". 

Segundo Rawls144, mesmo os que defendem concepções distintas de justiça 

devem concordar "que as instituições são justas quando não se fazem distinções 

arbitrárias entre as pessoas na atribuição de direitos e dos deveres fundamentais, e 

                                                             
140 RAWLS, J. Uma Teoria da Justiça. 4ª. ed. rev. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins 

Fontes, 2016, p. 13-15. 
141 RAWLS, J. Uma Teoria da Justiça. 4ª. ed. rev. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins 

Fontes, 2016, p. 14. 
142 RAWLS, J. Uma Teoria da Justiça. 4ª. ed. rev. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins 

Fontes, 2016, p. 5.  
143 RAWLS, J. Uma Teoria da Justiça. 4ª. ed. rev. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins 

Fontes, 2016, p. 4. 
144 RAWLS, J. Uma Teoria da Justiça. 4ª. ed. rev. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins 

Fontes, 2016, p. 6.  



51 
 
quando as leis definem um equilíbrio apropriado entre as reivindicações das 

vantagens da vida social que sejam conflitantes entre si". 

Na sua teoria de justiça como equidade, Rawls145 não pretende identificar 

justiça com igualdade, porém apenas determinar que princípios seriam aceitos por 

todos em uma situação inicial de equidade. Mas obviamente que a justiça exige, pelo 

menos no aspecto formal, um tratamento igualitário das leis e instituições em relação 

aos destinatários, de acordo com as correspondentes classes por eles definidas. 

Rawls146 sugere que a sua teoria seria incompatível com o utilitarismo, uma 

vez que, "como todos querem proteger seus próprios interesses e sua capacidade de 

promover a própria concepção do bem, ninguém tem motivo para aceitar uma perda 

duradoura para si mesmo a fim de gerar um saldo líquido maior de satisfação". 

São dois os princípios escolhidos nesse pacto inicial, sendo o primeiro uma 

igual atribuição dos direitos e deveres fundamentais, seguido de um compromisso de 

que as desigualdades de riqueza e autoridade só seriam justificáveis se resultassem 

em vantagens para todos, especialmente para os menos favorecidos, franqueando 

aos indivíduos em geral o acesso a cargos e posições147. Para Rawls, o primeiro 

princípio teria prioridade sobre o segundo, de modo que "as violações das iguais 

liberdades fundamentais protegidas pelo primeiro princípio não podem ser justificadas 

nem compensadas por maiores vantagens sociais e econômicas"148. 

Assegurado que nenhum prejuízo sofrerão as liberdades fundamentais, várias 

configurações de distribuição de riquezas são possíveis, razão pela qual Rawls149 

advoga a utilização de um critério de eficiência, assimilável ao ótimo de Pareto, para 

afastar situações menos favoráveis. Desse modo, uma distribuição será eficiente 

quando um ganho adicional de um indivíduo implicar uma piora para, pelo menos, 

outro indivíduo. Na hipótese de ser possível o acréscimo de benefícios para uma 
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pessoa, sem que haja qualquer prejuízo para todos os demais, ainda não se terá 

atingido um ponto de eficiência.  

Ainda assim, situações injustas são possíveis, pois distribuições muito 

desiguais podem ser eficientes, inclusive em situações extremas, como na relação de 

senhor e escravo. Em um exemplo em que são considerados apenas dois indivíduos, 

a curva de eficiência é composta de todos os pontos intermediários de duas situações 

limites em que os bens são distribuídos integralmente para um deles. A curva de 

eficiência, portanto, nada diz sobre a justiça na distribuição.  

Na situação de liberdade natural, nada é pensado para atenuar as 

desigualdades que ocorrem por força da sorte social, relativa às condições materiais 

no seio do grupo em que o indivíduo é acolhido por nascimento, ou do acaso natural, 

correspondente a atributos pessoais como força, inteligência e aptidões em geral, que 

beneficiam uns e prejudicam outros. 

Rawls150 discute detalhadamente algumas possibilidades de inserir um critério 

de justiça nessa curva de eficiência.  

A alternativa liberal preconiza que sejam dadas condições reais de igualdade 

em termos de oportunidade, de maneira a eliminar as vantagens advindas da condição 

social originária, possibilitando, por exemplo, educação pública de qualidade para 

todos, mas nenhuma medida toma para remediar as desigualdades naturais, tidas por 

muitos como meritórias, com o que não concorda Rawls, pois fruto do mero acaso 

natural.  

Rawls, então, introduz o critério da igualdade democrática, combinando o 

princípio da igualdade equitativa de oportunidades, já adotada na solução liberal, com 

o princípio da diferença. Com isso, sem expressamente dizê-lo, sugere compensar 

não apenas o acaso social, mas também o natural. Segundo esse critério, "as 

expectativas mais elevadas dos que estão em melhor situação serão justas se, e 

somente se, fizerem parte de um esquema que eleve as expectativas dos membros 

mais desfavorecidos da sociedade"151. 

                                                             
150 RAWLS, J. Uma Teoria da Justiça. 4ª. ed. rev. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins 

Fontes, 2016, p.79-101. 
151 RAWLS, J. Uma Teoria da Justiça. 4ª. ed. rev. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins 

Fontes, 2016, p. 91. 
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Mesmo esse critério, todavia, não resolve o problema da desigualdade social, 

mas apenas parece buscar uma justificativa que moralmente a desonere, em uma 

argumentação com aparência de rigor matemático, traçando curvas de indiferenças 

em gráficos e utilizando-se de princípio assimilável ao ótimo de Pareto. Demonstra, 

contudo, que o utilitarismo avança ainda mais na desigualdade, na medida em que 

tolera ganhos para alguns, mesmo com perdas para outros, desde que a soma total 

de vantagens seja acrescida.  

Também não traz uma proposta de solução para um problema que a própria 

teoria reconhece, qual seja, as distinções entre os indivíduos pelo acaso natural, 

nesse ponto não se afastando muito da proposta liberal, embora reconheça nada ter 

de meritória a dotação conferida pela natureza, inclusive sob o aspecto psicológico. 

Não se pode negar, porém, o viés igualitário do liberal John Rawls, conquanto 

apenas centrado na igualdade de dotações de bens primários, ainda que acabe por 

permitir desigualdades por razões de incentivos152. 

Na crítica que faz à teoria de John Rawls, Gerald Alan Cohen153 defende que 

o igual respeito e consideração ao indivíduo não deve ser projetado para fora da 

sociedade e restrito ao âmbito de um alheio poder superestrutural, o Estado. Ou seja, 

o igual respeito e consideração deve ter em conta a vida real dos indivíduos no dia a 

dia, não apenas de modo abstrato e formal. 

  

                                                             
152 SEN, A. A Ideia de Justiça. Tradução de Denise Bottmann e Ricardo Doninelli Mendes. 1ª. ed. 4ª. 

reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 326. 
153 COHEN, G. A. Rescuing Justice & Equality. Cambridge: Harvard University Press, 2008, p. 1. 
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1.2.3 A igualdade na lei e a substantiva 

A igualdade, como concebida pelos burgueses que ditaram o rumo tomado 

pela revolução francesa, era formal, igualdade na lei, afastando toda distinção por 

direito de nascimento para qualquer finalidade, inclusive para o acesso aos cargos 

públicos, embora este fosse franqueado de acordo com as capacidades, virtudes e 

inteligência (art. 6o. da Declaração de 1789). Essa igualdade não tinha qualquer 

conotação econômica, tendo sido mesmo a propriedade privada assegurada como um 

direito natural e inalienável, sem menção à exigência de propriedade igual. 

As reivindicações por sufrágio universal igual, igualdade social e igualdade de 

oportunidade foram se desenvolvendo gradualmente apenas após a Restauração 

francesa, uma vez que a universalidade do voto masculino trazida pela Constituição 

de 1793 fora afastada pela reação termidoriana 154 , reconhecendo Sartori155  que, 

conquanto essas igualdades tenham sido afirmadas no contexto da democracia 

liberal, decorreram mais da influência democrática do que liberal. 

Explica Sartori 156  que, "se a igualdade social é, acima de tudo, isotimía, 

respeito igual independentemente da posição social e do status, então essa 'igualdade 

de estimativa' (como Bryce a chamava) representa um ethos tipicamente 

democrático". Do mesmo modo, sobre o princípio de oportunidades iguais, "o 

liberalismo do século XX adota-o como seu, mas com duas condições: que seja 

entendido como um desdobramento da liberdade individual e que seja realizado por 

meios que não entrem em conflito com esse fim". 

Acerca da igualdade econômica, Sartori157 não deixa dúvidas sobre a origem 

socialista, muito embora argumente que, por meio da igualdade de oportunidades, a 

democracia liberal pode, de algum modo, atenuar as desigualdades de partida. A 

igualdade liberal avança o necessário apenas para assegurar a liberdade individual, 

                                                             
154 BERCOVICI, G. Soberania e Constituição: Para Uma Crítica do Constitucionalismo. 2ª. ed. São 

Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 187. 
155 SARTORI, G. A Teoria da Democracia Revisitada. V. 2: As Questões Clássicas. Tradução de 

Dinah de Abreu Azevedo. Revisão técnica de Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática, 
1994, p. 115. 

156 SARTORI, G. A Teoria da Democracia Revisitada. V. 2: As Questões Clássicas. Tradução de 
Dinah de Abreu Azevedo. Revisão técnica de Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática, 
1994, p. 116. 

157 SARTORI, G. A Teoria da Democracia Revisitada. V. 2: As Questões Clássicas. Tradução de 
Dinah de Abreu Azevedo. Revisão técnica de Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática, 
1994, p. 116. 
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inclusive em termos de igualdade de oportunidades (igual acesso, mas também ponto 

de partida igual, como na oferta de ensino público gratuito, por exemplo); a democracia 

vai mais além, pois prossegue na igualdade social, na contramão das tendências 

naturais; mas só o socialismo almeja a igualdade econômica.  

São, pois, quatro as igualdades, que se sucedem cronologicamente na 

história, ou pelo menos até a primeira parte da terceira: (1) a igualdade jurídico-

política; (2) a igualdade social; (3) a igualdade de oportunidades (3A - igual acesso; 

3B - pontos de partida iguais); e (4) a igualdade econômica. 

Segundo Sartori158, os marxistas costumam designar as igualdades jurídica e 

política de formais, enquanto que as demais, materiais, afigurando-se essa distinção 

como se dando entre o que é aparente e o que se apresenta como real. Em um sentido 

técnico, não apenas as igualdades jurídica e política, mas também a de acesso, teriam 

natureza formal, pois assimiláveis a normas que não possuiriam conteúdo, mas 

apenas forma, método, lidando com o processo, com o modo de tratamento, e não 

com o resultado. 

Os critérios de igualdade que Sartori159 propõe são: (1) partes iguais a todos; 

(2) partes proporcionais às diferenças relevantes; (3) partes desproporcionais para 

compensar diferenças relevantes; (4) a cada qual segundo a sua capacidade; e (5) a 

cada qual segundo a sua necessidade. Os critérios (2) a (5) aplicam a igualdade no 

interior de subgrupos e a desigualdade intergrupal, pensados como um corretivo de 

justiça (ou para a injustiça). Igualdade para os iguais e desigualdade para os 

desiguais, como pregava Aristóteles. 

Utilizar-se apenas do critério (1) implicaria deixar que a natureza siga o seu 

caminho, que favorece o crescimento da desigualdade, pois as particularidades 

individuais não seriam levadas em conta, nem mesmo quando os indivíduos fossem 

classificados em subgrupos.  

                                                             
158 SARTORI, G. A Teoria da Democracia Revisitada. V. 2: As Questões Clássicas. Tradução de 

Dinah de Abreu Azevedo. Revisão técnica de Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática, 
1994, p. 128. 

159 SARTORI, G. A Teoria da Democracia Revisitada. V. 2: As Questões Clássicas. Tradução de 
Dinah de Abreu Azevedo. Revisão técnica de Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática, 
1994, p. 121-127 e 129. 
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Já as sociedades de castas, por exemplo, poderiam adotar o critério (2), pois 

o a concessão de benefícios seria diretamente proporcional à desigualdade entre as 

castas, recebendo mais quem tem mais, assim como o critério (5), ao considerar que 

as necessidades são maiores nas castas mais privilegiadas. O tratamento desigual, 

nessas circunstâncias, reforçaria a desigualdade. 

Por outro lado, uma sociedade igualitária poderia utilizar-se do critério (2), mas 

relativamente aos ônus, cobrando tributos proporcionalmente à renda, quiçá de 

maneira progressiva; ou do critério (4), com a mesma política, ou seja, extraindo 

tributos de acordo com a capacidade econômica dos indivíduos; ou ainda do critério 

(5), conferindo mais vantagens de acordo com as necessidades essenciais não 

atendidas, o que seria possível também segundo o critério (3), utilizando-se da 

desproporcionalidade nos benefícios de uma forma compensatória. 

Na verdade, o critério (1) funcionaria como uma regra geral, enquanto que os 

demais poderiam ser utilizados para corrigir as distorções que naturalmente 

aflorariam. Sartori160, todavia, enxerga a impossibilidade de emprego simultâneo de 

alguns desses critérios, como o do (1) com o (3), o (4) ou o (5), o mesmo se dando 

entre os critérios (2) e (3), ou entre os critérios (3) e todos os demais, salvo o (5). 

O certo é que todas essas construções são tentativas de mitigar as 

desigualdades que naturalmente surgem nas sociedades humanas em vista da 

expansão livre da diversidade de forças, caráter, personalidades, talentos e aptidões 

em geral, mas também retroalimentadas pela própria desigualdade social, por 

privilégios de nascimento, falta de isonomia de oportunidades na partida e por tantas 

outras razões de feição humana. 

Aceitar que a liberdade siga o curso natural sem limites seria conspirar contra 

ela mesma, pois o correspondente e inexorável avanço da desigualdade social finda 

por restringir a própria liberdade que tanto lhe favoreceu, seja por coarctar as 

capacidades de usufruto da liberdade pelos menos favorecidos, seja por ensejar a 

violência como uma reação pela tomada de consciência da injustiça da situação. 

                                                             
160 SARTORI, G. A Teoria da Democracia Revisitada. V. 2: As Questões Clássicas. Tradução de 
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Stiglitz161, por exemplo, discorrendo sobre os levantes e protestos de 2011 

que ocorreram na chamada Primavera Árabe (Tunísia e Egito) e na Espanha (Os 

Indignados), menciona que, "como os valores universais de justiça restaram 

sacrificados pela ambição de uns poucos, a despeito da retórica em contrário, o 

sentimento de injustiça transmudou-se em um sentimento de traição". 

Reportagem da Folha de São Paulo162, publicada em 12 de outubro de 2017, 

sob a manchete "Mapa da morte em SP vai da Suécia até o México; locais dos crimes 

se repetem", compilando os dados fornecidos pelo próprio governo estadual relativos 

ao período de julho de 2016 a junho de 2017, revelou que o Jardim São Luís, bairro 

de classe baixa situado na zona sul da cidade, apresentou uma taxa de 16 mortes por 

100 mil habitantes, índice superior ao de países como Porto Rico ou República 

Democrática do Congo, o mesmo se observando em Jaçanã (zona norte), com 23 

mortes por 100 mil habitantes, superior ao do México, enquanto que no Jardim 

Paulista, bairro nobre da zona oeste da cidade, essa taxa foi de apenas 1 morte para 

cada 100 mil habitantes, índice inferior ao dos Estados Unidos (4,8). 

Mais igualdade, tudo indica, também pode implicar mais liberdade, mas para 

além dessa implicação a igualdade em si é um valor fundamental para a democracia, 

não apenas a formal, mas em igual medida a substancial. 

Após toda essa discussão acerca da liberdade e igualdade que são tidas por 

sustentáculos principais da democracia, pelo menos em sua formulação liberal, não 

se poderia deixar de tratar brevemente sobre outras importantes questões para a 

democracia: a solidariedade e o respeito à diversidade e às minorias, a participação e 

a regra da maioria. 
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ed. New York: W. W. Norton, 2012, p. 8, tradução nossa. 
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1.3 Segurança, diversidade e solidariedade versus liberdade, igualdade e 
fraternidade  

Ao se abordar a liberdade e a igualdade enquanto elementos fundamentais 

da democracia, logo vem à mente o terceiro tema do lema da Revolução Francesa, 

ou seja, a fraternidade. 

Erhard Denninger 163 , todavia, expõe uma nova tríade de ideias político-

constitucionais, relacionando segurança, diversidade e solidariedade, em contraste 

com liberdade, igualdade e fraternidade, sem com isso querer significar uma 

incompatibilidade entre ambas as formulações, mas em um sentido de 

complementariedade. 

Segundo Denninger, a Lei Fundamental da Alemanha fora concebida 

prestigiando apenas a liberdade e a igualdade (formal), ideais individualistas do 

liberalismo clássico convenientes ao princípio da razão pura kantiana e à formulação 

de uma lei universal racional 164 , sem margem para consideração a propósitos 

empíricos como a representação da felicidade, pois de tais considerações não seria 

possível derivar regras racionalmente universais, tendo deixado quase ao largo os 

direitos sociais e a fraternidade, a despeito de a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, contemporânea àquela, conter um inteiro catálogo dedicado aos ditos 

direitos de segunda geração. 

Sobre a igualdade, Denninger considera que a Revolução Francesa apenas 

voltou-se contra os privilégios hereditários [inerentes à nobreza] e das corporações 

[por ferirem os interesses da burguesia em ascensão], de modo que a volonté 

générale, compreendida como bem comum, pôde assumir-se como uma categoria da 

lei universal sob a forma de uma igual participação política, a conferir justiça na 

construção do direito, e de um igual tratamento pela lei, o que se provou uma mera 

ficção no mundo real, pois as pessoas são afetadas de modo distinto quando da 

aplicação do mesmo direito.  

                                                             
163  DENNINGER, E. "Security, Diversity, Solitarity" Instead of "Freedom, Equality, Fraternity". In: 

Constellations. V. 7, n. 4, 2000, p. 507-521. 
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e fundadas na ideia de bem comum; e equalização de sujeitos, como compreendidos por Kant e 
Hobbes, e cidadãos, na construção de Rousseau. 
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Consoante a nova formulação proposta por Denninger, todavia, "diversidade" 

viria não apenas para superar a mera igualdade formal, promovendo a igualdade 

material, mas representaria uma mudança de paradigma no que concerne ao 

tratamento das minorias, não mais pretendendo absorvê-las dentro de uma cultura 

predominante, mas respeitando-as em suas peculiaridades de um modo solidário, 

buscando promover-lhes a integração, mas também a identidade étnica, cultural e 

linguística em um processo de valorização do pluralismo, do multiculturalismo e de 

estimulo à tolerância voltada a uma cooperação ativa e generosa em favor dos 

diferentes e mais fracos. 

Nas palavras de Denninger 165 , "as categorias de vontade majoritária, de 

volunté générale e de proteção às minorias perderiam os seus prévios significados, e 

novas formas de coordenação de grupos teriam que ser desenvolvidas". 

A solidariedade, por sua vez, fundamento da diversidade exatamente por essa 

consideração às diversas minorias, seja de natureza individual, por alguma 

característica peculiar, seja por questões relacionadas a gênero ou por diversidade de 

expressão social, como nas várias formas de estruturação familiar, mas também por 

identidade étnica, racial, religiosa, cultural, linguística ou de opinião, dentre outras, 

seria mais adequada às exigências democráticas e aos princípios da justiça quando 

comparada à simples fraternidade, porquanto esta teria um forte sentimento de 

pertencimento a um grupo e adotaria uma política de assimilação das diferenças, 

admitindo, no máximo, um processo de síntese, enquanto que aquela apresentaria 

um semblante mais racional, tendente a respeitar as necessidades particulares dos 

variados grupos de identidade, a valorizar o pluralismo, o multiculturalismo e a 

respeitar as experiências singulares que geram valores mais subjetivos e menos 

universais .  

Solidariedade reclama uma postura ativa e de demonstração de decência 

perante o outro, de permanente transcendência ao meramente legal nas esferas da 

ética e da moral, apela para uma abertura à uma incompleta moralidade, algo não 

contemplado pela ordem legal kantiana de inclinação universalista, e estimula a 

enxergar as diferenças, valorizadas pelo primitivo etnocentrismo, como menos 
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Constellations. V. 7, n. 4, 2000, p. 512, tradução nossa. 
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relevantes que as semelhanças decorrentes de experiências similares de dor e de 

humilhação. 

Não haveria, segundo Denninger166,  uma “irreconciliável oposição entre uma 

perspectiva universalista do outro em geral e uma perspectiva particularista do outro 

em concreto”, mas uma complementariedade entre as duas abordagens, pois “justiça 

sem solidariedade é cega, e liberdade incompatível com felicidade é vazia”. 

Já a segurança superaria a simples certeza quanto à liberdade individual dos 

cidadãos, representando, antes, o anseio por uma ilimitada e interminável atividade 

estatal voltada à proteção dos indivíduos relativamente aos danos sociais, técnicos e 

ambientais, assim como àqueles decorrentes da criminalidade. Denninger 167 

reconhece que os procedimentos penais, originalmente concebidos para assegurar a 

liberdade do cidadão, permitindo ao réu um tratamento fundado no direito e um 

julgamento justo, mas também preocupados com a busca da verdade, têm sido 

convertidos primordialmente em armas dedicadas à luta contra a criminalidade. 

Habermas168, por sua vez, critica essa "mudança no espectro normativo de 

uma garantia das liberdades subjetivas para a realização de metas específicas", 

proposta por Denninger, que "parece sugerir um diferente modelo, fundado na 

solidariedade, de acordo com o qual a constituição segue de uma autoafirmação 

coletiva [...] de uma comunidade tendo um 'cânone específico de valores'", porquanto 

faltaria a autonomia dos sujeitos legais associados, ideia central desenvolvida por 

Rousseau e Kant. 

Segundo Habermas169, a solidariedade estaria presente na própria formação 

da comunidade, quando os indivíduos abdicam de parte da liberdade na forma da lei 

de modo a propiciar a convivência social, havendo uma íntima ligação entre 

legitimidade e solidariedade. "A legitimidade de uma ordem secular somente se pode 

                                                             
166 DENNINGER, E. "Security, Diversity, Solitarity" Instead of "Freedom, Equality, Fraternity". In: 

Constellations. V. 7, n. 4, 2000, p. 516, tradução nossa. 
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Constellations. V. 7, n. 4, 2000, p. 524, tradução nossa. 



61 
 
basear nos interesses 'comuns' ou, mais precisamente, na igual satisfação dos 

interesses de todos". 

Nas palavras de Habermas170, "as tendências que induziram Denninger a 

introduzir uma tríade adicional de conceitos básicos parecem ainda se mover 

totalmente dentro da moldura normativa da liberdade, igualdade e fraternidade". Em 

seu pensamento: 

 "A diversidade crescente nas condições de vida e entre expressões culturais 

acompanha a ampliação na complexidade social. Essa diferenciação exige o 

incremento dos direitos liberais e políticos básicos, com o acréscimo dos 

direitos sociais e culturais. Da perspectiva da autolegislação democrática pela 

associação dos cidadãos, a qual concede as esferas de liberdade de cada 

qual para a busca da autodeterminação individual, os direitos básicos de 

segunda e terceira gerações de modo algum introduzem um elemento 

estranho para dentro dos valores originais da Revolução Francesa. O 

multiculturalismo e a materialização do direito apenas tornam explícito o seu 

conteúdo objetivo, legal e intersubjetivo, o qual, desde o princípio, estava 

implícito nos 'clássicos' direitos básicos, nomeadamente os direitos para a 

liberdade e para a participação política"171.  

No que se refere especificamente ao respeito à diversidade, Habermas 

considera que a exigência de tratamento igual aos iguais e de distinta abordagem nas 

desigualdades, de modo a conferir a igualdade de direitos na diferença, já lhe trazia 

ínsita a consideração, mas, "é claro, isso deve acontecer através do filtro de um 

discurso público se é para se guiar por regras legítimas; apenas aqueles afetados 

podem clarificar - em um debate público - os critérios de acordo com os quais os iguais 

devem ser tratados igualmente e os desiguais desigualmente"172. 

O respeito à diversidade, porém, não pode ser alcançado às custas da 

liberdade da maioria, de modo que a convivência entre as diferentes culturas não se 

deve dar por meio de garantias coletivas de direitos especiais, mas antes pelo 

reconhecimento desses direitos no interior das diversas culturas, com a possibilidade 
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de igual acesso à constituição da identidade das relações sociais e das tradições, 

sendo a tolerância o preço a se pagar nas situações de conflito173. 

O mérito da concepção de Denninger, a despeito das observações pertinentes 

de Habermas, pode residir na oportunidade de se voltar uma atenção especial à 

questão da diversidade, o que só poderia ser alcançado em um espírito de 

solidariedade humana e de tolerância, reconhecendo-se a insuficiência da igualdade, 

na formulação que normalmente recebe, para essa necessidade.  

Afigura-se, contudo, inadequada a substituição do ideal de liberdade pelo de 

segurança, especialmente no que concerne à nova conformação do processo penal 

como um instrumento voltado ao combate à criminalidade, olvidando o avanço 

civilizatório que representou a consideração à dignidade do indivíduo na defesa de 

sua liberdade. Aspectos outros da segurança, como o social, podem muito bem ser 

abrangidos pela igualdade e fraternidade, e mesmo pela liberdade quando 

considerada de modo mais amplo, reforçando o que o próprio Denninger observou, 

que liberdade sem consideração à felicidade seria vazia.  

A fraternidade, ou de modo mais completo, a solidariedade, e a consideração 

à diversidade humana e às minorias em suas variadas apresentações são atributos 

ou exigências para uma democracia plena, um complemento necessário à liberdade 

e à igualdade. 

Democracia, todavia, mormente em sua construção histórica que se traduz na 

própria etimologia do termo, diz muito com participação e governo pela maioria, temas 

que serão abordados a seguir. 

  

                                                             
173 HABERMAS, J. Remarks on Erhard Denninger's Triad of Diversity, Security, and Solidarity. In: 

Constellations. V. 7, n. 4, 2000, p. 525. 
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1.4 Participação e a regra da maioria na democracia 

A participação na democracia ocorre de modo variado, podendo-se 

mencionar, em uma escala da maior para a menor: (1) a democracia direta; (2) a 

democracia de referendo; e (3) a democracia representativa. 

Sobre a democracia direta, Sartori174 comenta só ser ela possível em grupos 

relativamente pequenos, podendo ser observável, quando os cidadãos se reúnem 

em um único lugar, estando presente a todos o comportamento mútuo, ou não 

passível de observação direta, quando o que a distingue é tão somente o fato de 

não ser representativa. Seja como for, mesmo na democracia direta e observável da 

Grécia antiga175, havia um elevado grau de mediação, dado que a quantidade de 

eleitores em número de alguns milhares reclamava essa providência. No que respeita 

à definição da agenda política, principalmente, a participação popular não era assim 

tão proeminente  

Quanto à democracia de referendo, nela os cidadãos decidem sobre as 

questões por si, mas não em assembleias, como acontece na democracia direta. Ali, 

do mesmo modo, não se elegem representantes que, então, decidirão pelo povo, mas 

                                                             
174 SARTORI, G. A Teoria da Democracia Revisitada. V. 1: O Debate Contemporâneo. Tradução de 

Dinah de Abreu Azevedo. Revisão técnica de Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática, 
1994, p. 156-157. 

175 Na Atenas de então, a Eclésia (ou assembleia) era composta por cidadãos do sexo masculino, com 
o serviço militar já prestado e inscritos nas demos atenienses, possuindo funções legislativas e 
deliberativas, designando pelo voto ou sorteio os magistrados, que ficavam sujeitos à sua 
fiscalização. A Eclésia resolvia sobre a introdução de novos cultos religiosos, tratados, a guerra e a 
paz, controlava as finanças e as obras públicas, e julgava crimes políticos, decidindo inclusive acerca 
do ostracismo. No século V a.C., reunia-se quarenta vezes por ano sobre a colina da Pnyx, na praça 
pública denominada Ágora (MOSSÉ, C. Dictionnaire de La Civilisation Grecque. 2ème. ed. [S. l.]: 
Editions Complexe, 1998, p. 236-239). Essa Eclésia, no dizer de Sartori (SARTORI, G. A Teoria da 
Democracia Revisitada. V. 1: O Debate Contemporâneo. Tradução de Dinah de Abreu Azevedo. 
Revisão técnica de Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática, 1994, p. 156-157), 
"representava a parte espetacular, mas não a parte eficiente da politeia grega". Cumpre esclarecer 
que, ao tempo de Sólon e Clístenes, não vigorava o critério de sorteio no regime eleitoral da 
democracia ateniense, de modo que imperava o juízo de valor, e não o mero acaso, o que só veio a 
acontecer na radicalização da democracia no século IV. Àquele tempo, os funcionários não eram 
escolhidos diretamente pela população na Eclésia, mas sim eleitos indiretamente dentre um grupo 
de indivíduos antecipadamente selecionados e perfeitamente aptos para as funções que deveriam 
desempenhar. O órgão dirigente máximo era o Areópago, e não a Eclésia. Em termos de 
participação, a democracia ateniense radicalizou apenas no século IV a.C., particularmente após a 
derrota na guerra do Peloponeso, e o governo das massas representou um grave problema, na 
percepção dos cidadãos daquela época, tal como descrito no Areopagítico e em outros discursos de 
Isócrates, imperando a demagogia, o regime de delação, a arbitrariedade e o despotismo da maioria 
sobre a minoria mais culta (JAEGER, W. Paideia: A Formação do Homem Grego. 6ª. ed. Tradução 
de Artur M. Parreira. São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 1150-1151). Pode-se, em alguma medida, 
situar o problema vivenciado em Atenas na questão da regra da maioria que era exercitada sem 
limites.   
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é o próprio povo quem resolve diretamente o seu destino. Pode ser considerada uma 

espécie de democracia direta, mas sem a interação em reuniões, sem a contribuição 

dos eleitores nos debates. 176  De toda sorte, os referendos e plebiscitos também 

podem ser introduzidos nas democracias representativas, tornando-as mais 

participativas. 

Em geral, nas democracias representativas, as eleições não decidem o que 

fazer, mas quem irá decidir, muito embora a partir de promessas sobre como se irá 

decidir. O controle sobre as decisões dos governantes se dá de duas formas: a 

primeira, através das próprias eleições, substituindo os maus governantes; em outro 

momento, a perspectiva ou o receio de perda do poder pode dirigir a atuação dos 

governantes de modo a atender as expectativas da população, traduzidas pela 

"opinião pública". 

Cuidando do problema da tirania da maioria, que tanto preocupava Madison 

e Jefferson, embora em um sentido distinto da formulação de Tocqueville, Robert 

Dahl 177 reconhece que, em matéria de específicas políticas públicas, a maioria 

raramente governa, e que as eleições nacionais dizem muito pouco acerca de suas 

preferências, revelando antes as inclinações perante os candidatos que se 

apresentam. Ainda assim, as eleições representam uma técnica fundamental para 

assegurar que os governantes sejam responsivos aos governados. 

Há que se admitir, todavia, que as preferências dos eleitores podem-se 

encaminhar de acordo com identificações ideológicas, simpatias partidárias ou em 

vista de determinados problemas cruciais que se colocam.  

Sartori178 situa a questão da maioria em três níveis: constitucional, eleitoral e 

social. No nível constitucional, a preocupação está centrada nas minorias, em como 

protegê-las e lhes assegurar o direito de oposição. No âmbito eleitoral é que entra em 

foco o critério da maioria como regra do jogo democrático. Dessa regra não se pode 

derivar que o governo será unicamente da maioria, ou seja, que governará de acordo 

                                                             
176 SARTORI, G. A Teoria da Democracia Revisitada. V. 1: O Debate Contemporâneo. Tradução de 

Dinah de Abreu Azevedo. Revisão técnica de Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática, 
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177 DAHL, R. A. A Preface to Democratic Theory. Expanded edition. Chicago: The University of 
Chicago Press, 2006, p. 124. 

178 SARTORI, G. A Teoria da Democracia Revisitada. V. 1: O Debate Contemporâneo. Tradução de 
Dinah de Abreu Azevedo. Revisão técnica de Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática, 
1994, p. 184-187. 
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com a vontade manifestada pela maioria, sem consideração à minoria que saiu 

perdedora do pleito. Por último, no sentido social, dá-se a antítese entre o indivíduo e 

a maioria resultante, tendo sido essa a preocupação levantada por Tocqueville. 

Tocqueville 179  considerava detestável a máxima de que, em matéria de 

governo, a maioria teria o direito de tudo fazer, mas situava na vontade dessa mesma 

maioria a origem de todo o poder, em uma aparente contradição a que ele mesmo 

chamava a atenção. Para resolvê-la, explicou que a justiça é uma lei universal 

construída pela maioria de todos os homens, e não apenas pela maioria de um povo, 

e que, portanto, a recusa em obedecer a uma lei injusta não se traduziria em negar o 

direito de a maioria governar, mas seria antes um apelo à soberania do gênero 

humano. E se perguntou: "ora, admitindo-se que um homem revestido de todo o poder 

pode dele abusar contra os seus adversários, porque não se admitir a mesma coisa 

por uma maioria?". 

De outro modo, Mill alertou que a maioria pode exercer uma tirania social mais 

formidável do que muitos tipos de opressão política, pois estrangula os meios de 

escape, penetrando muito mais profundamente nos detalhes da vida, chegando 

mesmo a escravizar a própria alma. Afirmou: 

Proteção, portanto, contra a tirania do magistrado não é suficiente: é 

necessária proteção também contra a tirania da opinião e sentimento 

prevalentes; contra a tendência de a sociedade impor, por outros meios além 

das penalidades civis, as suas próprias ideias e práticas como regras de 

conduta para aqueles que dela dissentirem. 180 

Ao contrário, pois, de Locke181, do século XVII, que se preocupava com a 

tirania dos governantes e que, por isso, reclamava uma divisão do poder legislativo, o 

mais crucial dos poderes, sendo ministeriais ao legislativo os poderes executivo e 

federativo, uma formulação distinta da de Montesquieu182 do século XVIII, mas que 

também tinha em vista a moderação dos governos, Mill, assim como o seu amigo 

                                                             
179 TOCQUEVILLE, A. De la Démocratie em Amérique. Paris: Flammarion, 2010, p. 64-65, tradução 
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180 MILL, J. S. On Liberty. Edited by Edward Alexander. Peterborough: Broadview Literary Texts, 1999, 
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181 LOCKE, J. Segundo Tratado sobre o Governo Civil. São Paulo: edipro, 2014, p. 119-121. 
182 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. 2ª. ed. Tradução de Fernando Henrique Cardoso e Leôncio 

Martins Rodrigues. Brasília: UNB, 1995, p. 118-125. 
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Tocqueville, ambos do século XIX,  receavam mais o abuso do poder pelo próprio 

povo, da maioria contra a minoria. 

Sobre ser ou não uma questão de escolha a forma de governo a ser adotada, 

John Stuart Mill183 pensava não ser possível afirmar, de um modo radical, sobre a 

incapacidade de um povo experimentar com sucesso um determinado modelo, a 

despeito do desenvolvimento histórico de suas instituições, dada a profunda 

adaptabilidade do ser humano a novas circunstâncias e o interesse que sempre lhe 

acompanha de realizar coisas novas. Reconhecia, todavia, que essa qualidade 

variava muito entre as nações e dependia do estágio civilizatório em que se 

encontravam. 

O próprio desenvolvimento do autogoverno nos países ocidentais mais 

avançados passou por momentos em que não se admitiam elementos hoje tidos por 

absolutamente essenciais à caracterização de um estado como democrático, tais 

como o sufrágio universal e igualitário.  

Nesse sentido, pode-se defender que a democracia moderna somente se teria 

aperfeiçoado do final do século XIX para o início do século XX, pois o primeiro país a 

reconhecer às mulheres o direito ao voto foi a Nova Zelândia no ano de 1893.  

Na Inglaterra, esse direito foi admitido somente em 1918184, e apenas para 

mulheres com mais de trinta anos, enquanto que aos homens era permitido o voto aos 

vinte e um anos, distinção que só viria a ser eliminada dez anos depois185. Além disso, 

embora a Grã-Bretanha já apresentasse um sistema sofisticado de contestação 

pública no final do século XVIII, apenas a uma reduzida parcela da população era 

permitida a participação política, pois o voto era censitário, situação que só veio a ser 

remediada com a redução da taxa eleitoral e a incorporação de parcela do proletariado 

                                                             
183 MILL, J. S. Considerações sobre o Governo Representativo. Tradução de Débora Ginza e Rita 

de Cássia Gondim São Paulo: Escala, 2006, p. 22. 
184 BERCOVICI, G. Soberania e Constituição: Para Uma Crítica do Constitucionalismo. 2ª. ed. São 

Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 191. 
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outro modo, seria dominada pela maioria (BERCOVICI, G. Soberania e Constituição: Para Uma 
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ao sistema político em 1932186, a despeito da anterior ampliação do direito ao sufrágio 

nos anos de 1867 e 1884187.  

Nos Estados Unidos, o direito ao voto feminino só foi reconhecido em 1920, 

no Brasil, em 1932, enquanto que na França, apenas em 1944, cumprindo lembrar 

que o sufrágio universal masculino e direto fora estabelecido nesse último país com a 

Constituição jacobina de 1793, embora tenha havido um retrocesso para o voto 

censitário com a reação burguesa termidoriana188, o que só foi superado com a 

Revolução de 1848189. 

Exploradas, portanto, com alguma profundidade as ideias de liberdade e 

igualdade, e tecidas breves observações sobre a solidariedade e o respeito à 

diversidade e às minorias, participação e a regra da maioria nos governos 

democráticos, é chegada a oportunidade de se desenhar uma noção do que seja a 

democracia (democracia empírica) e de como ela deve ser (democracia normativa), 

para que, mais adiante, possamos discuti-la sob a perspectiva do capitalismo. 
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1.5 Uma visão de democracia 

Carlo Bordoni190 reconhece a vaguidez da ideia de democracia e o simbolismo 

de sua utilização para encobrir as piores opressões, o que tem provocado o 

esvaziamento de seu sentido original que seria o governo do povo pelo povo. O 

simples fato de se poder escolher os governantes não assegura a prevalência dos 

interesses do povo que exercita essa escolha, pois consensos podem ser obtidos por 

meio de ardis conduzidos por quem exerce o poder ao ponto de ser possível a 

instalação de regimes totalitários, como o fascismo e o nazismo, a partir do voto. 

A importância de se conceber uma ideia de democracia, todavia, reside no 

fato de ela não traduzir apenas um valor entre tantos, tais quais liberdade, igualdade 

ou justiça, mas em razão de representar um processo a partir do qual outros 

importantes valores, que disputam entre si, podem ser mediados e articulados de um 

modo mais facilmente aceitável para os indivíduos191. 

De fato, não se pode falar de democracia sem considerar, antes de tudo, a 

existência de um conjunto de regras procedimentais em que a mais importante delas 

prestigia a maioria192, o que já era destacado na célebre narrativa de Heródoto193 de 

uma discussão fictícia havida entre os persas Otanes, Megabizo e Dario acerca da 

melhor forma de governo para suceder o de Cambises, e é exatamente essa regra 

magna que torna palatável as escolhas que a todos governam, sendo esse um 

consenso que remedia os dissensos não resolvidos. 

Para Robert Dahl 194 , a democracia deve possuir como uma de suas 

características a qualidade da responsividade do governo aos cidadãos, devendo 

esse sistema permitir-lhes a formulação de preferências, a expressão dessas 

preferências de modo individual e coletivo, além da igual consideração de tais 

escolhas pelo governo. Haveria, além disso, duas dimensões principais em um 

sistema democrático: a possibilidade de contestação pública e o direito de 

participação. Embora insuficientes para configurar uma democracia plena, sempre 
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ideal, um sistema que favoreça essas duas dimensões pode ser designado como uma 

poliarquia, como seja, uma democracia incompleta, porém liberalizada e inclusiva195. 

Não haveria, pois, democracias verdadeiras no mundo empírico, mas poliarquias. 

A Freedom House, instituição com sede em Nova Iorque dedicada à 

monitoração anual da democracia nos diversos países, utiliza-se de um checklist que 

abrange os direitos políticos e as liberdades civis, incluídos nestas últimas, dentre 

outros, o direito de propriedade privada, à livre iniciativa e à igualdade de 

oportunidade196, expressões do liberalismo.  

Charles Tilly 197 , por outro lado, distingue quatro critérios ordinariamente 

utilizados pelos observadores da democracia e da democratização, quais sejam: o 

constitucional, substantivo, procedimental e orientado pelo processo. O primeiro seria 

meramente formal, apenas avaliando se a constituição do estado reflete valores 

democráticos ou não; o segundo privilegia a avaliação das condições de vida e política 

realmente encontradas no país, independentemente do que está escrito na 

constituição; o terceiro foca nas práticas governamentais, especialmente nos 

processos eleitorais; e o quarto considera um conjunto mínimo de processos que 

precisam estar continuamente presentes para que se considere um sistema como 

democrático, como fez Robert Dahl ao destacar a participação efetiva, a igualdade de 

voto, o entendimento esclarecido, o controle da agenda e a inclusão dos adultos no 

processo político.  

Consoante já se disse, tomada no sentido de governo pelo povo, como 

percebeu Rousseau198, “jamais existiu verdadeira democracia, nem existirá nunca”. 

Em um sentido moderno, todavia, democracia quer antes abranger liberdade, 

igualdade, solidariedade, consideração aos direitos do outro, das minorias, mas de tal 

sorte que o resultado dessa composição represente algo complexo, maior do que a 

simples soma dos elementos integrantes199.   
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Pode-se debater o que seja democracia em termos normativos ou empíricos, 

ou seja, disputar sobre como deve ser ou como ela realmente é, historicamente.  

Já se viu que as experiências democráticas modernas são significativamente 

distintas das vivenciadas no mundo grego no período clássico, em particular em 

Atenas. E não poderia ser de outro modo, pois cerca de 2400 anos separam a ruína 

da democracia ateniense dos dias atuais, e, por quase todo esse período, se 

desconsiderarmos a expressão da República romana e as experiências populares nas 

cidades-estado da Itália medieval e renascentista, ela permaneceu ignorada pelo 

universo político, sendo mesmo criticada pelos iluministas do século XVIII e 

pensadores políticos do século XIX, que chegavam a clamar pela república, a nossa 

democracia representativa, mas não pela democracia [direta]200. 

Além disso, pode-se afirmar a existência de experiências mais ou menos 

democráticas, tanto na comparação de estados entre si, como ao ser observado um 

mesmo país em momentos distintos de sua história. A França de hoje, por exemplo, 

seria mais democrática do que a da primeira metade do século XX, pelo menos sob o 

critério da universalidade do sufrágio, pois, somente a partir de 1945 201 , o voto 

feminino foi ali admitido. Os Estados Unidos, após a Guerra da Secessão, tornaram-

se um país mais democrático, se é que se poderia chamar de democracia, em termos 

modernos, um estado escravocrata. É sabido que a democracia estabeleceu o 

nazismo entre os germânicos, mas que a Alemanha nazista não era democrática, e 

sim autoritária e totalitária. Reconhece-se que o ideal de igualdade estabeleceu o 

bolchevismo, mas que o estado soviético, principalmente o stalinismo, foi autoritário e 

totalitário. 

Para facilitar, podemos situar a autocracia e a democracia, enquanto modelos 

ideais, em polos opostos de formas de governo, e posicionar as diversas experiências 

entre esses dois extremos, determinando que, a partir de um certo ponto, já seria 

admissível considerar um estado como democrático. 

A autocracia serviria como antítese à democracia na medida em que denota 

um sistema político caracterizado pela existência de um poder personalizado, de um 
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poder sobre os cidadãos que pertence a alguém202. Democracia, por outro lado, seria 

um sistema em que "ninguém pode escolher a si mesmo, ninguém pode investir a si 

mesmo com o poder de governar e, por conseguinte, ninguém pode arrogar-se um 

poder incondicional e ilimitado"203. 

Seguindo essa linha, é admissível estabelecer que uma democracia, para ser 

reconhecida como tal, deve ser dotada de certos atributos mínimos, dentre os quais 

poderíamos destacar:  

a) o direito de participação do povo na escolha de seus governantes e na 

determinação dos destinos da nação (regra da maioria, mas com respeito às 

minorias);  

b) a garantia das liberdades fundamentais, dentre elas a de pensamento e 

expressão, a de reunião e a liberdade de atividades em geral, em particular, a 

profissional; 

c) a presença de algumas igualdades, também fundamentais, como a jurídico-

política e a de igual acesso aos cargos públicos;  

d) a existência de uma constituição e de um sistema jurídico-político que a 

proteja, equilibrando a justiça dos legisladores e dos juízes, e assegurando a 

preservação dos direitos fundamentais antes enunciados; e  

e) a desconcentração dos poderes governamentais, de modo a evitar a tirania 

da maioria e dos governantes. 

Obviamente que a presença desses atributos, em si, não preenche 

plenamente os requisitos de uma democracia ideal, normativa, mas pelo menos não 

seria razoável defender que um país que cumprisse tais exigências não fosse uma 

democracia.  
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A democracia, em termos normativos, todavia, reclama que essas qualidades 

estejam não apenas presentes, mas que se apresentem em plenitude. Assim é que: 

a) o sufrágio deve ser universal, sendo admissível a exclusão da participação 

no voto apenas daqueles indivíduos destituídos do suficiente discernimento, como as 

crianças e os mentalmente incapazes, inclusive por razões de idade. O direito ao voto 

deve ser livre e igual, não se permitindo qualquer forma de controle em seu exercício, 

tampouco a ponderação por qualquer variável, como ocorria no chamado voto 

censitário. A regra da maioria, com o devido respeito às minorias, deve assegurar 

plenamente a diversidade e o pluralismo político. 

b) as liberdades devem ser amplas, sem qualquer limitação que não seja 

razoável, e a capacidade de exercício dessas liberdades deve ser formal e 

materialmente assegurada, quer se considere tais capacidades como espécies de 

liberdade, quer não; 

c) não apenas a igualdade formal deve ser garantida, mas também a 

igualdade substancial há de ser promovida, seja pela presença de políticas públicas 

que ensejem a igualdade no ponto de partida, o que já é admitido pelos liberais, seja 

também através de estímulos igualitários, sem com isso se pretender a igualdade 

uniforme, igualdade no sentido de identidade; 

d) o funcionamento do sistema constitucional deve ter a rigidez necessária 

para evitar que maiorias eventuais fragilizem os direitos e garantias de que deve ser 

tributária a constituição, mas também ter a flexibilidade suficiente para não engessar 

a evolução da sociedade, permitindo que as gerações futuras não sejam cativas das 

decisões passadas; e 

e) a separação dos poderes deve ser equilibrada de modo a evitar a tirania da 

maioria, na forma como temida por Madison e Jefferson, o chamado despotismo 

seletivo204, mas também funcional, permitindo que as engrenagens governamentais 

atuem de modo eficiente e efetivo. 
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Uma vez assentado o que é democracia, tanto em termos empíricos quanto 

normativos, pode-se avançar na discussão, passando a tratar do capitalismo, o outro 

elemento de atenção deste trabalho. 
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2 Capitalismo 

Capitalismo é uma forma de organização econômica dotada de algumas 

características centrais que a tipificam, o que faz com que modelos tão distantes, 

como o mercantilismo do século XVII, passando pelo capitalismo industrial, financeiro 

e chegando ao capitalismo digital do século XXI, sejam classificados nessa categoria, 

ainda que grosseiramente falando. 

O trabalho sempre foi o motor da humanidade, mas nos habituamos a abstrair 

os bens de consumo do labor que o produziu, e fomos levados a pensar o consumidor 

como um indivíduo desvinculado do trabalho, ignorando o fato de que, ordinariamente, 

ele é o próprio trabalhador, embora não necessariamente alguém que contribuiu para 

a produção da mercadoria que adquire, realidade designada pelos marxistas como 

"fetichismo da mercadoria".  

Para Paul Bowles 205 , se pensássemos os produtos como resultantes do 

trabalho de indivíduos ficaríamos inclinados a questionar sobre quem seriam essas 

pessoas, sob que condições trabalham e acerca das consequências ambientais da 

produção dos bens, algo não desejável nas sociedades capitalistas, embora haja 

exceções a essa política, notadamente no âmbito de algumas organizações não 

governamentais. 

O capitalismo, pois, seria um sistema social e econômico deliberadamente 

opaco, a despeito de sua penetrante presença na vida de todos. Pode ser 

compreendido superficialmente como um sistema que organiza a produção por meio 

de instituições de propriedade privada, principalmente, movidas pela busca de lucros 

por meio da venda de bens, serviços e fatores de produção em mercados. 

No cerne do capitalismo, pois, repousa a ânsia de “ganhar dinheiro e sempre 

mais dinheiro”, como já apontava Max Weber, “no mais rigoroso resguardo de todo 

gozo imediato do dinheiro ganho”, revelando, com isso, a origem ascética do 

capitalismo moderno proporcionada pela ética protestante, particularmente da 

calvinista, 

algo tão completamente despido de todos os pontos de vista eudemonistas 

ou mesmo hedonistas e pensado tão exclusivamente como fim em si mesmo, 
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que, em comparação com a “felicidade” do indivíduo ou sua “utilidade”, 

aparece em todo caso como inteiramente transcendente e simplesmente 

irracional.206 

reconhecia Weber. 

Raimundo Bezerra Falcão207 identifica na burguesia enriquecida a grande 

beneficiária do sistema econômico liberalista clássico, inaugurado como ciência 

rigorosa por Adam Smith, mas fincado em raízes filosóficas, políticas e religiosas que 

lhe são anteriores, como o elogio à liberdade por Milton, a valorização do trabalho no 

pensamento de Lutero e na predestinação calvinista, ao lado do individualismo egoísta 

e utilitário prenunciado em Maquiavel, Hobbes e Locke. 

Locke 208 , conquanto reconhecendo que os bens em estado de natureza 

seriam comunais, concebeu que o trabalho realizado pelas mãos do homem apenas 

a ele pertenceria, razão pela qual se àquilo que a natureza provê gratuitamente o 

indivíduo agrega algo por sua própria indústria, transforma esse bem em propriedade 

sua, excluindo-a do direito comum dos demais sem necessidade de qualquer 

consentimento.  

O trabalho, todavia, que justificou o direito de propriedade já nos primórdios 

do pensamento liberal, teve, gradativamente, a sua importância diminuída nas 

engrenagens do sistema capitalista em decorrência de uma ausência de reciprocidade 

justa nas relações entre os indivíduos209. Para se ter uma ideia da gravidade da 

situação social no período da revolução industrial, Robert Owen, um dos precursores 

do socialismo utópico, logrou influenciar, na Inglaterra, a aprovação de uma legislação 

trabalhista que fixou a idade mínima de nove anos para que as crianças pudessem 

ingressar no mercado laboral210.  

O sistema capitalista propriamente dito resultou de um longo processo 

ocorrido entre os séculos XVI e XVIII, notadamente na Inglaterra, com mudanças na 

propriedade das terras provocadas pelos "cercamentos" e a consequente migração 
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dos camponeses para as cidades, o que propiciou a formação de uma significativa 

força de trabalho livre e disponível ao capital (mercado de trabalho, classe laboral). 

Em paralelo, deu-se a legitimação da busca do lucro, conferindo ao capitalismo 

coerência e dinamicidade211. 

A metáfora da "mão invisível", formulada por Adam Smith, procura 

exatamente reverenciar o anseio pelo lucro, decorrência direta do caráter egoísta do 

ser humano e que levaria à ordem e ao progresso social, ainda que involuntariamente. 

Assim, o capitalismo seria um sistema capaz de maximizar o bem-estar social tanto 

mais quanto menor fosse a intervenção estatal. 

Ao longo dos séculos, o sistema capitalista experimentou transformações 

importantes, não apenas por força da sucessão de atividades predominantes 

(mercantil, industrial, financeira e de informações), mas também em razão de 

alterações na natureza do mercado, passando de uma fase competitiva para uma 

monopolista; na forma de administração da firma, com a delegação da gestão pelo 

proprietário para gerentes profissionais; na regulação da produção, com a superação 

do fordismo por um sistema flexível, como o just in time, com toda uma gama de 

consequências para as relações trabalhistas; e na globalização do capital, 

acarretando a chamada precarização do trabalhador. 

Beaud212 destaca, porém, que desde os seus primórdios, o capitalismo tem 

sido contraditório em si mesmo, pois nacional, ao mesmo tempo que global; 

competitivo, mas também monopolista; e liberal, todavia conectado ao estado ou 

mesmo vocacionado para a sua captura em favor dos próprios interesses. O próprio 

liberalismo, historicamente considerado, está associado aos interesses da classe 

burguesa, mas também embebido do sentimentalismo humanitário do século XIX213. 

Essas contradições foram também observadas por Pierre Rosanvallon214, o 

qual reconheceu o capitalismo como resultado de práticas econômicas e sociais 

concretas, não assimilável, portanto, a uma ideologia racional que lhe serviria apenas 
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para mascarar e justificar a dominação que exerce sobre o tecido social, daí porque 

se permite ser, sucessivamente, liberal nas trocas econômicas e protecionista, 

estatista e privatista, sendo-lhe a utopia liberal da sociedade de mercado 

perfeitamente estranha, uma vez que combate o estado quando lhe convém, mas, 

ordinariamente, preserva-o por existir em atenção aos seus interesses.   

Não há, todavia, um modelo único de capitalismo, mas vários, e mesmo dentro 

de um determinado desenho há variações decorrentes de elementos diversos tais 

como fatores históricos, culturais e institucionais, o que abrange, inclusive, as forças 

relativas entre as classes sociais. Bowles 215  faz uma distinção em três grandes 

apresentações do capitalismo: o anglo-americano (liberal), o norte-europeu 

(corporativista) e o japonês (desenvolvimentista). 

O modelo anglo-americano apresenta uma condução descentralizada do 

processo de barganha entre o capital e o trabalho, sem a intervenção direta do estado, 

tendo este apenas o papel de oferecer uma estrutura legal para que essas 

negociações tenham lugar, estrutura essa que pode variar a depender da correlação 

de forças prevalente. É, pois, adversarial. Os contratos de trabalho tendem a não ser 

longos, pelo que as empresas não são propensas a investir em treinamento da mão 

de obra; o mercado de capitais é importante como um meio de financiamento 

empresarial; e a proteção social é residual. O modelo é o de “low tax – low welfare 

state”, principalmente nos Estados Unidos da América. 

No do norte da Europa, adotado por países como Alemanha, Suécia e 

Noruega, e em menor escala pela Dinamarca e Bélgica, a barganha por salários, 

proteção social e distribuição de renda tem lugar em nível nacional e conta com a 

participação de representantes do capital, trabalho e estado. Esse é o modelo do “high 

tax – high welfare state”, mas também da democracia industrial em que os 

trabalhadores têm representantes no corpo de administração das companhias. 

Funciona, desse modo, uma espécie de parceria entre capital e trabalho. As relações 

trabalhistas tendem a ser mais estáveis, inclusive por conta das políticas de proteção 

ao emprego. O financiamento empresarial é predominantemente bancário, e não 

arcado pelo mercado de capitais.  
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Já o modelo japonês adota o financiamento bancário como principal fonte de 

fomento empresarial, mas com uma vinculação estreita entre cada banco e um grupo 

de empresas clientes. As relações são estáveis não apenas entre bancos e empresas, 

mas também entre as próprias empresas (fornecedoras e compradoras) e entre 

empregados e empregadores. Nesse sistema, há um forte entrelaçamento de 

interesses entre as companhias e os trabalhadores, havendo uma relevante 

identidade do empregado com a empresa em que trabalha, mas isso apenas nas 

grandes corporações. A discrepância remuneratória entre os trabalhadores de base e 

os executivos é pequena, quando comparada ao modelo anglo-americano. O nível de 

proteção social, por outro lado, é bem mais reduzido, quando confrontado com o do 

modelo norte-europeu. Além disso, a participação da mulher no mercado de trabalho 

é menor, e a fratura das remunerações por gênero é mais acentuada. O caráter 

desenvolvimentista decorre da forte presença do estado na formulação das políticas 

de investimento das corporações privadas e nas medidas protecionistas à indústria 

nacional. Esse foi o modelo adotado não apenas pelo Japão, mas também por outras 

economias do leste asiático, como Taiwan e Coréia do Sul, países de industrialização 

“pós-tardia”.  

Bowles216 destaca que a França adota um quarto tipo de capitalismo nacional 

ancorado em elevado nível de planejamento estatal, mas com menos instituições 

corporativas bem desenvolvidas do que as do norte europeu.  

Mas, afinal, a adoção de um determinado tipo de capitalismo é simplesmente 

uma questão de escolha, ou o grau de liberdade é consideravelmente reduzido em 

razão das raízes históricas decorrentes das diferentes trajetórias de desenvolvimento 

das instituições, dos capitalismos nacionais (path dependency theory) e da própria 

cultura de um povo, ou no dizer da hermenêutica de Gadamer217, dos horizontes de 

sentido determinados pela carga histórica que nos chega por meio da linguagem? 

Bowles218 relata tentativas de transplante de características de uma variedade 

de capitalismo para outra que não tiveram o sucesso esperado, como foi o caso da 

Austrália que, em 1980, introduziu em seu modelo, predominantemente anglo-

americano, um “acordo” como um caminho para introduzir características 
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corporativas. Segundo Bowles, esse experimento teve dificuldades exatamente em 

razão da cultura das instituições ali presentes, o que findou por resultar em restrições 

de direitos da parte dos trabalhadores sem a correspondente contribuição da classe 

empresarial. 

Após essa breve introdução sobre o capitalismo, segue-se com a discussão, 

mas centrada em sua influência nas questões de liberdade e igualdade, fundamentais 

para o tema democracia, complementada com uma abertura para as principais críticas 

que lhe são feitas pelo pensamento marxista nos aspectos que interessam ao 

pensamento democrático. 
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2.1 A liberdade no capitalismo 

A ideia de liberdade apregoada pelos defensores do capitalismo, notadamente 

em sua vertente neoliberal, é essencialmente a concebida pelo pensamento liberal, 

como seja, de viés individualista e de natureza negativa, defensiva frente ao estado e 

à sociedade. Para diferenciar, todavia, o liberalismo ético-político do econômico, a 

doutrina política italiana passou a denominar este último por “liberismo”, a despeito de 

a progressiva identificação entre ambos os pensamentos, pelo menos no discurso, ser 

um acontecimento indiscutível, particularmente nos Estados Unidos da América e na 

Europa ocidental219. 

Sobre o liberalismo propriamente considerado, diga-se que ele se 

desenvolveu de modo bem mais sólido no ambiente anglo-saxão, aí percebido como 

algo intrinsecamente bom, muito mais do que em países como Alemanha e França, 

onde o entusiasmo em sua evocação não tem a mesma dimensão220. 

Logo nas primeiras linhas do capítulo inicial de “The Constitution of Liberty”, 

Friedrich Hayek221 deixa claro que a sua preocupação central é a de que a coerção 

de um homem por outros ou os efeitos danosos dela decorrentes sejam reduzidos 

tanto quanto possível na sociedade, ou seja, considera a liberdade como a 

“independência da vontade arbitrária de outrem”. Qualquer coisa diferente disso não 

seria liberdade, podendo esta variar em grau, mas não em substância. A capacidade 

ou possibilidade real de um indivíduo realizar escolhas em determinadas 

circunstâncias não afetaria a sua liberdade. A liberdade, portanto, nesse sentido, seria 

um conceito essencialmente social, destituído de qualquer implicação física ou 

econômica. 

Para Hayek222, um povo livre no sentido político, ou seja, dotado de liberdade 

de escolha coletiva, não necessariamente é um povo de homens livres, tampouco a 

liberdade individual é assegurada pelo só fato de se ser um nacional de um estado 

independente. 
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Dentre os significados distintos que são dados à palavra “liberdade”, o mais 

“perigoso”, para Hayek223, é o que a associa com a possibilidade física de se fazer o 

que se deseja, um uso metafórico antigo não passível de ser satisfeito por qualquer 

ordem social, mas que foi “deliberadamente” confundido com a “liberdade individual” 

pelo pensamento socialista. Essa associação teria dado “suporte a medidas que 

destroem a liberdade individual”, levando à instituição de estados totalitários que, em 

nome da liberdade, suprimem a própria liberdade. 

O estatuto liberal da liberdade, segundo Hayek224, pode ser resumido em 

cinco direitos ou garantias essenciais, consoante já considerado nos séculos XVIII e 

XIX: 1) status legal enquanto um membro protegido da comunidade; 2) imunidade 

contra prisão arbitrária; 3) direito de trabalhar em qualquer atividade; 4) direito de ir e 

vir; e 5) direito de propriedade. 

Para Hayek 225 , o pleno gozo da liberdade individual por alguns é mais 

importante do que um gozo limitado por todos, ainda que o nível de liberdade à 

disposição dessa totalidade seja considerado satisfatório para a maioria. Para chegar 

a tal afirmação, ele desenvolve um raciocínio sobre o conhecimento humano, e de 

como somos beneficiários do acervo de saber de que não temos consciência e das 

ideias proporcionadas por indivíduos que, por força de sua plena liberdade, vontade e 

do acaso, promovem grandes avanços que favorecem toda a sociedade. Em suas 

palavras, “o ponto significante é que a importância da liberdade para fazer algo em 

particular não tem relação alguma com o número de pessoas que querem fazê-la: isso 

pode representar quase uma proporção inversa”. E mais, “se assumirmos que apenas 

o exercício da liberdade desejada pela maioria é importante, deveríamos saber que 

estamos criando uma sociedade estagnada e caracterizada pela ausência de 

liberdade”. 

Desde Adam Smith, os defensores do capitalismo têm associado o mercado 

com a liberdade, entendendo ser intrinsecamente humana a tendência para a 

negociação, a troca e o comércio. Qualquer limitação ao mercado, desse modo, seria 
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considerada uma atitude antinatural, ingênua e opressiva, pois sempre atuariam 

forças irresistíveis tendentes à liberalização. 

Estabelecer limites ao mercado, nesse sentido, implicaria cercear a própria 

liberdade humana. Bowles226 observa que um dos argumentos utilizados contra o 

estado de bem-estar social foi exatamente o de que ele traria restrições injustas à 

liberdade dos indivíduos de adquirir bens, especialmente nas áreas de saúde e 

educação. 

Para liberais radicais, como Milton Friedman227, a formação de mercados 

monopolizados decorreria mais de ações regulatórias estatais do que propriamente 

de um mal funcionamento do mercado. Mercados livres seriam, pois, competitivos. 

Em adição ao argumento filosófico de que o capitalismo promove a liberdade 

humana, diz-se que ele também seria o sistema melhor ajustado para a distribuição 

dos benefícios por ele gerados, ou seja, que a igualdade seria melhor alcançada pelos 

seus naturais mecanismos. 

Milton Friedman 228 , prefaciando, em 2002, uma reedição de seu livro 

“Capitalism and Freedom”, escrito em 1962, disse-se persuadido de que a liberdade 

econômica seria uma condição necessária para as liberdades civil e política, enquanto 

que a liberdade política, conquanto desejável, não seria uma condição necessária 

para as liberdades civil e econômica. 

De modo similar, consoante observado por Bobbio229, Einaudi defendeu que 

não seria possível o desenvolvimento de um liberalismo ético-político onde não 

houvesse o econômico, ao que Croce, embora de vertente conservadora, reagiu 

afirmando que o ideal moral da liberdade pode-se realizar no domínio das mais 

diversas experiências econômicas.  

Para Friedman, a falha do planejamento estatal para a promoção do 

crescimento econômico dos países do terceiro mundo no pós-guerra e o sucesso de 
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experiências orientadas pelo mercado nos “tigres” do leste asiático demonstram que 

o incremento da liberdade econômica tem andado de mãos dadas com a ampliação 

das liberdades civis e políticas. Em suas palavras, “capitalismo competitivo e liberdade 

têm sido inseparáveis”230. 

Assim como Hayek, Friedman desenvolve o raciocínio que procura associar o 

liberalismo econômico com o pensamento liberal, realidades distintas, mas que têm 

uma imbricação histórica na origem, o que, de certo modo, justifica a identificação. De 

fato, a experiência demonstra que as ideias filosóficas surgem e se desenvolvem para 

servir a forças políticas e econômicas afluentes ou prevalecentes, ou seja, precisam 

de solo fértil para florescer. Com o pensamento liberal não foi diferente, pois serviu 

como justificativa ideológica para a ascendência política da burguesia. 

Na visão de Friedman231, as experiências de estado de bem-estar social que 

se desenvolveram no pós-guerra, as ajudas governamentais no campo da educação 

e mesmo as ações afirmativas não se coadunam com as finalidades estatais pois, 

para um homem verdadeiramente livre, o estado serve tão somente como um meio 

para se atingir metas e propósitos consensuais e, acima de tudo, para proteger-lhe a 

liberdade. 

A questão que se coloca é se essa visão de liberdade é inerente ao 

capitalismo ou restrita apenas à sua vertente liberal ou neoliberal. As experiências de 

cariz social, vivenciadas no período em que o pensamento keynesiano predominava, 

eram verdadeiramente compatíveis com a liberdade no capitalismo ou, ao contrário, 

decorreram de um momento histórico em que se confrontavam visões de mundo 

absolutamente opostas, e significaram tão somente um recuo estratégico possível, em 

um momento de expansão do capital, a ser necessariamente revisto quando a 

correlação de forças o permitisse e o interesse do próprio capital fosse imperativo? 

Não se pode perder de vista que muitas das medidas que resultaram no 

estado de bem-estar social foram promovidas por ou pela influência de partidos ou 

movimentos socialistas, como a socialdemocracia sueca ou o trabalhismo fabianista 

da Inglaterra. A propósito do socialismo fabiano, que contou com expoentes como 
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Bernard Shaw, Virginia Woolf e Bertrand Russel, Leon Trotski232 o considerava uma 

tentativa ardilosa de salvar o capitalismo da crescente reação da classe operária.   

Em uma crítica contundente à caracterização do capitalismo como um sistema 

natural e libertador, Bowles233 se pergunta se é natural o mercado na área de saúde 

determinar a vida para os que podem pagar e a morte para os que não podem, se é 

da natureza humana deixar que o mercado de alimentos disponibilize delícias 

gastronômicas aos ricos, enquanto condena os pobres à subnutrição. Para Bowles, o 

mercado seria de fato “cego”, como dito por Hayek, mas cego para a pobreza, para a 

destruição do meio ambiente e para a desigualdade. 

Sobre a liberdade no capitalismo na visão crítica do marxismo, que será 

explorada de modo mais específico em um capítulo próprio, Bowles assim comenta: 

Indivíduos que devem dar o controle de seu labor para outros não são ‘livres’. 

Indivíduos nos países mais ricos cujo bem-estar depende de não perderem 

os seus empregos, ou de um membro da família não o perder, não são livres. 

Indivíduos nos países mais pobres cujo bem-estar depende do preço de seu 

trabalho, ou do preço do que eles produzem não colapsar, ou de não serem 

desapossados de suas terras, não são livres.234 

Vê-se, aí, uma visão de liberdade radicalmente distinta da preceituada por 

Hayek e Friedman, ou mesmo por Berlin, como visto no subcapítulo da liberdade na 

democracia, pois abrangente da possibilidade material de se assegurar, pelo menos, 

um mínimo existencial.  

De outro modo, haveria liberdade no capitalismo para, democraticamente, 

adotar-se um programa que tendesse à abolição do capitalismo, ou as forças 

econômicas atuariam no seio político, fortemente favorecidas pelo poder 

incontrastável do capital, para assegurar o modo de produção que lhes favorece?  

Max Weber 235 , nesse ponto, reconheceu o capitalismo como um fato 

inescapável para o indivíduo que nasce em seu ambiente, “uma crosta que ele não 

                                                             
232 TROTSKY, L. The Fabian ‘Theory’ of Socialismo. 1926. Disponível em: <https://www.marxists.org/ 
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235 WEBER, M. A Ética Protestante e o "Espírito" do Capitalismo. Tradução de José Marcos Mariani 
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pode alterar e dentro da qual tem que viver”, devendo resignar-se às suas normas de 

ação econômica uma vez “preso nas redes do mercado”, realidade que afetaria tanto 

o empresário como o operário. 

Que tipo de liberdade real oferece um sistema como esse do qual não se pode 

escapar? É possível afirmar que a liberdade no capitalismo é condicionada ao 

interesse expansionista do capital, encontrando aí os seus limites? É aceitável a ideia 

de o capitalismo decorrer de um livre acordo entre capital e trabalho se claramente 

não há igualdade de forças entre as partes? Mesmo o empregador seria livre para 

estabelecer uma relação mais justa com seus empregados se a concorrência não o 

faz e se o estado deixa uma ampla liberdade à livre negociação laboral? 

Norman Ware236, tratando do período da revolução industrial norte-americana 

nas décadas de 1840 e 1850, destacou a degradação da liberdade e do status de 

independência sofrida pelo trabalhador industrial nesse processo, tanto que as greves 

que se avolumavam tinham o principal objetivo de resgatar a dignidade e a 

independência perdidas.  

Seja como for, faz sentido a posição segundo a qual, sob o ponto de vista da 

democracia, a liberdade deve ser examinada superando aspectos meramente formais, 

como a possibilidade de escolha de representantes pelo voto popular. Ainda que se 

adote a ideia de liberdade mais restritiva, tal qual a preconizada por Hayek, Friedman 

e Berlin, depuradas de aspectos que poderiam ser discutidos sob outros emblemas, 

como o da justiça, está muito claro que o poder econômico atua de modo decisivo nas 

escolhas democráticas. 

As últimas eleições americanas, por exemplo, em que Donald Trump logrou 

dobrar o partido Republicano, que vinha sendo dominado por uma associação 

aparentemente contraditória entre libertários, com forte suporte financeiro, e 

representantes de um pensamento religioso conservador, tendo-o feito a partir de uma 

propaganda política cara e financiada, principalmente, por sua fortuna pessoal, bem 

demonstra a real dimensão desse poder. 
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A influência do poder econômico no processo eleitoral, aqui tangenciada, será 

melhor abordada no capítulo específico em que se discutirá a relação entre o 

capitalismo e a democracia, objetivo final deste trabalho. 

O tema liberdade, para o capitalismo, talvez seja o que mais lhe facilita a 

defesa, mas desde que seja tomado em um sentido bastante restrito, consoante 

entendido por pensadores liberais como Hayek, e sem que se desborde para a 

possibilidade, sempre presente, de colonização do sistema político, ou mesmo 

jurídico, pelo poder econômico, fenômeno recorrente em países periféricos237, mas a 

que os centrais não estão imunes, em menor medida, é verdade, o que claramente 

enfraquece o processo democrático. 

Árduo, todavia, é o tema da igualdade para o capitalismo, notadamente 

quando considerado sob o prisma dos valores democráticos. É o que se verá no 

subcapítulo que se segue.  
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2.2 A igualdade no capitalismo 

A difícil relação entre capitalismo e igualdade remonta à fase mercantil, como 

destacado por Michel Beaud238 ao tratar da igualdade e propriedade no ambiente da 

revolução francesa. Em tradução livre, diz ele que: 

Em face da realidade – ainda não definida explicitamente ou designada, mas 

crescentemente maior – do capitalismo mercantil, e especialmente 

considerando o espetáculo de pobreza e miséria no campo e nas cidades, e 

a espetacular aquisição de riqueza por poucos, a indignação social crescia. 

Rousseau239, um ácido crítico da riqueza, já percebia a relação inversa entre 

o lucro e o trabalho, destacando que, na sociedade de sua época, a acumulação de 

riqueza sempre proporcionava mais meios para uma ainda maior acumulação. Bem 

antes de Marx ou do surgimento de um pensamento socialista estruturado, Rousseau 

chamava a atenção para o grave problema da desigualdade social, relacionando-o 

com o surgimento da propriedade. Em seu Discurso sobre a origem e os fundamentos 

da desigualdade entre os homens, assim escreveu: 

O primeiro que, ao cercar um terreno, teve a audácia de dizer isto é meu e 

encontrou gente bastante simples para acreditar nele foi o verdadeiro 

fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e assassinatos, quantas 

misérias e horrores teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando 

as estacas e cobrindo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: “Não 

escutem esse impostor! Estarão perdidos se esquecerem que os frutos são 

de todos e a terra é de ninguém!”.240 

Apesar dessas palavras, tratando da política econômica para a Enciclopédia, 

Rousseau considerou a propriedade o mais sagrado de todos os direitos do cidadão, 

embora já antevisse a necessidade de sua limitação, como, posteriormente, se deu 

por meio da tributação e pela alteração das regras sobre a herança241. 

Escreveu Rousseau: 
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Portanto, um dos mais importantes assuntos do governo é evitar a extrema 

desigualdade das riquezas, certamente não permitindo o aumento das que já 

existem, mas, também, impedindo por todos os meios que alguém possa 

acumulá-las; nem tampouco construindo hospitais para os pobres, mas 

preservando os cidadãos de caírem na pobreza.242 

Dentre os pensadores que influenciaram a faceta popular da Revolução 

Francesa, Simon-Nicolas-Henri Linguet 243 , que se denominou como intérprete do 

quarto estado no final dos Estados Gerais, chegou a afirmar que a condição do 

trabalhador livre de seu tempo era pior que a do servo ou a do escravo, pois tudo o 

que ganhou com a libertação foi a tormenta diária da fome, uma infelicidade que não 

era compartilhada por seus antecessores, embora vivessem na mais baixa linha da 

humanidade. Para Linguet, a riqueza não é a fonte de vida para o homem que aluga 

a sua força de trabalho, mas é o seu labor que gera a opulência do rico. O pobre não 

seria servo de um mestre em particular, mas estaria sob as ordens de todos em geral. 

Essas ideias revolucionárias que enfatizavam o interesse popular 

compuseram o caldo de reivindicações que levaram à Revolução, mas tão logo os 

reclamos da burguesia foram atingidos e o poder passou às suas mãos, ficou evidente 

a incompatibilidade entre os anseios do trabalhador e do capitalista. A Lei Le Chapelier 

(1791) suprimiu as associações laborais e proibiu os trabalhadores, assim como os 

mestres artesãos, de se organizarem e de agirem em conjunto, bem como de 

deliberarem sobre interesses comuns. Todo aglomerado de trabalhadores e artesãos 

foi considerado como baderna. Como destacado por Beaud244, tão logo a vitória sobre 

a nobreza ficou evidente, a burguesia passou a se proteger contra a classe dos 

trabalhadores. 

Oportuno salientar que, consoante observado por Raimundo Bezerra 

Falcão245, a doutrina de Adam Smith entendia que um país seria mais ou menos rico 

na proporção em que o produto do trabalho se repartisse entre um número maior ou 
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menor de consumidores. Uma política igualitária na distribuição da riqueza, portanto, 

seria benéfica ao capitalismo.  

Bowles 246  anota, todavia, que os governos de países capitalistas têm 

estabelecido legislações desenhadas para facilitar os negócios e assegurar a sua 

lucratividade pela supressão das organizações dos trabalhadores. O estado, portanto, 

não se tem portado de forma neutra e arbitrado com isenção os conflitos sempre 

frequentes entre capital e trabalho, notadamente nos anos mais recentes de avanço 

do pensamento neoliberal e de globalização da economia. 

Noam Chomsky247 observa que a condição do trabalhador norte-americano 

na década de 1920 guarda semelhanças com a atual. Na época, o antes importante 

movimento operário estava quase destruído pela violenta ação do sistema corporativo, 

que contou com o indispensável apoio do governo, particularmente de Woodrow 

Wilson em vista de seu “Pavor Vermelho” em seguida à Primeira Guerra Mundial. 

Após o ressurgimento da força operária no curso da Grande Depressão, com 

repercussão na legislação laboral, Chomsky248 narra que houve uma mudança na 

estratégia de enfrentamento pelo patronato, com a redução do uso da violência e a 

utilização maciça de uma sofisticada propaganda. Cessada a trégua entre capital e 

trabalho com o fim da Segunda Grande Guerra, uma nova legislação bastante 

restritiva ao direito do trabalhador voltou a vigorar, quadro que só veio a se acentuar 

com o governo Reagan e mesmo nos oito anos da administração Clinton. 

O NAFTA, por exemplo, muito mais do que um “acordo de livre comércio”, 

teria representado um arcabouço legal e de práticas de cunho internacional para 

proteger os interesses dos investidores em detrimento dos trabalhadores dos países 

participantes, resultando em uma drástica redução da organização sindical graças a 

medidas como a transferência de fábricas cujos trabalhadores eram sindicalizados 
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para o México. Com isso, apenas 7% (sete por cento) da mão de obra do setor privado 

permaneceu sindicalizada249. 

Nas palavras de Chomsky 250 , a crescente desigualdade social e o 

empobrecimento da classe trabalhadora percebidos nas últimas décadas não 

resultam “dos misteriosos mecanismos de funcionamento do mercado ou das leis 

econômicas, mas, de novo e em larga medida, dos ‘indispensáveis’ apoio e iniciativa 

de um governo que está significativamente em mãos corporativas”.  

A principal defesa do capitalismo, sob o prisma da igualdade, reside no 

argumento de que o mercado resolve melhor os problemas de coordenação dos 

agentes econômicos, de alocação dos recursos e de distribuição dos bens. Segundo 

os que pensam assim, as forças do mercado, conquanto aparentemente caóticas, 

conduzem ao equilíbrio. Na busca pela maximização do lucro, o sistema capitalista se 

esforçaria por utilizar os insumos com eficiência sempre crescente, proporcionando, 

com isso, menores custos de produção e democratizando o acesso ao consumo. 

Além disso, sendo o mercado "cego", como dizia Hayek 251 , ele não 

discriminaria os indivíduos por razões de gênero, credo, raça ou classe social, pelo 

que haveria igualdade de direitos à liberdade que o mercado propicia, favorecendo, 

com isso, o desenvolvimento de sociedades não discriminatórias. O mercado seria, 

pois, protetor das minorias252. 

Economicamente, todavia, o capitalismo claramente não contribui de qualquer 

modo para a igualdade de renda, embora estados capitalistas possam promover 

mecanismos de correção para a tendência à desigualdade, como uma tributação 

progressiva, sobre a herança e a propriedade ou mesmo políticas de distribuição de 

renda, ambas alternativas criticadas pelos liberais por supostamente ferirem o direito 

ao usufruto do próprio labor. 
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Especificamente sobre a taxação progressiva, Friederich Hayek253 admitia ser 

uma política quase universalmente aceita como justa, mas, ainda assim, posicionou-

se contra. Segundo Hayek, a tributação progressiva seria inconciliável com as 

instituições livres, pelo que apenas seria admissível a proporcionalidade quando 

considerada a totalidade dos tributos. Para Hayek, alguns tributos, especialmente os 

incidentes sobre a renda, poderiam ser graduados progressivamente, mas apenas 

como uma forma de compensar a tendência de os tributos indiretos pesarem mais 

sobre as rendas baixas.  

Bowles254 comenta a existência de uma tendência ao abandono da tributação 

progressiva em alguns países capitalistas centrais, com substancial corte na taxação 

de grandes fortunas a partir de 1980. Relata que, nos Estados Unidos, a redução de 

impostos para as grandes rendas atingiu “proporções obscenas” nas décadas de 1980 

e de 1990, “com cada novo presidente, igualmente, tentando superar o seu 

predecessor no alívio de impostos para os ricos”255.  

Essa política, associada à desregulação do mercado de trabalho, reduzindo a 

rede de proteção sobre os trabalhadores menos remunerados, resultou em uma 

retomada da elevação da desigualdade. Na primeira década do século XXI, as 

pressões são pelo achatamento dos impostos (flat taxes), sob o argumento liberal de 

que os ricos não devem pagar tributos em proporção superior à dos pobres256, uma 

ressurreição da tese defendida por Hayek em 1960, como antes destacado. 

Curioso é que a defesa ideológica do neoliberalismo não encontra suporte no 

desempenho da economia sob a sua orientação, como bem destacado por Bowles257, 

especialmente quando comparado com os resultados obtidos na fase keynesiana. As 

consequências dessa nova política econômica foram, de um lado, o enriquecimento 

de alguns, principalmente daqueles que já eram ricos, a geração de fortunas no 

mercado de capitais e em imóveis, uma explosão no setor de alta tecnologia, 

expansão dos impérios dos meios de comunicação, a continuidade na elevada 

lucratividade do mercado financeiro e, de outro lado, um crescimento na insegurança 
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econômica e da desigualdade social, taxas de crescimento econômico abaixo 

daquelas obtidas nos “anos dourados” e um enfraquecimento do poder de barganha 

dos trabalhadores. 

Bowles põe em relevo que: 

Talvez o fator mais importante tenha sido o constante apelo, explícito e 

implícito, para o “trickle-down”258 da economia, isto é, o argumento de que os 

interesses do rico e do pobre são fortemente interdependentes. É o rico quem 

emprega o pobre e, portanto, sem a prosperidade do primeiro, a parte do 

último seria ainda pior. Isso também representa um retorno ao pensamento 

vitoriano com a implícita ênfase na hierarquia e na deferência.259 

O fato é que o mundo capitalista é demasiado desigual, notadamente em sua 

versão neoliberal, apresentando uma acentuada concentração da riqueza mundial na 

posse de poucos indivíduos. De acordo com a Oxfam260, 82% (oitenta e dois por cento) 

da riqueza global produzida em 2017 foi drenada para apenas 1% (um por cento) da 

população mundial. O patrimônio de apenas 8 (oito) homens se iguala à da metade 

mais pobre dos habitantes da Terra261. 

Segundo o World Inequality Report 2018262, que coleciona dados levantados 

por alguns pesquisadores, dentre eles Thomas Piketty, a renda dos 10% (dez por 

cento) mais ricos do Brasil representava, em 2016, 55% (cinquenta e cinco por cento) 

do total da renda nacional, percentual superior ao encontrado para a África 

Subsaariana e similar ao da Índia.  

Significativa, também, é a evolução desse indicador para a Rússia, que se 

manteve na faixa de 20% (vinte por cento) a 25% (vinte e vinte e cinco por cento) entre 

1980 e 1990, e, a partir do fim da União Soviética em 1991, elevou-se para o patamar 

de 50% (cinquenta por cento) já por volta de 1996. Pode-se argumentar que esse 

rápido crescimento da desigualdade, que deu lugar a pobreza disseminada e a super-
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ricos, decorreu da trágica transição para o que tem sido chamado “gangster 

capitalism”, com empresários atuando livremente acima da lei e sem uma fronteira 

bem definida entre interesses privados e de estado263, mas o certo é que o patamar 

de desigualdade atingido não difere muito de países como Estados Unidos e Canadá 

nos dias de hoje. 

Com efeito, entre 1980 e 2015, esse percentual para os Estados Unidos e 

Canadá saiu de algo em torno de 34% (trinta e quatro por cento) para os atuais 47% 

(quarenta e sete por cento). 

 

Figura 1 – Fonte: World Inequality Report 2018 

Ainda sobre a Rússia, Joseph Stiglitz faz o seguinte relato: 

Para a maioria daqueles que viviam na antiga União Soviética, a economia 

sob o capitalismo tem sido mesmo pior do que os velhos líderes comunistas 

disseram que poderia ser. As perspectivas para o futuro são sombrias. A 

classe média foi devastada, um sistema capitalista de compadrio e máfia foi 

criado, e a única conquista, a criação de uma democracia com liberdades 

significativas, incluindo uma imprensa livre, aparenta fragilidade, na melhor 
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das hipóteses, particularmente quando as formalmente independentes 

estações de TV são fechadas uma a uma.264 

O capitalismo, pois, gera riquezas, mas também desigualdades. Stephen 

Haseler265 anota que o capitalismo global, surgido após a queda do muro de Berlim, 

trazia a esperança de um mundo novo cheio de prosperidade, mas a realidade tem-

se mostrado bem menos auspiciosa, notadamente pela precarização do mercado de 

trabalho. Há quem defenda que, de um ponto de vista global, esse novo capitalismo 

tem gerado um significativo número de novos empregos, mas a verdade é que a 

grande maioria deles remunera mal, é cronicamente instável, de tempo parcial e 

oferece benefícios limitados ou mesmo nenhum benefício. São os chamados Mcjobs. 

O risco do novo capitalismo, dessa forma, foi agravado para o trabalhador, 

mas não para o capital. Em paralelo ao mercado laboral flexível, não se formou algo 

como um mercado flexível para o capital, muito ao contrário, tendo havido mesmo uma 

expansão em seus direitos básicos, o que pode ser exemplificado pelo alívio tributário 

das grandes fortunas e pela não taxação dos lucros e dividendos distribuídos a 

acionistas de empresas no Brasil introduzida pela Lei nº 9.249/95, o que veio 

acompanhado da possibilidade de dedução do lucro tributável das empresas por uma 

despesa fictícia denominada "juros sobre capital próprio". 

A mobilidade do capital, em tempos de capitalismo digital, proporciona-lhe 

uma flexibilidade espacial dos parques industriais e das corporações em geral na 

busca incessante da maximização dos lucros. Com isso, os processos produtivos 

tendem a migrar para lugares em que há disponibilidade de mão de obra a custos 

mais baixos, o que provoca uma competitividade global pelo estrangulamento da 

renda e dos direitos laborais. 

Haseler266 adverte para a possibilidade de um futuro forjado por esse novo 

capitalismo global de estado mínimo com cada vez menos bem-estar social e 

crescente enfraquecimento da regulação estatal. Esse será, e já está sendo, um 

mundo novo dedicado às necessidades de uns poucos super-ricos em todas as 
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dimensões da vida humana, inclusive no campo da cultura e das ideologias. É a 

soberania do mercado destruindo o sentido de comunidade política. 

Stilwell e Jordan267, observando a desigualdade na Austrália, expressam a 

impressão de que o crescimento da riqueza e a persistente pobreza parecem duas 

faces da mesma moeda. Haveria mesmo uma crença entre os neoliberais de que a 

desigualdade de renda favoreceria uma economia mais dinâmica, pois traria 

incentivos a que os indivíduos se esforçassem para ascender economicamente. O 

corte de impostos sobre a renda mais dirigido aos ricos do que aos pobres, fenômeno 

que não é apenas australiano, mas disperso no mundo capitalista globalizado, vai 

nesse sentido e tem contribuído para acentuar a desigualdade.  

Mesmo nos Estados Unidos da América, a maior potência econômica mundial 

há mais de cem anos, 41% (quarenta e um por cento) das crianças abaixo de seis 

anos de idade cresceram vivendo na pobreza ou no seu limiar268. Joseph Stiglitz269 

destaca ser notório que a desigualdade de renda e riqueza se agravou nas últimas 

décadas nos países desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos. 

A redução de desigualdades entre os países verificada no período de 1988 a 

2008, por outro lado, inédita no mundo pós-revolução industrial, causada, 

principalmente, pelo forte crescimento econômico da China e da Índia, teve um 

mínimo impacto na redução global da desigualdade entre os indivíduos, com a 

redução do coeficiente de Gini em apenas 1,4% (um vírgula quatro por cento) entre 

2002 e 2008270.  

Há, todavia, visões mais otimistas sobre os efeitos vindouros da expansão do 

capitalismo. Robert E. Lucas Jr. 271 , por exemplo, baseado em uma simulação 

numérica de um modelo da dinâmica de renda mundial que, por sua vez, se sustenta 

na difusão de tecnologia, não apenas buscou interpretar os anos de 1960 a 1990, 
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período  em que a produção no mundo como um todo cresceu em média 4% (quatro 

por cento) ao ano, enquanto que a população mundial aumentou à taxa média de 2% 

(dois por cento) ao ano, mas também fez predições da evolução mundial da renda e 

da desigualdade no intervalo de um século. 

A despeito das limitações reconhecidas, Lucas concluiu que o modelo tem 

implicações não triviais acerca do comportamento da economia mundial ao longo do 

século XXI: cedo ou tarde, todos os países irão se juntar à revolução industrial e 

crescerão a taxas similares às das economias mais ricas, proporcionando, com isso, 

o desaparecimento paulatino das diferenças percentuais entre os níveis de renda per 

capita.   

 

Figura2 - Fonte: The Journal of Economic Perspectives 

No gráfico da figura 2, a curva superior representa a taxa média de 

crescimento anual do mundo desde 1800, enquanto que a curva inferior reflete a 

desigualdade da renda per capita entre os países no mesmo período. De uma 

igualdade inicial assumida, ter-se-ia chegado ao pico da desigualdade na segunda 

metade do século XX, e estaríamos vivendo um longo período de declínio dessa 

variância de rendas.  
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Segundo Lucas, a tese central assumida pelos modelos de equilíbrio geral 

que estão em largo uso na macroeconomia atual é que as pessoas são bem 

semelhantes e que as diferenças de comportamento decorreriam principalmente do 

acesso diferenciado aos recursos por fatores históricos.  

Com isso, ideias podem ser reproduzidas e os recursos tendem a fluir para 

lugares mais rentáveis. Esses fatores equalizadores teriam sido suficientes para 

manter uma relativa igualdade da renda entre os países até cerca de 200 (duzentos) 

anos atrás. A revolução industrial suplantou tais forças desde então, mas a 

restauração do equilíbrio será “um dos maiores eventos do século por vir”, nas 

palavras de Lucas. 

Ideia similar já havia apresentado Simon Kuznets272 em 1955, baseado na 

compressão dos altos rendimentos norte-americanos entre 1913 e 1948, tendo ele 

afirmado que as desigualdades de renda tenderiam a diminuir espontaneamente nas 

fases avançadas do capitalismo, independentemente das políticas seguidas ou das 

características do país, findando por se estabilizar em um nível aceitável. Diante da 

realidade que o mundo vivia, essa ideia parecia mesmo crível, e foi mesmo estimulada 

em vista da guerra fria então em alta. 

Passados quase vinte anos do trabalho de Lucas, todavia, os dados da 

realidade não parecem convergir para as suas predições. Mais certos pareciam estar 

os que consideravam que as modernas corporações, auxiliadas pela tecnologia e 

facilitadas pelo enfraquecimento do estado enquanto força regulatória do mercado e 

protetiva do cidadão, estariam continuamente fragilizando os direitos dos 

trabalhadores e levando os países em desenvolvimento a competirem entre si para 

lhes oferecer forças de trabalho cada vez mais obedientes e mal remuneradas, 

incrementando, com isso, as desigualdades nacionais  e entre as nações.273 
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O crescimento das desigualdades nos países ricos foi retomado já a partir dos 

anos 1970, principalmente nos Estados Unidos da América, onde a concentração de 

renda retornou, nos anos 2000-2010, ao nível recorde dos anos 1910-1920274. 

Sobre as desigualdades entre as nações, Vandana Shiva 275  fala de um 

“apartheid ambiental” que se desenha, com os recursos naturais saindo dos países 

em desenvolvimento em direção aos ricos, mas com as indústrias poluentes fazendo 

o caminho inverso.  

No que toca à igualdade de gêneros, todavia, há de se reconhecer com 

alguma segurança que a sociedade capitalista tem proporcionado condições para que 

a mulher rompa com o modelo de família patriarcal de há muito estabelecido, 

retirando-a do ambiente doméstico e ofertando-lhe trabalho, renda e possibilidade de 

independência econômica e financeira, a despeito das desigualdades por motivo de 

gênero no mercado laboral e na divisão das tarefas domésticas ainda presentes na 

maioria das sociedades capitalistas. 

Essa é uma área em que a experiência socialista soviética, por razões que 

não cabe aqui discutir, não apresentou resultados positivos nos níveis alcançados no 

mundo ocidental capitalista.  

Ainda assim, István Mészáros276 considera a igualdade no microcosmo da 

família uma impossibilidade lógica no ambiente capitalista enquanto realidade 

historicamente predominante, dada a existência concomitante de um macrocosmo 

socioeconômico intrinsecamente desigual, não sendo razoável imaginar que 

microestruturas harmoniosas possam gerar macroestruturas antagônicas. Para 

Mészáros277, “dadas as condições estabelecidas de hierarquia e dominação, a causa 

histórica da emancipação das mulheres não pode ser atingida sem se afirmar a 

demanda pela igualdade verdadeira que desafia diretamente a autoridade do capital”. 
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A questão da desigualdade no seio familiar não se resolveria por meros 

arranjos de relacionamento pessoal mais ou menos hierárquicos, pois ela reflete os 

valores capitalistas profundamente iníquos, os quais determinam o que pode ou não 

ser aceito como um comportamento normal de modo a subordinar esse microcosmo 

às exigências irresistíveis de todo o processo reprodutivo.  

Por essa e por outras importantes considerações do pensamento marxista, 

cumpre abrir um espaço para a crítica por ele formulada ao capitalismo no que toca a 

aspectos de interesse para a democracia, particularmente quanto aos valores 

liberdade e igualdade, antes de se adentrar no capítulo final que cuidará de modo 

específico do tema central desta dissertação.  

  



100 
 
2.3 A crítica marxista ao capitalismo sob a perspectiva da democracia 

Não estava no centro dos interesses de Marx qualquer teorização sobre as 

formas de estado, pois, para ele, qualquer que fosse a adotada, representaria o 

despotismo de uma classe sobre a outra, razão pela qual possuía uma concepção 

negativa de estado, contrariando o histórico dos pensadores políticos que, sempre, 

enxergaram o estado como uma realização positiva, civilizatória, com destaque para 

Hegel, que o percebia como o sujeito da história universal. O estado, para Marx, seria 

apenas uma superestrutura desenhada em vista das relações sociais determinadas 

pela estrutura econômica, pelo que serviria aos interesses específicos da classe 

dominante, e não a fins nobres como justiça, liberdade, igualdade ou bem comum278. 

 Engels chegou a admitir, todavia, ser possível o poder estatal assumir-se 

mediador entre as classes com uma relativa autonomia em situações extraordinárias, 

como teria acontecido com o bonapartismo do primeiro e do segundo império279, 

possibilidade que parece não estar presente no pensamento de Marx, pois o que 

ocorreria em situações dessa excepcionalidade seria a renúncia temporária, pela 

classe dominante, do poder direto, entregando-o a um ditador para salvar a própria 

bolsa. 

Nas palavras de Marx: 

Assim denunciando agora como “socialista” tudo o que anteriormente exaltara 

como “liberal”, a burguesia reconhece que seu próprio interesse lhe ordena 

subtrair-se aos perigos do self government; que, a fim de restaurar a calma 

no país, é preciso antes de tudo restabelecer a calma no seu Parlamento 

burguês; que a fim de preservar intacto o seu poder social, seu poder político 

deve ser destroçado; que o burguês particular só pode continuar a explorar 

as outras classes e a desfrutar pacatamente a propriedade, a família, a 

religião e a ordem sob a condição de que sua classe seja condenada, 

juntamente com as outras, à mesma nulidade política; que, a fim de salvar 

sua bolsa, deve abrir mão da coroa, e que a espada que a deve salvaguardar 
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é fatalmente também uma espada de Dâmocles suspensa sobre sua 

cabeça280. 

Sintomático desse julgamento foram as palavras expressas por Donoso 

Cortés cuidando da reação às jornadas de junho de 1848. Disse ele que, “quando a 

legalidade basta para salvar a sociedade, a legalidade; quando não basta, a 

ditadura”281. E defendendo Luís Bonaparte, afirmou: 

trata-se de escolher entre a ditadura da insurreição e a ditadura do governo; 

posto neste caso, eu escolho a ditadura do governo como menos pesada e 

menos afrontosa. Trata-se de escolher entre a ditadura que vem de baixo e a 

ditadura que vem de cima; eu escolho a que vem de cima, porque vem de 

regiões mais límpidas e serenas282.  

O estado, para Marx, implicaria, sempre, um despotismo de uma classe sobre 

outra, razão pela qual a transição para o comunismo também se daria sob a forma de 

uma ditadura, não da burguesia, mas do proletariado [observando que os conceitos 

de despotismo e de ditadura não se confundem].  

Do mesmo modo, Engels283 destacou que o estado se origina para conter o 

conflito de classes, e que é a classe economicamente mais poderosa que assume o 

poder político, utilizando-se do estado como um instrumento para submeter a classe 

oprimida, papel assumido, sucessivamente, pelos senhores de escravos no estado 

antigo, pela nobreza no feudalismo e pela burguesia no estado moderno. 

Seja como for, para Marx, o estado dominado pelo proletariado substituiria a 

democracia representativa por uma direta, segundo alguns intérpretes, ou pelo menos 

por uma democracia eletiva com possibilidade de revogação de mandato, ou seja, 

com mandato imperativo, consoante Bobbio284. 
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Antes de se adentrar nas especificidades da crítica marxista ao capitalismo, 

cumpre destacar a síntese feita por István Mészáros dos fatores que caracterizam 

esse modelo socioeconômico: 

Capitalismo é aquela particular fase da produção de capital na qual: 

1. a produção para a troca (e assim a mediação e dominação do valor de 

uso pelo valor de troca) é dominante; 

2. a força de trabalho em si, tanto quanto qualquer outra coisa, é tratada 

como mercadoria; 

3. a motivação do lucro é a força reguladora fundamental da produção; 

4. o mecanismo vital de extração da mais-valia, a separação radical entre 

meios de produção e produtores, assume uma forma inerentemente 

econômica; 

5. a mais-valia economicamente extraída é apropriada privadamente 

pelos membros da classe capitalista; e 

6. de acordo com seus imperativos econômicos de crescimento e 

expansão, a produção do capital tende à integração global, por intermédio do 

mercado internacional, como um sistema totalmente interdependente de 

dominação e subordinação econômicas.285 

Nessa síntese, verifica-se a presença da finalidade do lucro, o que não é 

novidade, mas são destacados elementos não ordinariamente explorados por 

pensadores não marxistas, como a predominância do valor de troca sobre o de uso, 

a despersonificação do trabalho, que passa a ser tratado como um mero fator de 

produção livremente comercializável, a apropriação privada do excedente de valor, 

produzido pelo trabalho e extraído de um modo essencialmente econômico pelo 

capitalista, e a vocação irresistível de expansão do capital. 

É importante salientar, todavia, que na visão de David Ricardo286, um dos 

grandes teóricos da economia capitalista, mas cujo pensamento influenciou os 

trabalhos de Marx, o valor de troca dos bens está intimamente relacionado com a 

quantidade de trabalho necessária para a sua produção nas condições mais 

desfavoráveis, pois o preço de venda não poderia ser inferior ao de custo.    
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Essa crítica diferenciada do pensamento marxista torna obrigatória a sua 

abordagem para uma compreensão mais completa do sistema capitalista de modo a 

permitir qualquer análise que lhe tenha por objeto, mesmo esta que o observa pela 

lente da democracia.  

A despeito do antagonismo entre capitalismo e marxismo, não se pode perder 

de vista a aceitação relativamente pacífica da importância do sistema capitalista no 

desenvolvimento humano por ter representado um avanço significativo em relação ao 

feudalismo que lhe antecedera.  

Karl Marx, por exemplo, assim escreveu em seu Grundrisse: 

Apesar de todas as fraseologias “piedosas”, o capitalista procura por todos 

os meios incitá-los ao consumo, conferir novos atrativos às suas mercadorias, 

impingir-lhes novas necessidades etc. É precisamente esse aspecto da 

relação entre capital e trabalho que constitui um momento essencial de 

civilização, e sobre o qual repousa a justificação histórica do capital, mas 

também do seu poder atual.287 

István Mészáros, do mesmo modo, reconhece que 

o movimento que torna disponível ao trabalhador dois pares de sapatos, em 

vez de um, só pode ser considerado positivo, quaisquer que sejam as 

motivações e determinações ocultas da parte do capitalista. De fato, tal 

expansão do consumo, em escala incomparável com os sistemas produtivos 

anteriores, é um dos aspectos mais significativos e uma conquista real da 

“vitória civilizadora da propriedade mobiliária”. 288 

O pensamento marxista, contudo, ataca o capitalismo nos dois flancos 

fundamentais para a democracia: a liberdade e a igualdade. 

Para os marxistas, não há liberdade na relação capitalista de trabalho, mas 

isso só pode ser percebido quando se penetra em profundidade no seu exame. 

Superficialmente, tanto o capital como o trabalho se engajam na relação contratual 
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negociando livre e igualmente, o trabalhador vendendo a sua força de trabalho e o 

capitalista comprando-a como um insumo qualquer, tal qual uma matéria prima.  

Essa relação, todavia, é extremamente desigual, pois enquanto o trabalhador 

detém apenas a sua força individual de trabalho, no capitalista se concentra o 

monopólio dos meios de produção. O trabalhador aliena ao capitalista o produto de 

seu trabalho e sobre ele deixa de exercer qualquer controle. Há, pois, uma 

concentração do poder individual de cada trabalhador nas mãos do capitalista, 

gerando, com isso, uma assimetria brutal de poder nada democrática. 

Marx289 entendia que a relação de trabalho no sistema capitalista apenas se 

distinguia formalmente da escravidão, dissimulando como uma “mera relação de 

dinheiro” a verdadeira transação e a “dependência perpétua” do trabalho ao capital. 

Essa forma de compra e venda pretendia dar à relação laboral “a aparência 

enganadora de uma transação, de um contrato entre proprietários de mercadorias que 

possuem direitos iguais e se confrontam de modo igualmente livre”. 

A visão marxiana é a de que o capitalismo representa a pré-história da 

humanidade, nela imperando o “reino da necessidade”, só superável no socialismo, 

quando governaria a verdadeira liberdade “consciente e cooperativamente vivida”, 

findando a dominação de classe, eliminando-se completamente a divisão social do 

trabalho e sucumbindo o próprio estado político290. 

Mészáros 291 , do mesmo modo, considera “obsceno” designar de “livre e 

democrático” um sistema econômico que se fundamenta na alienação absoluta dos 

meios de produção pelo trabalhador, reclamando “a imposição permanente de uma 

estrutura de comando autoritária” como um meio para a “extração contínua de trabalho 

excedente” e com o fim sistemático de expansão do capital. 

Para os marxistas, ao contrário do que pensava Adam Smith, a característica 

que define o ser humano é a capacidade para o trabalho, não a propensão para o 

comércio. Assim, as condições sob as quais o homem trabalha definem a sua 
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humanidade292. Se a força do trabalho individual é alienada ao capital, é a própria 

humanidade que o é, o que resulta em um tipo distinto de escravidão. 

O modo de operação capitalista, portanto, seria a exceção, e não a regra, no 

que concerne ao intercâmbio dos seres humanos com a natureza e entre si, sendo 

não um sistema libertador, mas uma forma “incontrolável de controle 

sociometabólico”, a mais poderosa estrutura “totalizadora” que a tudo submete, 

devendo mesmo os indivíduos a ele se ajustar para demonstrar a própria “viabilidade 

produtiva” ou definhar293. 

Para Mészáros 294 , não poderia ser mesmo democrático um sistema de 

controle tão absorvente, que sujeita à mesma lógica cega todas as necessidades 

humanas, da saúde ao comércio, da educação à produção agrária, das artes à 

indústria manufatureira. O descasamento entre o capitalismo e a democracia se dá 

exatamente pela perda do controle das pessoas nos processos de tomada de decisão, 

não apenas da parte dos trabalhadores, empregados ou não, mas até pelos 

capitalistas mais ricos, pois nem estes deteriam poder com alguma relevância sobre 

o conjunto do sistema do capital. 

A ruptura entre a produção e o consumo, por sua vez, característica do 

sistema do capital moderno, proporciona a criação da ficção útil da “soberania do 

consumidor” individual, o que contribui para apagar do imaginário a ideia de que o 

consumidor é quem é, na verdade, o trabalhador produtor da riqueza, não o capitalista, 

usualmente designado como “produtor”. Isso faz desaparecer das equações sociais a 

figura do trabalhador em sua verdadeira dimensão, sendo-lhe destinada uma parcela 

mínima do produto social tida por “muito generosa”295. 

Com isso, se acentua o papel totalizador do Estado moderno, 

complementando politicamente a dominação do capital sobre o trabalho e evitando o 

livre exercício das forças que poderiam reagir às imensas desigualdades na 

distribuição das riquezas e no consumo, bem assim assumindo  a fundamental 
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posição de comprador direto em grande escala, seja para prover algumas 

necessidades sociais básicas, como educação saúde e habitação, seja para satisfazer 

necessidades artificiais, como a manutenção de um enorme complexo militar-

industrial que, se é perdulário, é também economicamente útil para sustentar o 

crescimento econômico e alimentar a fome de lucro do capital, atenuando, ainda que 

apenas provisoriamente, os graves efeitos das contradições advindas da 

fragmentação da produção e do consumo. 

Essa intervenção corretiva do estado, segundo Mészáros296, é importante, 

mas insuficiente para resolver a separação e oposição entre produção e consumo, 

que provoca a completa alienação do controle dos produtores sobre a própria 

atividade produtiva e sobre o seu resultado, pois decorre da formulação das estruturas 

mais internas do próprio sistema e constitui elemento indispensável à reprodução 

constante do capital.  

A sua importância deriva do fato de os processos reprodutivos materiais do 

sociometabolismo do capital e de as estruturas política e de comando do seu modo 

de controle se sustentarem reciprocamente, o que se manterá enquanto o desperdício 

irremediável permanecer socialmente suportável, ou seja, enquanto o estado for 

capaz de responder eficazmente à necessidade insuperável de expansão e 

acumulação do capital, resistindo à fatalidade de se tornar um peso material 

demasiado. 

Essa associação entre estado e capital encontra dificuldades em um ambiente 

de capitalismo globalizado em razão de as estruturas de correção e de comando 

político se articularem por meio de estados nacionais, e não de uma unidade de 

controle também globalizada, o que faz gerar um sistema de duplo padrão, qual seja, 

trabalhadores com nível de vida bem elevado nos países centrais de democracia 

liberal, em paralelo com governos autoritários e voltados à maximização da 

exploração do trabalho na periferia subdesenvolvida. 

Com todas essas dificuldades, deve-se admitir que a expansão dos limites do 

capital é um fenômeno recorrente na história, sempre presente após cada crise que, 

sistematicamente, atinge a economia capitalista. Essa expansão ora se deu por meio 
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de descobertas de novos territórios ou pela abertura de comércio com áreas que, 

antes, se encontravam isoladas por impérios coloniais ou em nações pouco integradas 

ao tráfico comercial, como no caso da China e do Japão até o século XIX, ora por 

modos de dominação mais modernos, como o neocolonialismo, ou ainda por uma 

forma de “colonização interna”, ou seja, dando-se a expansão no interior dos próprios 

países capitalistas em uma exploração mais intensiva do produtor e do consumidor297, 

ordinariamente, por uma crescente de “linha de menor resistência”. A uma “totalidade 

extensiva”, portanto, deve-se seguir uma “totalidade intensiva”. 

A globalização, pois, fenômeno inevitável dada a natureza continuamente 

expansionista do capital, acaba por resultar em um sistema internacional de 

dominação e subordinação, com uma hierarquia de estados nacionais em vista da 

relação de forças, modelo que parece se estar esgotando, pois a expansão e a 

acumulação do capital, que permitiram a exploração suave da força de trabalho nos 

países desenvolvidos e a satisfação concomitante dos lucros exigidos pelo capital, 

aparentemente estão encontrando os seus limites espaciais, o que faz com que essa 

expansão se verticalize no seio da classe trabalhadora até então relativamente 

preservada. 

Em paralelo à recente tendência de “equalização no índice diferencial de 

exploração” do trabalho no patamar mais baixo, dá-se a degradação das democracias 

liberais existentes no primeiro mundo. Mészáros 298  destaca, todavia, que “a 

viabilidade do capital é inseparável de sua completa expansão em um sistema mundial 

que a tudo abarca” e que, somente quando esse processo estiver concluído, os 

“limites estruturais” do capital passarão a atuar com “intensidade devastadora”. O fato 

é que, a despeito de sinais já perceptíveis de intensificação da exploração do capital, 

em alguma escala, nos países centrais, não se pode ainda afirmar a passagem para 

um sistema global plenamente desenvolvido e perfeitamente integrado. 

Os defensores do capitalismo, contudo, têm dificuldades em resolver o 

antagonismo entre a tendência expansionista transnacional do capital e as restrições 

ocasionadas pelos estados nacionais. Quando os antagonismos se agravam ao ponto 

de não serem passíveis de uma solução consensual, os “simulacros democráticos 
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normais” são abandonados como um meio de “preservar a relação de forças 

estabelecida no sistema global do capital”, assegurando a “permanente sujeição e 

dominação desses povos ‘rebeldes’ por meios nada democráticos”299. 

Mesmo indivíduos que defendem o ideal democrático argumentam que a 

negativa da opção democrática e do direito de autonomia e autodeterminação dos 

povos de um modo universal seria justificada pela necessidade de preservar as 

realizações e valores democráticos norte-americanos e da Europa ocidental.  

Daniel Patrick Moynihan300,  ex-senador democrata dos Estados Unidos da 

América, chegou a afirmar expressamente que “será preciso que os Estados Unidos 

e as democracias da Europa ocidental reconsiderem ... a ideia de que a democracia 

seja uma opção universal para todas as nações”. Moynihan301 não foi um senador 

qualquer, mas um nome importante nos governos de Kennedy, Lyndon Johnson e 

mesmo durante o período do republicano Nixon. Antes de ser político, foi um 

renomado professor em Harvard e chegou a ser embaixador na Índia e nas Nações 

Unidas. Recebeu, mesmo, a Medalha Presidencial da Liberdade de Bill Clinton.  

Mészáros302 traz uma justificativa histórica para a frequente associação entre 

capitalismo e democracia. 

Inicialmente, construiu-se uma doutrina justificadora da expropriação da mais-

valia e de sua transformação em lucro com base na ideia do 

empresário/empreendedor individual e dos grandes benefícios que adviriam dessa 

figura para toda a sociedade, ao mesmo tempo em que se negava a exploração do 

trabalho.  

Essa era a ideia de Schumpeter 303  desenvolvida na “Teoria do 

Desenvolvimento Econômico”, mas logo reconsiderada em “A Instabilidade do 
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Capitalismo” quando a função inovadora foi reconhecida na grande empresa, não 

mais no empreendedor individual.  

Com isso, notadamente depois da grande depressão econômica no período 

de 1929 a 1933, o argumento de legitimação do capitalismo tão solidamente 

estabelecido desmoronou, o que reclamou a justificativa “despersonalizada e 

genérica” de que a “ordem dominante era preferível a todas as alternativas possíveis”, 

pois é a “mais eficiente” e a única que “realmente funciona”304. 

Falar sobre “imparcialidade” e “justiça”, todavia, temas caros ao pensamento 

liberal-capitalista, antes de considerar a igualdade substantiva, para Mészáros305, 

seria inverter os termos da equação, estando distante da solução do problema a mera 

promessa de “igualdade de oportunidades”, por inalcançável dentro de uma realidade 

de desigualdade social. O sentido correto seria a promoção da igualdade substantiva, 

“princípio eficaz de regulamentação de todas as relações humanas”, como base 

imparcial para se alcançar uma justiça significativa. 

A igualdade substantiva, entretanto, não pode ser estabelecida dentro do 

capitalismo, pois a relação iníqua entre capital e trabalho é suportada em uma 

estrutura hierárquica desigual e insuperável sem a qual não seria possível o 

funcionamento desse sistema. 

Mészáros306 reconhece que a superação da divisão social do trabalho não é 

possível de ser realizada por um mero ato político de abolição da dominação jurídica 

do capitalista, como se deu no socialismo histórico, uma vez que a estrutura de 

produção permanece inalterada, dando-se, é verdade, a proscrição da personificação 

do capital em uma base hereditária, mas assumindo o estado o papel de proprietário 

e persistindo muitas das “condições substantivas do metabolismo socioeconômico” 

antes existentes. O capital, na realidade é ele mesmo um modo de controle, e não 

apenas um direito de controle legalmente estabelecido, a despeito de as condições 

históricas terem-no vestido do atributo legal da hereditariedade.  
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O capital, enquanto modo de controle, faz perdurar a necessidade de 

expropriação da mais-valia do trabalho de modo a permitir a acumulação e o seu 

processo irresistível de autoexpansão, razão pela qual a sua não eliminação apenas 

possibilita o deslocamento da personificação capitalista historicamente determinada.  

Em não havendo a erradicação estrutural do capital dos processos 

sociometabólicos de reprodução material, cedo ou tarde o vácuo gerado pela extinção 

da propriedade privada ocasiona o surgimento de novas formas de personificação, 

dada a persistência da divisão social hierárquica do trabalho que irremediavelmente o 

acompanha. Faz-se necessária, pois, uma reestruturação profunda e abrangente das 

relações sociais de produção e distribuição, ainda que levada a efeito em um processo 

de transição que estabeleça formas de mediação material provisórias.  

Sobre as contradições do capital, Mészáros307 faz uma esclarecedora síntese: 

No sociometabolismo do sistema do capital caracterizado por Marx em 

termos de suas tendências dominantes, as leis tendenciais não naturalistas 

do desenvolvimento enumeradas por ele são contrapostas por suas 

poderosas contrapartidas. Assim, a tendência irreprimível do capital ao 

monopólio é efetivamente contrabalançada (de formas diferentes em 

diferentes fases do desenvolvimento capitalista, o que vale também para as 

outras) pela competição; do mesmo modo, a centralização pela 

fragmentação, a internacionalização pelos particularismos nacional e 

regional; a economia pela extrema perdularidade; a unificação pela 

estratificação; a socialização pela privatização; a tendência ao equilíbrio pelas 

outras contratendências que quebram o equilíbrio etc. 

A classe dominante, porém, alcança deslocar as contradições do capital por 

meio de estratégias variadas, como a adoção de uma economia mista no estado de 

bem-estar social, o planejamento estatal capitalista ou, nas relações internacionais, 

substituindo as guerras intervencionistas, que vigoravam no período da “guerra fria”, 

por relações “não ideológicas” entre estados, numa constante adaptação ao balanço 

de forças e sempre levando os limites do capital, que se apresentam, para mais 

adiante. 
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O limite último e absoluto do capital, desse modo, somente será atingido 

quando se der o seu desenvolvimento pleno em todas possibilidades, conforme 

preconizava Marx ao argumentar que 

nenhuma formação social desaparece antes que se desenvolvam todas as 

forças produtivas que ela contém, e jamais aparecem relações de produção 

novas e mais elevadas antes de amadurecerem no seio da própria sociedade 

antiga as condições materiais de sua existência.308 

Outra crítica importante da teoria marxista ao capitalismo que impacta no tema 

democracia é a completa dependência da produção ao valor de troca no interesse da 

expansão do capital, subordinando por inteiro as necessidades humanas ao anseio 

do lucro, o que não era usual no mundo antigo. Para que a produção da riqueza se 

transformasse na finalidade última da atividade humana, fez-se necessária a 

disjunção entre o valor intrínseco de uso e o valor de troca, sobrelevando-se o 

segundo. Com isso, as necessidades deixaram de ser um fator limitador para a 

expansão do capital, o que representou um grande feito para o seu dinamismo. Se, 

antes, era a demanda que gerava a produção, a partir de então, a produção passou a 

estimular a demanda, não necessariamente atendendo à previamente existente309. 

Na situação anterior em que predominava o valor de uso sobre o valor de 

troca, a produção era fortemente restringida pela demanda, razão pela qual a “taxa de 

utilização” de qualquer produto era, inversamente à produção, elevada. Não se vendia 

a força de trabalho, mas era o próprio trabalhador que comercializava a mercadoria 

que produzia, embora, eventualmente, para um atravessador. O comerciante, então, 

podia adquirir toda espécie de mercadoria, mas não o trabalho produtivo enquanto 

mercadoria. Os meios de produção pertenciam ao próprio trabalhador, e não a um 

“capitalista”310. 

A inversão de importância entre os valores de uso e troca possibilitou uma 

expansão brutal da produção, mas, como efeito colateral, reduziu significativamente a 

taxa de utilização dos produtos, sendo mesmo possível a ocorrência de uma 
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mercadoria ser adquirida e nunca vir a ser utilizada, mantendo, ainda assim, a utilidade 

para o desenvolvimento do modo de produção capitalista. Ao capitalismo importa a 

produção e a venda, não necessariamente a utilização, daí porque o termo “consumo” 

é ordinariamente associado à compra. Consumidor é quem compra, não 

obrigatoriamente quem utiliza. A “utilidade” de uma mercadoria é aferida pela sua 

comercialidade, e não pela sua utilização efetiva. Pode ocorrer, inclusive, que uma 

baixa taxa de utilização favoreça a elevação do preço de um produto, pois isso implica 

uma demanda para aquisição superior à real demanda para o uso. O consumidor 

perdulário, portanto, favorece a expansão do capital. 

Essa inversão se deu simultaneamente à alienação dos meios de produção, 

agora, transformados em capital, pelo trabalhador produtor ao capitalista. Com isso, 

deu-se a desvinculação entre os meios de produção e as necessidades humanas, 

passando a ser mesmo possível um antagonismo entre ambos, a depender das 

exigências da lógica expansionista do capital. 

A tecnologia e a ciência, do mesmo modo, são inteiramente dedicadas ao 

capital, de modo que os ganhos de produtividade por elas possibilitados agravam a 

posição do trabalho de um modo geral pois, se possibilitam pequenos ganhos na 

remuneração dos trabalhadores que logram permanecer empregados, tendem, de 

outro lado, a provocar desempregos em massa, já que não há significativas reduções 

no tempo das jornadas de trabalho exigidas do trabalhador. 

Tudo isso contribui para uma taxa de utilização decrescente do próprio capital, 

gerando excedentes de produção, além de parques industriais e mão de obra ociosos, 

fazendo com que as crises cíclicas do capitalismo sejam cada vez mais frequentes e 

graves, o que não tem sido evitado nem mesmo com estratégias que reduzem ainda 

mais a taxa de utilização dos produtos, como a obsolescência planejada ou estimulada 

pela propaganda.  

O principal remédio para contornar, temporariamente, essa tendência e 

proporcionar uma substancial capacidade de expansão capitalista por um limitado 

período de tempo tem sido a enorme alocação de capital, demandada pelo estado, no 

“complexo militar/industrial”, uma atividade inteiramente perdulária e não voltada às 

necessidades reais de consumo dos indivíduos. Nesse aspecto, “consumo e 
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destruição vêm a ser equivalentes funcionais do ponto de vista perverso do processo 

de ‘realização’ capitalista”311. 

A taxa de utilização decrescente, uma das leis tendenciais mais fundamentais 

do desenvolvimento capitalista, torna, pois, necessária a adoção de medidas fortes 

para contornar os excedentes de produção e a estagnação econômica daí 

decorrentes, sendo a mais radical delas a destruição promovida pelas guerras. 

Rosa Luxemburgo já havia percebido essa estratégia no início do século XX: 

Na forma de contratos governamentais para suprimentos militares, o disperso 

poder de compra dos consumidores é concentrado em largas quantidades e, 

livre dos caprichos e flutuações subjetivos do consumo individual, ele alcança 

uma regularidade quase automática e um crescimento rítmico. O próprio 

capital, em última instância, controla esse movimento rítmico e automático da 

produção militarista por meio do legislativo e da imprensa cuja função é 

moldar a assim chamada “opinião pública”. Essa é a razão pela qual essa 

particular província da acumulação capitalista, à primeira vista, parece capaz 

de uma expansão infinita. Todas as outras tentativas de expandir os 

mercados e de estabelecer bases operacionais para o capital dependem 

largamente de fatores históricos, sociais e políticos que estão além do 

controle do capital, enquanto que a produção para o militarismo representa 

uma área cuja expansão regular e progressiva parece primariamente 

determinada pelo próprio capital.312 

  De fato, o grande e regular crescimento econômico que o mundo ocidental 

conheceu nas décadas de 1950 e 1960 coincidiu com a fase de reconstrução dos 

países afetados pela Segunda Grande Guerra, assim como com a Guerra Fria e 

guerras regionais como a da Coréia e do Vietnam, que proporcionaram um fabuloso 

dinamismo ao complexo militar-industrial, notadamente dos Estados Unidos da 

América, mas também com demandas importantes de produtos e tecnologias 

desenvolvidas por países como Alemanha e Japão, e de matérias primas fornecidas 

por países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.  
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Mészáros comenta sobre os efeitos dessa solução para as democracias do 

Terceiro Mundo: 

Um dos aspectos mais sinistros da capacidade do complexo militar-industrial 

no pós-guerra para “medir a si próprio pelo seu próprio montante” e 

transformar sua oferta letal em demanda correspondente foi a disseminação 

de ditaduras militares no “Terceiro Mundo”, sob a tutela – e, frequentemente, 

sob a intervenção direta – das “grandes democracias liberais do ocidente”, 

acima de tudo dos Estados Unidos. [...] Assim, apesar da retórica dos “direitos 

humanos” e da “aliança para o progresso”, somos aqui apresentados a uma 

relação de complementaridade essencial, na qual a oferta perniciosa do 

complexo industrial-militar “avançado” não consegue gerar internamente a 

“demanda efetiva” requerida numa escala sempre crescente. 313 

Eis aí uma síntese do pensamento marxista em relação ao capitalismo naquilo 

que representa de mais relevante para a democracia. 

Feita, pois, uma abordagem em separado da democracia e do capitalismo, 

com foco especial nas ideias de liberdade e igualdade, mas sem descurar de aspectos 

outros que interessam a esses dois sistemas, é chegado o momento de uma análise 

do funcionamento da democracia em um ambiente capitalista. É o que se fará no 

próximo capítulo, com destaque para as revelações de Nancy MacLean retratadas no 

livro por ela lançado recentemente intitulado “Democracy in Chains”, bem assim para 

a influência do poder econômico no processo legislativo, eleitoral e democrático, 

notadamente em face do controle que, usualmente, exerce sobre a produção e difusão 

da informação.   
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3 Capitalismo e democracia 
 

Robert Dahl 314  anota que “desigualdades extremas na distribuição de 

recursos-chaves como renda, riqueza, status, saber e façanhas militares equivalem a 

desigualdades extremas em recursos políticos”, situações que encaminham o país 

para um sistema político de regime hegemônico, distanciando-o do extremo mais 

favorável representado pela poliarquia.  

Ainda assim, Robert Reich315 considera que, “de todos os países do mundo, 

os Estados Unidos são considerados o melhor exemplo de que as ideias de 

capitalismo e de democracia caminham de mãos dadas”. Admite, todavia, que, após 

1975, embora o capitalismo de livre mercado tenha triunfado, a “democracia perdeu o 

viço”.  

De outro lado, John Sheahan316 menciona a ausência de entusiasmo pela 

democracia da parte dos capitalistas latino-americanos e dos investidores norte-

americanos na região. Bowles317 acrescenta que a relação entre estado e capital na 

América Latina se tem caracterizado como de subserviência do primeiro em relação 

ao segundo, estando a atuação estatal bem distante da de um árbitro imparcial na 

disputa entre capital e trabalho. O fato é que, de um modo geral, os países capitalistas 

apresentam um gradiente de afastamento da democracia quando observados do 

centro para a periferia dos estados. 

Tomada a democracia apenas em termos formais, procedimentais, ou seja, 

como um sistema político que propicia a liberdade de escolhas, a participação política 

universal, o voto livre e a liberdade de associação, o capitalismo parece mesmo ser 

um modo de organização socioeconômica que a favorece. Efetivamente, se ambos os 

sistemas pressupõem a liberdade, uma aparente compatibilidade se apresenta. 
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As dificuldades surgem quando a democracia substantiva entra em cena, 

reclamando direitos centrados na equidade da distribuição das riquezas, nos direitos 

sociais de classes e no exercício da democracia no âmbito do trabalho. 

Para Robert Reich 318 , a função do capitalismo não é assegurar uma 

distribuição equânime da riqueza, mas apenas promovê-la. À sociedade e à 

democracia em particular é que caberia a decisão sobre o modo e a extensão da 

repartição das fatias do bolo econômico. 

Já Paul Bowles319 compreende que um modelo capitalista é tanto melhor não 

apenas em função da capacidade de promover um crescimento econômico seguro, 

mas, também, a depender de quão eficientemente possibilite o pleno emprego e uma 

distribuição equitativa da riqueza. 

Por outro lado, em não raros momentos da história se apresentaram e se 

apresentam exemplos de estados capitalistas não democráticos, como nas ditaduras 

militares da América Latina, em monarquias absolutistas no Oriente Médio ou em 

regimes fascistas da primeira metade do século XX.  

Pode-se mesmo considerar que os países centrais do capitalismo viveram um 

largo período de suas histórias em regimes não democráticos, seja porque abraçavam 

o escravagismo, seja porque o voto era censitário ou em razão de à mulher ser vedado 

o direito ao voto.  

Bowles320 observa, todavia, ser frequente a associação entre capitalismo e 

democracia, possivelmente porque os países de capitalismo avançado são 

democracias representativas, sendo esperado que o crescimento econômico promova 

democracias, não tendo ocorrido, na história, democracias representativas em 

estados não capitalistas. Além disso, a dispersão do poder econômico no seio de 

milhões de agentes econômicos individuais seria a maior fortaleza contra o abuso de 

poder por governantes. 
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Esse fato, observado por Bowles, aponta para a ideia de que o capitalismo 

seria um pré-requisito necessário para a democracia formal representativa. Considero, 

todavia, ser essa uma conclusão precipitada e destituída de base lógico-científica. A 

conclusão correta que se poderia extrair desse dado empírico é que o capitalismo 

seria uma forma de organização socioeconômico que possibilita o surgimento de 

democracias representativas, mas não a única. A inteligência humana e as dinâmicas 

histórico-sociais são perfeitamente capazes de gestar uma nova forma de organização 

que não apenas promova o desenvolvimento de democracias formais representativas, 

mas que também o faça em substância, ou seja, fomentando a igualdade e a liberdade 

substanciais.    

Além disso, a tese de que a expansão de uma classe média pujante 

estabelece uma força de oposição ao exercício arbitrário do poder vem sendo 

colocada à prova em alguns países asiáticos de desenvolvimento econômico pós-

tardio sem que tenha havido o correspondente aparecimento de democracias sólidas. 

Fukuyama321 defende não haver uma relação causal entre capitalismo e liberdade 

política, sendo esta, antes, o resultado da ação de uma força distinta, qual seja, o 

anseio do reconhecimento dos cidadãos como iguais. 

Bowles 322  comenta que, para os críticos, o capitalismo não representa o 

triunfo do indivíduo, mas sobre o indivíduo. Na verdade, ele subverteria as 

necessidades e aspirações individuais em favor das demandas de uma minoria que 

controla o sistema. Não libertaria os indivíduos, mas os constrangeria a trabalhar em 

obediência a um sistema sobre o qual eles não teriam qualquer controle. 

Beaud sintetiza bem o processo de dominação do capitalista ao longo do 

tempo, sempre se utilizando de artifícios para a captura do estado em favor de seus 

interesses, o que revela, nos tempos atuais, o quão difícil é o exercício da plena 

democracia com esse sistema tão pervasivo: 

Quando a burguesia se sentiu suficientemente forte para dominar o mercado 

mundial, ela abandonou as teses mercantilistas em favor das virtudes do livre 

comércio. Quando ela se sentiu suficientemente forte para confrontar o 

absolutismo, ela o fez simultaneamente armada com as novas ideias de 

liberdade e do livre consentimento (por esse meio ganhando os pequenos 
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burgueses e o apoio popular), e aliada ela mesma com as camadas 

esclarecidas da nobreza (a qual queria aquietar os rumores de levantes 

camponeses e o descontentamento popular). Em cada caso a sua presença 

foi sentida nos mais elevados níveis do aparato estatal (altos assistentes, 

intendentes, oficiais de estado, assim como no Parlamento e no Judiciário) – 

desse modo semeando as sementes de um estado “tecnoburguês” que 

extraiu real poder do conhecimento dos negócios práticos do estado.323 

Sintomático dessa captura do estado pelo interesse do capital é o modo como 

se concede tratamento distinto às entidades representantes desses interesses 

relativamente à possibilidade de interferência no processo eleitoral. 

Editorial do jornal Folha de São Paulo324, de junho de 2018, chama a atenção 

para o fato de, às vésperas da eleição de 2014, quando o Presidente da Fiesp desde 

2004, Paulo Skaf, era candidato ao governo do estado de São Paulo, as seções 

estaduais do Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) por ele dirigidas terem investido R$ 22 milhões para 

produzir e veicular anúncios destinados a exaltar as suas realizações à frente das 

duas entidades.  

No caso, segundo o editorialista, a exposição alcançada fora maior do que a 

de celebridades e apresentadores de televisão em um momento da campanha 

eleitoral em que a legislação vedava a propaganda. O mesmo fenômeno se repete 

neste período que antecede as eleições de 2018. Curioso é que, há três anos, o 

Tribunal de Contas da União, ao apreciar os anúncios da campanha de 2014, 

entendera que não lhe caberia interferir, por ter sido o material aprovado pelos 

conselhos de administração do Sesi e do Senai.  

Ora, a legislação eleitoral e a fiscalização são extremamente rigorosas 

quando se trata de impedir que os sindicatos dos trabalhadores doem recursos 

financeiros a candidatos de modo direto ou indireto. Assim, seria esperado que 

entidades integrantes do Sistema S, notadamente por serem financiadas por tributos, 

também fossem submetidas ao mesmo padrão de exigências. 
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A Resolução do Tribunal Superior Eleitoral de nº 23.406325, que dispôs sobre 

a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês 

financeiros para as eleições gerais de 2014, por exemplo, expressamente vedou a 

percepção direta ou indireta de recursos originados de entidades de classe ou sindical.   

A assimetria de poder entre o capital e o trabalho faz com que a previsível luta 

entre ambos tenda a pender para o lado do capital. Isso permite que a ideologia 

burguesa seja assimilada como portadora dos anseios de toda a sociedade, o que 

aumenta ainda mais o poder dessa classe, dada a confusão entre os interesses do 

capital e da nação. 

Baran e Sweezy, nos idos da década de 1960, quando os Estados Unidos 

ainda viviam os “anos dourados” e um relativo estado de bem-estar social, relataram 

como o estado se conformava aos interesses privados em áreas vitais para a 

sociedade, como as de habitação popular, saúde e educação.  

Sobre a habitação popular, diziam eles326 que “um plano deliberado para 

sabotar a moradia social dificilmente poderia ter sucedido de modo mais brilhante: os 

interesses privados não precisam mais se opor – o setor público faz isso por eles”. 

Observavam que, “uma vez que os interesses privados dominam o poder público, os 

limites dos gastos governamentais são estreitamente estabelecidos sem 

correspondência com as necessidades sociais – a despeito de quão 

vergonhosamente óbvio” [fosse esse comportamento].  

É particularmente interessante o relato de ambos sobre a educação pública, 

pois traçavam uma realidade que tem paralelos com a situação no Brasil atual. A 

propósito da estagnação ou decréscimo na formação de profissionais vitais para o 

momento que o País vivia, como ciências biológicas, física e engenharia, diziam eles: 

A resposta, em poucas palavras, é que o sistema educacional, como 

presentemente constituído, é um elemento crucial na constelação de 

privilégios e prerrogativas das quais a rica oligarquia é a principal beneficiária. 

Isso é verdade em um triplo sentido. 
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Primeiro, o sistema educacional provê a oligarquia com a qualidade e 

quantidade de serviços educacionais que os seus membros desejam para 

eles mesmos e para a sua prole. Não há carência de escolas e faculdades 

privadas caras para os filhos e filhas dos ricos. Nem estão as escolas públicas 

dos subúrbios exclusivos e de áreas prósperas mais distantes carentes de 

recursos, como as escolas que servem à classe média baixa e às classes 

trabalhadoras nas cidades e no campo. [...] 

Segundo – a outra face da mesma moeda –, a parte do sistema educacional 

destinada à vasta maioria dos jovens deve ser inferior e deve fornecer 

material humano apropriado para trabalhos mais básicos e posições sociais 

que a sociedade reserva para eles. Essa meta, é claro, não pode ser 

alcançada diretamente. O igualitarismo da ideologia capitalista é uma de suas 

forças, que não se deve descartar levianamente. Desde a mais tenra infância, 

as pessoas aprendem por todos os meios concebíveis que todos têm 

oportunidades iguais e que as desigualdades com que se deparam não são 

o resultado de instituições injustas, mas de seus dotes naturais superiores ou 

inferiores. [...].  

O terceiro sentido em que o sistema educacional suporta a estrutura de 

classes existente é complementar aos dois primeiros. Toda sociedade de 

classes viável deve prover um método pelo qual cérebros e talentos oriundos 

das classes mais baixas possam ser selecionados, por ela usados e 

integrados às classes superiores. Por meio de universidade estatais de baixo 

custo, bolsas de estudo, empréstimos e afins, garotos e garotas realmente 

hábeis e ambiciosos (desejosos de sucesso, como a sociedade os define) 

podem ascender da parte inferior do sistema educacional. Aceitos nas 

melhores escolas preparatórias, faculdades e universidades, eles recebem o 

mesmo treinamento e condições dos jovens das classes mais altas. De lá, o 

caminho os conduz por meio de empresas ou profissões para a integração 

na classe média-alta e, ocasionalmente, para os estratos mais elevados da 

sociedade. O observador superficial, tendo ouvido os slogans sobre a 

igualdade de oportunidades, pode ver aqui uma evidência de que o sistema 

educacional trabalha para enfraquecer a estrutura de classes. Nada poderia 

estar mais distante da verdade. O ideal de igual oportunidade para todos 

poderia ser alcançado apenas pela abolição de privilégios especiais para as 

classes mais altas, não tornando esses privilégios disponíveis para um seleto 

grupo das classes mais baixas [...]327. 
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Stilwell e Jordan328 chamam a atenção para a celebração da concentração de 

renda por parte da mídia australiana, com a identificação do sucesso em termos de 

prosperidade material. Anotam que os críticos da desigualdade econômica 

consideram que, na prática, o diferencial de retribuição não reflete tanto as diferenças 

de produtividade, mas, antes, são as relações de poder baseadas nas classes que 

determinam de modo significativo a distribuição da renda e da riqueza329. 

Além disso, como o capitalista é movido pelo anseio de lucro, a lógica desse 

sistema não é voltada para a satisfação das necessidades sociais, não havendo, pois, 

um casamento entre a oferta de bens essenciais, de um lado, e uma distribuição 

adequada às carências humanas. Comentando sobre o argumento de que nenhum 

outro sistema é tão eficiente para prover as necessidades individuais, por mais triviais 

que sejam, Bowles330 contrapõe que o capitalismo falha miseravelmente para aplacar 

a indigência daqueles que nada demandam por não auferirem qualquer renda, algo 

que acontece mesmo em sociedades abastadas. Onde não há possibilidade de lucro, 

as necessidades permanecem insatisfeitas. 

Veja-se o episódio noticiado pelo jornal o Estado de São Paulo331 em que a 

Burberry, uma marca de peças de luxo, divulgou ter queimado 28,6 milhões de libras 

em roupas, acessórios e perfumes não vendidos no ano de 2017. Esse, na verdade, 

não foi um fato isolado, mas um procedimento que se repete, ano após ano, como 

uma estratégia para evitar que os itens em estoque sejam roubados ou vendidos a 

preços inferiores.  

Tudo é feito sem qualquer consideração aos recursos naturais utilizados e ao 

trabalho humano despendido na confecção, mas a empresa se justifica informando 

que, “quando é necessário a eliminação dos produtos, o fazemos de uma maneira 

responsável”. Consoante revelado na reportagem, esse seria um segredo sujo do 

mundo da moda, e a Burberry seria somente a ponta do iceberg. 
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O domínio do capital no processo democrático se revela não apenas pelo 

financiamento privado das campanhas eleitorais, mas, principalmente, pelo 

compromisso que os estados modernos têm com a sobrevivência do capitalismo. 

Podem ocorrer ganhos até mesmo em larga escala para os cidadãos comuns em 

alguns períodos históricos, mas a função do estado, em última instância, seria a de 

preservar o capitalismo332. 

Segundo Bowles,  

Particularmente durante tempos de crises, portanto, é esperado do estado 

agir em favor do capital e contra o trabalho, reestruturando as relações sociais 

e a organização da sociedade de modo a permitir que o capitalismo – e as 

condições para a obtenção de lucro – sobreviva.  O estado não é um árbitro 

imparcial; ele é o garante dos interesses capitalistas.333 

Esses ganhos para o trabalho e para a democracia em geral, de fato, 

ocorreram nos países centrais do capitalismo ao longo dos trinta anos do pós-guerra, 

tendo havido uma incorporação da classe trabalhadora nas tomadas de decisões 

econômicas nesse período. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve uma aliança 

entre os sindicatos laborais e as grandes corporações empresariais que proporcionou 

desenvolvimento com uma razoável distribuição de renda. 

Na verdade, a política econômica estabelecida para o período pós-guerra, 

formatada em 1944 em Bretton Woods, New Hampshire, com a participação de John 

Maynard Keynes, pelo Reino Unido, e de Harry Dexter White, pelos Estados Unidos, 

propiciou um cenário internacional de grande e estável desenvolvimento econômico 

para o mundo capitalista em geral [e da União Soviética, em paralelo], com pleno 

emprego, como norma, larga expansão do estado de bem-estar social, provendo não 

apenas seguro contra a descontinuidade eventual no trabalho, mas também com a 

disponibilização em larga escala de saúde e educação públicas. Houve como que uma 

“descomoditização” do trabalho e uma bem-sucedida política de distribuição da 

riqueza, que crescia fortemente, notadamente pela adoção de uma sistemática de 

tributação progressiva. 
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Esse período (golden age), em que se combinaram investimento pesado de 

capital ancorado em forte expansão do mercado de consumo, pleno emprego, estado 

de bem-estar social, restrição nas demandas por ganhos salariais e intervencionismo 

estatal, é, frequentemente, denominado como regulado por um acordo capital-

trabalho. Paradoxalmente, foram anos também caracterizados por episódios de 

declínio democrático, com fenômenos como o macarthismo nos Estados Unidos, 

guerra fria, sexismo, racismo e censura.  

Essa convivência relativamente estável entre capital e trabalho, que já dava 

sinais de esgotamento no final dos anos 60, foi propiciada não apenas pelos traumas 

deixados pelos períodos conflituosos anteriores, mas, também, pela ameaça que o 

mundo comunista representava para o ocidente capitalista. Não se pode perder de 

vista, todavia, que esses foram tempos pródigos em ditaduras nos países do terceiro 

mundo, boa parte delas promovidas e apoiadas pelos países do capitalismo central 

ditos democráticos. De outro lado, políticas nacionalistas adotadas por países em 

desenvolvimento foram acompanhadas da supressão de direitos trabalhistas e das 

minorias334.  

Com os problemas econômicos gerados pelo envolvimento americano na 

guerra do Vietnam, contudo, a estabilidade do dólar foi abalada, e a sua 

conversibilidade em ouro foi abolida para que pudesse ser fortemente depreciado 

frente às outras moedas335. O sistema forjado em Bretton Woods chegava ao fim, no 

que foi acompanhado pelo choque do petróleo desencadeado em 1973. As políticas 

keynesianas, que eram eficientes no combate ao desemprego ou à inflação, não se 

mostraram efetivas para enfrentar a estagnação econômica associada à inflação que 

então se apresentava 336 . Estavam dadas as condições para o surgimento do 

liberalismo econômico ou do neoliberalismo.  

O primeiro movimento deu-se a partir da criação de uma nova divisão 

internacional do trabalho, com a inversão geográfica da atividade industrial, que 

migrou fortemente do coração do capitalismo para os países em desenvolvimento na 

busca de mão de obra barata337. 
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As eleições de Ronald Reagan e de Margareth Thatcher deram o tom da nova 

política econômica. O monetarismo de Milton Friedman, hoje tão criticado, pregava 

que o estado deveria centrar a preocupação no controle da inflação, deixando 

inteiramente ao largo a questão do emprego. O capital deveria operar mais livremente, 

com mínima participação estatal no setor econômico. O estado de bem-estar social 

passou a ser visto de modo negativo, “the nanny state”, como apelidado por Thatcher. 

Essa mudança na filosofia da política econômica foi gradualmente incorporada pelos 

países centrais do capitalismo338.  

O monetarismo, preconizado por Friedman, levou a uma política de taxas de 

juros elevadas, provocando recessão nos países do capitalismo central e redução das 

exportações nos em desenvolvimento, o que pôs em xeque a capacidade de 

pagamento desses últimos e, em última instância, levou-os ao default. A solução para 

as economias do terceiro mundo foi a adoção do receituário neoliberal (redução do 

tamanho do estado, abertura para o comércio internacional e para o investimento 

estrangeiro, privatizações e incentivo à integração na economia global, envolvendo 

medidas como remoção de subsídios a preços de alimentos e energia, redução do 

gasto público, eliminação de barreiras às importações e às firmas estrangeiras) 

imposto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial (BIRD) em 

contrapartida a empréstimos condicionados339.   

Os que se opõem à globalização em sua apresentação atual consideram que 

os mercados não são vistos como garantidores da democracia, mas como 

destruidores da capacidade de os governos nacionais realizarem escolhas políticas 

independentes. Como alternativa a essa realidade, falam da necessidade de uma 

regulação global dos mercados por meio de instituições também globais340.  

Há quem entenda, por outro lado, que o fenômeno da globalização não estaria 

levando ao enfraquecimento dos estados nacionais, sendo essa ideia transmitida e 

valorizada pela ideologia neoliberal como uma forma de fragilizar os cidadãos e fazê-

los pensar que “não há alternativa”, promovendo, com isso, uma “cultura da 

impotência”. A globalização, portanto, seria mais um “poderoso e conveniente 
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argumento” para que as corporações convençam que lhes deva ser dado mais poder, 

cabendo aos estados se ajustarem aos imperativos da economia global341. 

O enfraquecimento dos estados nacionais, portanto, seria mais o resultado de 

algo como uma profecia autorrealizável do que propriamente uma consequência 

inevitável da globalização.   

Um terceiro diagnóstico acerca dos efeitos da globalização considera que não 

esteja havendo o enfraquecimento de todos os estados nacionais, mas apenas dos 

mais fracos, enquanto que os países do capitalismo central, principalmente os 

Estados Unidos, estariam se fortalecendo. Seria, uma vez mais, o fenômeno do 

imperialismo se apresentando, como ocorrera no final do século XIX342. 

Nesse contexto, ao mesmo tempo em que os estados periféricos, com a 

valiosa colaboração de seus líderes, estão sendo forçados à globalização pelas 

potências econômicas, aderindo a políticas liberalizantes e às privatizações que 

fortalecem a posição do capital estrangeiro, os estados centrais são beneficiados pela 

disponibilização de mais áreas em solo estrangeiro para a atuação econômica de suas 

empresas. 

Sob a perspectiva de uma democracia transnacional, ou seja, entre estados 

nacionais, a relação conflituosa com o capitalismo decorre das práticas imperialistas 

e do colonialismo ou neocolonialismo. Países tidos por democráticos em suas 

fronteiras promovem regimes autoritários, e teóricos do liberalismo, tal qual Milton 

Friedman, exaltam ditaduras, como ocorreu em relação à do Chile de Pinochet. 

Michel Beaud343, ao tratar do período de 1873 a 1914, discorre sobre a grande 

depressão que se abateu sobre o mundo capitalista entre 1873 e 1895 e que deu 

origem à segunda fase do capitalismo sob a forma do imperialismo.  

Tudo se iniciou com a quebra da bolsa de valores de Viena, seguida pela 

falência de bancos na Áustria e na Alemanha, contração da indústria pesada 

germânica, falência de companhias ferroviárias e de bancos norte-americanos, 
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gerando pânico na bolsa de valores. Com isso, houve a queda nos preços do ferro 

fundido, crescimento do desemprego, queda nos salários, crise na indústria têxtil e na 

construção civil. Deu-se severa redução das exportações britânicas, incremento de 

falências e enorme ociosidade da capacidade produtiva. 

Em 1882, a quebra da bolsa de valores de Lion desencadeou a falência dos 

bancos de Lion e do Loire, afetando as indústrias de mineração e metalurgia, de 

construção civil, têxtil e de porcelanas, seguindo-se a expansão do desemprego e a 

queda dos salários. 

No ano de 1884, desencadeou-se o grande pânico na construção de estradas 

de ferro nos Estados Unidos da América devido ao aumento de custos e à grande 

competitividade, tendo o preço das ações da Union Pacific despencado, ao que se 

seguiu o colapso dos valores mobiliários de diversas outras companhias de estrada 

de ferro, gerando falência de bancos, recessão e quebras na atividade industrial, mais 

desemprego e redução dos salários. 

Em 1889, nova crise desencadeada na França pela falência da Companhia 

de Metais e da empresa responsável pela construção do canal do Panamá, gerando 

redução no crédito e pânico no mercado de capitais, seguidos de depressão e de 

protecionismo. 

Crise em 1890 na Grã-Bretanha gerada por dificuldades financeiras na 

economia argentina, o que foi agravado por outra crise desencadeada nos Estados 

Unidos, Argentina e Austrália em 1893, afetando a economia germânica, que vinha 

em uma política de protecionismo e cartelização desde 1869. 

Como solução para essas graves oscilações do capitalismo, iniciou-se uma 

fase de regulação da economia e de formação de grandes grupos econômicos (nos 

Estados Unidos e na Grã-Bretanha), de cartéis (na Alemanha) e de organizações 

profissionais (na França). 

Para Beaud 344 , toda crise capitalista resulta da interação de quatro 

contradições fundamentais: 
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1. entre capital e trabalho; 

2. entre capitalistas; 

3. entre países capitalistas; e 

4. entre capitalismo dominante e povos, países ou regiões dominadas.  

Nesse específico período, a quarta contradição teria sido um fator de 

estabilização, e não de crise, pois permitiu a expansão do capitalismo em escala 

global, a exportação de capital e uma nova fase de colonialismo. Segundo Bowles345, 

deu-se a expansão das ambições imperialistas, a partir do final do século XIX, como 

uma necessidade para promover os interesses dos próprios carteis industriais que se 

aliaram fortemente ao mercado financeiro. Esse fenômeno expansionista era 

esperado, pois as economias capitalistas precisavam encontrar oportunidades para 

que o investimento do capital fosse mais lucrativo, pelo que críticos como Lenin teriam 

percebido o imperialismo como um caminho natural e inevitável para a fase 

monopolista do capital. 

Essa tendência, na verdade, já havia dado sinais entre o final do século XVIII 

e meados do século XIX, como mostram a abertura forçada dos portos da China e do 

Japão pelos britânicos e norte-americanos, respectivamente, nos anos de 1840 e 

1850, e pela incorporação da Índia ao vasto império britânico no limiar do século 

anterior. 

A descrição de Bowles sobre imperialismo é precisa: 

Imperialismo remete a um processo no qual os interesses dos países 

dominantes são impostos aos países dominados. As políticas e economias 

dos países dominados são sistematicamente reestruturadas para servir aos 

interesses dos países dominantes. Existe um largo rol de mecanismos que 

podem ser usados para promover o imperialismo e suportar os impérios. 

Esses mecanismos podem ser ameaças e ações militares ou a imposição de 

particulares “regras de jogo” internacionais as quais beneficiam alguns 

países.346 

Para Bowles 347 , os ideais de democracia capitalista e as realidades do 

imperialismo capitalista se estabeleciam conjuntamente de modo constrangedor. A 
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relação conflituosa do Ocidente com países do Oriente Médio, por exemplo, está 

repleta de episódios que bem revelam a ausência de políticas democráticas nas 

relações internacionais por países ditos democráticos.  

Em 2013, a agência de espionagem americana CIA348 admitiu a autoria do 

golpe que derrubou o premiê secular e democraticamente eleito do Irã, Mohamad 

Mossadegh, e instalou em seu lugar a ditadura do Xá Reza Pahlevi. Segundo o texto 

divulgado, “o golpe militar que derrubou Mossadegh [...] foi realizado sob direção da 

CIA como um ato de política externa americana concebido e aprovado pelas mais 

altas instâncias do governo”, tendo por coautor o Reino Unido o qual pediu aos 

Estados Unidos que não divulgassem qualquer documento sobre essa ação para 

evitar uma “situação mais constrangedora”. A motivação desse golpe, ocorrido em 

1953, fora uma represália à decisão do premiê de promover a nacionalização da 

indústria de petróleo iraniana e o receio de que o Irã caísse na esfera de influência da 

União Soviética. 

Noam Chomsky 349  comenta sobre uma conferência para o hemisfério 

Ocidental, provocada pelos Estados Unidos da América e realizada no México no ano 

de 1945. Nessa ocasião, Washington forcejou uma “Carta Econômica das Américas” 

com o objetivo de eliminar o nacionalismo econômico “em todas as suas formas”, mas 

com o intuito real de minar a “filosofia do Novo Nacionalismo” que vinha sendo gestada 

nos países latino-americanos. 

Henry Kissinger, referindo-se ao Chile de Salvador Allende, definiu o 

nacionalismo independente como um “vírus” capaz de “disseminar doenças 

contagiosas”, sendo a história de deposição desse presidente democraticamente 

eleito e de imposição da sanguinária ditadura de Pinochet muito bem conhecida, do 

mesmo modo que a proliferação de regimes militares autoritários na América Latina 

nas décadas de 60 e 70, principalmente.  
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Em 1948, George Kennan, então chefe do grupo de planejamento do 

Departamento de Estado norte-americano, fez circular internamente um documento 

em que afirmava: 

possuímos cerca de cinquenta por cento da riqueza mundial, porém somente 

seis vírgula três por cento de sua população [...]. Nessa situação, não 

podemos evitar ser objeto de invejas e ressentimentos. Nossa tarefa principal 

no próximo período consiste em desenhar um sistema de relações que nos 

permita manter essa posição de disparidade sem nenhum prejuízo positivo 

de nossa segurança nacional.350 

 A revista britânica “The Economist” publicou, em sua edição de 22 de 

dezembro de 1990, uma matéria reveladora, a propósito da reestruturação capitalista 

da economia Soviética: 

pode ser que um empurrão do presidente, apoiado onde necessário pelo 

Exército para assegurar suprimentos vitais ou quebrar greves politicamente 

motivadas, seja o único modo de seguir adiante. [...] Poderia, apenas poderia, 

ser a virada da União Soviética para o que se chamaria “a abordagem 

Pinochet da economia liberal”. 351 

Também significativo foi o episódio em que Campbell Adamson, ex-diretor-

geral da Confederação da Indústria Britânica, confessou em uma entrevista de 

televisão ter ameaçado o então primeiro-ministro trabalhista britânico, Harold Wilson, 

com uma “greve geral de investimentos”, caso não fosse atendido um ultimato de sua 

confederação. Nas palavras de Mészáros352, “Adamson candidamente admitiu que 

sua ameaça era inconstitucional” [...], acrescentando que ‘felizmente’ não houve 

necessidade de prosseguir com aquela intenção, já que o ‘primeiro-ministro concordou 

com nossas demandas’”. A constitucionalidade democrática, portanto, parece ser 

tranquilamente contornável no interesse do capitalista. 

Certamente foi por bem compreender essa realidade que o escritor alemão 

Conrad Rheinhold, saído da Alemanha Oriental e após um período vivendo na 

Alemanha Ocidental, fez a seguinte afirmação em uma entrevista à revista alemã “Der 
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Spiegel”: no Leste espera-se que o teatro político mude a sociedade, mas não é 

permitido falar sobre nada; no Ocidente, é permitido falar sobre tudo que se queira, 

mas não é permitido mudar absolutamente nada353. 

Como visto, o período do pós-guerra, embora dominado por uma política de 

bem-estar social, não correspondeu a um avanço tranquilo e generalizado da 

democracia no mundo, bem ao contrário. Em um certo sentido, todavia, a tendência 

liberalizante da economia, estabelecida a partir dos anos 1970, lança nuvens mais 

sombrias sobre a convivência do capitalismo com sistemas democráticos, o que 

poderá ser melhor compreendido a partir das revelações de Nancy MacLean que 

serão abordadas a seguir. 
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3.1 A democracia acorrentada descortinada por Nancy MacLean 

A historiadora norte-americana, Nancy MacLean, em seu recente livro, 

“Democracy in Chains”, relata fatos ocorridos a partir do ano de 1956 e que envolvem 

o então presidente da Universidade da Virgínia, Colgate Whitehead Darden Jr., e 

James McGill Buchanan que, posteriormente, viria a ser agraciado com o Prêmio 

Nobel de Economia. Tais fatos representariam a origem de um movimento econômico 

e político conduzido no seio da sociedade estadunidense que estaria provocando uma 

forte guinada para a direita e pondo em risco os fundamentos da democracia nos 

Estados Unidos.  

Tudo teria começado por conta da segunda decisão proferida pela Suprema 

Corte norte-americana no caso Brown v. Board of Education, no ano de 1955, 

determinando o fim da segregação racial no ensino público com “toda a velocidade 

deliberada”. Na Virgínia, como uma reação a essa determinação, cogitou-se, mesmo, 

o fechamento de qualquer escola que procurasse adequar-se à política de não-

segregação, inclusive por meio de legislação354.  

Foi então que Darden recebeu uma proposta escrita por Buchanan, um jovem 

economista elogiado por Milton Friedman, para a criação de um centro no Campus da 

Universidade da Virgínia dedicado a desenvolver uma nova escola de política 

econômica e de filosofia social. Caberia a Darden a obtenção dos recursos 

necessários a esse empreendimento. Esse centro acadêmico adotaria uma agenda 

política voltada à derrota da “forma pervertida” de liberalismo que pretendia destruir o 

modo de vida (way of life) e a ordem social edificados sobre as bases da liberdade 

individual. A promessa de Buchanan era que esse centro treinaria uma linha de novos 

pensadores na argumentação contra o crescente papel do governo na vida econômica 

e social355. 

O que motivou Darden e Buchanan foi não apenas o tema racial, mas, 

principalmente, o receio de que outras intervenções estatais pudessem afetar 

questões a eles sensíveis, como nas searas trabalhista e eleitoral. Na Virgínia daquela 
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época, segundo MacLean356, as relações de trabalho eram arcaicas, e lá vigoravam 

estratégias eleitorais que resultavam em sub-representação dos cidadãos moderados 

das cidades e dos subúrbios do norte desse estado. O que estava em jogo para eles, 

portanto, era a ameaça de os liberais do norte do País lhes ditarem o modo de como 

deveriam conduzir a própria sociedade e ainda lhes taxarem para financiar as 

mudanças impostas. 

Para MacLean357, embora a estratégia de Darden e Buchanan não se tenha 

mostrado efetiva em reduzir a pressão governamental nas décadas de 1960 e 70, 

observando-se os Estados Unidos em uma perspectiva de mais largo tempo, 

notadamente em vista dos acontecimentos da segunda década do século XXI, o 

quadro que emerge é revelador quanto às origens ideológicas da ameaça 

representada pelo empenho da direita radical, financiada por bilionários, em destruir 

a governança democrática. 

O que teria começado como um silencioso empenho para resguardar a 

Virgínia dos padrões democráticos nacionais de igual tratamento e de igual proteção 

sob a lei, passados sessenta anos, daria lugar a uma discreta tentativa de retrocesso 

do País para os padrões de política econômica e de governança oligárquica da 

Virgínia dos anos 1950. Foi a partir do início da década atual que sinais mais claros 

de que algo de extraordinário estaria acontecendo na política norte-americana se 

fizeram sentir, com ações tomadas por figuras governamentais da extrema direita que 

foram bem além do que seria típico para os partidos políticos358. 

MacLean359 cita vários exemplos de retrocessos legislativos agressivos contra 

trabalhadores, servidores públicos, professores e no sistema educacional público, em 

alguns casos aparentando uma coordenação de ações em vários estados com 

Legislativo controlado por republicanos. Ao mesmo tempo, teria havido uma explosão 

de propostas legislativas sincronizadas objetivando excluir eleitores das eleições. Nos 

anos de 2011 e 2012, legisladores de quarenta e um estados aprovaram mais de cento 
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e oitenta leis restritivas do voto, a maioria delas tendo por alvo eleitores de baixa 

renda, determinadas minorias, jovens e idosos de mobilidade reduzida, fenômeno só 

visto na fase de reconstrução que sucedeu à Guerra Americana, quando os sulistas 

sofreram severa limitação de cidadania. 

Notícia publicada no jornal Folha de São Paulo 360 , em agosto de 2018, 

corrobora a persistência dessa prática, explicando que o empenho do Partido 

Democrata em angariar votos dentre os eleitores jovens (millennnials – nascidos nos 

anos 1980), negros, latinos e asiáticos-americanos nas eleições previstas para 

novembro deste ano é contraposto por iniciativas conservadores restritivas da 

participação eleitoral dessa fatia social representada por 133 milhões de indivíduos. 

Dentre as estratégias adotadas para bloquear o voto desse eleitorado, são 

mencionados o fechamento de locais de registro de eleitores em universidades e 

regiões de maioria negra, o banimento de documentos predominantemente utilizados 

por negros como forma de identificação eleitoral e a eliminação do último sábado da 

eleição antecipada, dia que atrai muitos eleitores negros, pois a data oficial da eleição, 

muitas vezes, cai em um dia útil da semana, como neste ano, o que dificulta a 

presença nas urnas de pessoas com baixa estabilidade laboral. 

A própria Suprema Corte Americana teria derrubado uma lei aprovada pelos 

republicanos na Carolina do Norte, em 2017, relativa à identificação eleitoral em razão 

de que ela “tinha como alvo afro-americanos com precisão quase cirúrgica”.  

 Outro exemplo foi a reação ao Obama Care, programa desenhado com base 

em um plano sugerido por um conservador think tank e testado pelo republicano Mitt 

Romney quando governava o estado de Massachusetts. Tão logo a proposta foi 

apresentada ao Congresso, oposicionistas da direita a denunciaram como “socialista”, 

comportamento bem similar ao que tem ocorrido no Brasil nestes anos de turbulência 
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política. Aprovado o plano, os republicanos reagiram impondo ao governo de Obama 

dezesseis dias de bloqueio orçamentário361.  

William Cronon362, historiador da Universidade de Winsconsin e de entrada na 

presidência da Associação Americana de História, restou convencido da existência de 

uma “bem planejada e bem coordenada campanha nacional”, chamando a atenção 

para a existência da American Legislative Exchange Council (ALEC), cujos membros 

eram mantidos em segredo e que produzia centenas de modelos de leis a cada ano 

para os legisladores republicanos nos diversos estados, alcançando um índice de 

aprovação de 20% (vinte por cento). Tais leis devastavam os sindicatos laborais, 

alteravam os percentuais de retenção de imposto de renda dos trabalhadores (tax 

codes), destruíam proteções ambientais, privatizavam recursos públicos e perseguiam 

os imigrantes. 

Dentre os bilionários que financiam esse movimento, destacam-se os irmãos 

Charles e David Koch, tendo eles despejado cem milhões de dólares em uma “guerra 

contra Obama”, consoante revelado pela jornalista investigativa Jane Mayer363 no ano 

de 2010. Além disso, ela descobriu como os irmãos Koch e outros direitistas ricos 

doavam grandes quantias de “dark money” (gastos políticos legalmente não 

rastreáveis) a grupos e candidatos voltados a “prejudicar os sindicatos trabalhistas, 

limitar o voto, desregulamentar as corporações, aumentar a carga tributária dos 

menos favorecidos e negar as mudanças climáticas”.  

A descoberta de MacLean364 deu-se logo após a morte de Buchanan em 

2013, quando ela soube sobre um arquivo com seus documentos localizado no 

campus da George Mason University’s Fairfax, na Virgínia. A “Buchanan House” não 

era um arquivo ordinário, organizado, mas um amontoado de papeis no antigo 

escritório pessoal de Buchanan. Em sua busca aleatória, ela logo encontrou cartas 

confidenciais, dos anos 1997 e 1998, com informações sobre investimentos 
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milionários de Charles Koch no Centro para o Estudo de Escolha Pública de Buchanan 

(Center for Study of Public Choice). 

Tais documentos diziam sobre as origens do projeto de Buchanan nos idos 

de 1956, de início, estabelecido na Universidade da Virgínia, mas, posteriormente, 

deslocado para a Universidade George Mason onde ganhou corpo e escopo nacional, 

deixando de ser apenas um programa de treinamento em ideias e tornando-se um 

centro operativo para a preparação de funcionários vinculados a uma extensa rede de 

instituições fundadas pelos irmãos Koch e outros tantos ricos doadores, nelas 

incluídas a Cato Institute, a Heritage Foundation, Citizens for a Sound Economy, 

Americans for Prosperity, Freedom Works, o Club for Grouth, State Policy Network, 

Competitive Enterprise Institute, a Tax Foudation, Reason Foudation, Leadership 

Institute, além da Charles Koch Foundation e da Koch Industries, dentre outras. 

Essas instituições voltavam-se à promoção de reformas legislativas tratando 

de questões que variavam da política de saúde ao uso de armas, passando pelo setor 

dos servidores públicos, além de serem utilizadas para o aconselhamento de líderes 

republicanos e de seu pessoal, dos governadores da Virgínia aos candidatos 

presidenciais. Mike Pence, por exemplo, o atual vice-presidente dos Estados Unidos 

da América, trabalhou com muitas dessas organizações durante anos e compartilha 

da mesma agenda. 

Nas palavras de MacLean: 

Com esses registros, combinados com aqueles que encontrei em outros 

lugares, comecei a configurar o primeiro quadro detalhado de como esse 

movimento começou e, mais importante, como isso evoluiu ao longo do 

tempo, tanto em metas como em estratégias. Compreendi como e porque 

Charles Koch, primeiro, tornou-se interessado no trabalho de Buchanan no 

início da década de 1970, ajudou-o com o que se tornou o Cato Institute e 

trabalhou com a sua equipe em várias organizações. Ficou claro que, desde 

o final dos anos 1990, Koch concluiu o que ele finalmente almejava, tendo 

encontrado um conjunto de ideias que procurava desde pelo menos um 

quarto de século – ideias tão revolucionárias, tão cuidadosamente pensadas, 

tão rigorosamente articuladas, que uma vez postas em operação, poderiam 

assegurar a transformação da governança americana ao seu feitio. Desde 

então, Koch contribuiu generosamente para transformar essas ideias em sua 
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estratégia operacional pessoal, com o objetivo de, como enxergado por sua 

equipe, salvar o capitalismo da democracia – permanentemente.365 

As ideias políticas de Buchanan, portanto, só floresceram quando aliadas ao 

gênio e poder econômico de Charles Koch e de seus ricos aliados, dando a solução 

para o árduo quebra-cabeças de realizar o sonho liberal nas amarras da democracia, 

e a resposta não poderia ser outra se não enfraquecer esse sistema por dentro e sem 

alarde. Mas partiu de Buchanan a ideia original de mudança de estratégia, reduzindo 

o foco em quem faz as leis e concentrando os esforços na alteração das próprias leis, 

ou seja, o investimento e empenho não deveria ser dirigido a favorecer a eleição de 

políticos alinhados às suas ideias, mas à aprovação de leis que reduzissem a 

liberdade dos eleitos em atender as demandas da maioria366. 

Deu-se, ainda, uma aliança cínica dos libertários, em grande parte ateus, não 

apenas com os conservadores, inclusive tomando de assalto a máquina do Partido 

Republicano, mas também com os religiosos de direita, evangélicos brancos em sua 

maioria, que passaram a pregar com entusiasmo as ideias econômicas ultraliberais, 

sobretudo no que toca ao ensino público, reforçando a confiança no suporte familiar e 

na caridade em substituição à assistência governamental367. 

Esse relato de Nancy MacLean auxilia a enxergar a dinâmica política norte-

americana, sendo útil, inclusive, para compreender o fenômeno Trump como algo não 

alinhado ao movimento coordenado pelos irmãos Koch e seus think tanks. Representa 

um exemplo de como o poder econômico capitalista pode estar voltado diretamente 

ao enfraquecimento da democracia. Vejamos, em seguida, de modo mais orgânico, 

como esse mesmo poder econômico é capaz de influenciar o processo legislativo, 

eleitoral e democrático, com um olhar especial para os efeitos da concentração da 

propriedade dos meios de comunicação sobre a democracia. 
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3.2 O poder econômico e a sua influência no processo legislativo, eleitoral e 
democrático 

Bruno Carazza368, na introdução de sua obra, Dinheiro, Eleições e Poder, 

relata a experiência pessoal que passou ao participar das conversações entre o 

Governo e Senadores da República para a aprovação da nova Lei de Falências no 

ano de 2004.  

Após um amplo trabalho de pesquisa acerca da experiência internacional, a 

oitiva de especialistas nacionais e estrangeiros, acadêmicos e profissionais que lidam 

com o tema, realizadas reuniões, audiências e seminários em vários estados, era 

chegado o momento de acertar a redação final do projeto. Foi então que, com a 

presença do Ministro da Fazenda e de Senadores da República de diversos partidos 

políticos, ouviu o seguinte diálogo entre dois parlamentares do PT e do PSDB: - Você 

já conversou com o Ernane? O que o Ernane acha disso? - O Ernane falou que está 

ok. A redação ficou boa. - Então, se o Ernane concordou, a gente não se opõe. 

Ernane era ninguém menos do que o lobista de um grande grupo de 

comunicação que se encontrava muito endividado e que estava particularmente 

interessado na possibilidade de realizar recuperação judicial. 

Esse relato retrata bem a submissão de parlamentares a interesses privados 

ao ponto de a palavra final acerca de um projeto de lei tão importante para o País ser 

dada por um lobista como porta-voz de um grande grupo empresarial da comunicação. 

Nesse caso, talvez sequer houvesse retribuição a contribuições para campanha 

eleitoral, mas o simples receio de se desagradar uma poderosa empresa jornalística. 

Thomas Piketty369, em sua coletânea “Às Urnas Cidadãos”, comenta sobre a 

crise financeira que afetava o jornal francês Libération no ano de 2014, demonstrando 

preocupação com a governança das empresas de comunicação e buscando 

alternativas para se escapar da “ditadura do proprietário todo-poderoso”, 

possibilitando um controle democrático e permitindo a independência das redações. 
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Se essa questão é de vital importância nos meios de comunicação em vista 

da capacidade que possuem de influenciar o processo democrático, tem também 

relevância em outros setores da economia, não apenas como uma forma de permitir 

uma participação dos trabalhadores na gestão das empresas, como já ocorre em 

países como a Alemanha, mas, principalmente, para atenuar a influência do poder 

econômico em processos fundamentais para a democracia, como a produção de leis 

e a escolha dos governantes e parlamentares. 

A princípio, pode-se considerar aceitável que, em uma democracia, as 

diversas vozes dos mais distintos interesses legítimos sejam ouvidas na construção 

de soluções legislativas ou mesmo administrativas para os problemas que afetam a 

coletividade. O problema é que o Poder Econômico logra se fazer ouvir com muito 

mais intensidade, fazendo com que o estado atue como um aliado em questões que 

afetam grupos de menor poder de pressão. 

As doações eleitorais por empresas, hoje proibidas pelo Supremo Tribunal 

Federal, também o eram antes de 1994, mas isso não impediu que empreiteiras como 

Odebrecht, Andrade Gurierrez, OAS e Carioca Engenharia destinassem recursos a 

Fernando Collor de Melo, por meio de P.C. Farias, com a utilização de doleiros, contas 

bancárias fantasmas, notas fiscais frias e contratos não declarados no exterior e em 

paraísos fiscais370. 

A maior parte dessas empresas envolveu-se em diversos escândalos de 

corrupção que atingiram o Brasil nos últimos anos, de modo que não é difícil imaginar 

o grau de poder que têm exercido na República em quase trinta anos, provavelmente 

sem qualquer compromisso com o interesse público e com a democracia. 

Mesmo que a legislação eleitoral seja fielmente cumprida, limitando-se as 

doações eleitorais por pessoas físicas a apenas 10% (dez por cento) dos rendimentos 

brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição, não há dúvida de que o poder 

dos indivíduos ricos de influenciarem politicamente os rumos do País continuará 

elevado, pois 10% (dez por cento) de quem ganha muito representa bem mais do que 

10% (dez por cento) de um assalariado. 
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Em seu minucioso levantamento, Carazza demonstra com números que a 

influência do poder econômico nas eleições vem crescendo na sequência de pleitos, 

e que essa prática distorce o processo democrático e se reflete na atuação 

parlamentar dos eleitos.  

Em valores monetariamente atualizados, Carazza 371  registra que, nas 

eleições gerais de 1998 a 2014, o volume total de recursos doados por pessoas físicas 

e jurídicas saltou de algo em torno de 800 milhões para cerca de 4 bilhões e 900 

milhões de reais, isso sem considerar o chamado caixa dois. É verdade que o 

eleitorado cresceu nesse período, mas certamente não na mesma proporção. 

A retribuição a esse “investimento” se faz notar, por exemplo, na correlação 

identificada entre as relatorias de parlamentares para as medidas provisórias na 

Câmara dos Deputados e as doações conferidas aos relatores por setores 

interessados nos temas correspondentes, consideradas as legislaturas de 2003 a 

2014372. 

Francis Fukuyama 373  discorre sobre a repatrimonialização do estado 

americano por meio da indústria do lobby, permitindo que grupos de interesse 

corrompam os governos. Na área fiscal, por exemplo, a despeito de as alíquotas dos 

impostos previstas para as empresas serem mais elevadas do que a de outros países 

desenvolvidos, isenções especiais e benefícios fazem com que, de fato, poucas 

corporações a elas se submetam. 

Nas palavras de Fukuyama374, "nos Estados Unidos de hoje, as elites falam a 

língua da liberdade, mas estão muito acomodadas com seus privilégios". 

E.E. Schattschneider375, no livro "The Semisovereign People", observou um 

descasamento entre os resultados políticos e as preferências populares nos Estados 
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Unidos, e que as verdadeiras decisões resultam do trabalho de pequenos grupos de 

interesses organizados. 

O que se pode constatar com a experiência nacional e com as informações 

que chegam dos Estados Unidos é que, pelo menos nesses dois países, o poder 

econômico tem contribuído de modo significativo para o enfraquecimento da 

democracia, fazendo prevalecer os interesses de grupos privados poderosos em 

detrimento das opções populares. 

Há outro aspecto do poder econômico que afeta especialmente a democracia 

de países como o Brasil, em que a propriedade dos meios de comunicação é não 

apenas oligopolizada, mas também cruzada, sem um contraponto estatal com a 

capacidade de equilibrar o domínio privado. 

Entende-se por propriedade cruzada o controle de diferentes tipos de mídia, 

como TV, rádios e jornais, por um mesmo grupo de comunicação. Em democracias 

mais bem estabelecidas, como Estados Unidos, França e Reino Unido, essa prática é 

limitada para assegurar a diversidade dos meios de informação. No Brasil, todavia, 

qualquer debate sobre o tema é visto como uma tentativa de restringir a liberdade de 

imprensa, e esse discurso ganha a opinião pública exatamente por força do poder 

exercido pelos próprios grupos de comunicação beneficiários da distorção376. 

Nos Estados Unidos, até 2007, não era possível que qualquer emissora de TV 

fosse proprietária de jornal que circulasse na mesma cidade de difusão. Essa regra 

foi parcialmente flexibilizada pela consideração do índice de audiência das emissoras 

e da quantidade de meios de comunicação independentes na localidade, mas apenas 

para as vinte maiores áreas de mercado no País, de um total de duzentos e dez, e 

desde que a emissora de TV não esteja entre as quatro de maior audiência e que 

ainda restem um mínimo de oito meios independentes. 

   Na França, veda-se que as emissões de rádio e TV alcancem áreas em que 

se distribua jornal de circulação geral de mesma propriedade. Já no Reino Unido, 

dentre outras regras, não apenas a maior rede de televisão é a estatal BBC, como 

também não se permite a aquisição de licença para o Canal 3, o segundo em 
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audiência, para quem detenha jornais de circulação nacional que, conjuntamente, 

representem mais de 20% (vinte por cento) do mercado. 

O Brasil destoa claramente desses países ao permitir que mais de 70% 

(setenta por cento) de sua audiência de TV seja concentrada em apenas quatro 

grandes redes privadas, a Globo, SBT, Record e Bandeirantes, sendo totalmente livre 

a propriedade cruzada dos canais de TV abertos, rádios e jornais, ao ponto de, no 

estado do Rio de Janeiro, a Globo controlar a principal TV, as principais rádios e o 

principal jornal. Além disso, há uma concentração regional das grandes mídias do 

país, pois nas regiões Sul e Sudeste se localizam 80% (oitenta por cento) dos grupos 

de comunicação, a maior parte delas no estado de São Paulo377. 

A única limitação legal à propriedade cruzada resulta da Lei nº 12.485/2011, 

a chamada “Lei da TV por Assinatura”, a qual veda que empresas prestadoras de 

serviços de telecomunicações de interesse coletivo (TV por assinatura) sejam 

controladas, direta ou indiretamente, por concessionárias ou permissionárias de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens e por produtoras e programadoras com sede 

no Brasil, não podendo também estas explorar diretamente aqueles serviços (art. 5º).  

Dá-se, ainda, o fenômeno nocivo do “coronelismo eletrônico”, em que as 

afiliadas das grandes redes de TV são controladas por empresas ligadas diretamente 

a políticos ou famílias de tradição política que, além disso, detêm outros setores da 

mídia local. 

O poder econômico, pois, seja financiando a campanha de candidatos nas 

eleições parlamentares e para os cargos executivos, seja influenciando o processo 

legislativo por meio da captura de parlamentares ou da atuação de poderosos lobbies, 

seja ainda controlando de modo oligopolizado os diversos meios de comunicação, 

inclusive se aproveitando, em algumas situações, da ampla liberdade para a prática 

nociva da propriedade cruzada, logra incorporar no estado os seus interesses de 

natureza privada, ordinariamente não coincidentes com o interesse público, 

prejudicando, com isso, o bom funcionamento do sistema democrático.  
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Conclusão 

O capitalismo, especialmente em sua apresentação atual de caráter global, é 

percebido de duas formas distintas quanto às perspectivas futuras: a primeira, 

favorável, enxerga o capitalismo global como uma evolução natural e irrefreável no 

caminho de uma liberdade abrangente e de uma democracia mundial; para os críticos, 

ao contrário, esse sistema econômico e social, impulsionado pelo fenômeno da 

globalização, apenas tende a agravar as desigualdades e a injustiça no seio da 

humanidade.  

Essa segunda vertente se reparte entre reformistas e abolicionistas. Para os 

reformistas, a solução seria “domar” o capitalismo, democratizá-lo, fazendo valer o 

poder estatal ou criando estruturas globais de regulação que tragam equilíbrio entre o 

capital e o trabalho. Os abolicionistas, de outro lado, defendem a superação do 

capitalismo, seja pela construção de um socialismo democrático, seja pela sua 

substituição por um sistema econômico-social alternativo ainda a ser pensado.  

A tarefa de avaliar o capitalismo sob a perspectiva da democracia encontra 

obstáculos relevantes, não apenas pela dificuldade em se firmar exatamente o que 

seria democracia, mas também porque o capitalismo tem sido experimentado em 

países mais ou menos democráticos e em formatos mais ou menos liberais, sendo 

oportuno relembrar que a própria socialdemocracia foi pensada, inicialmente, como 

uma tentativa de se alcançar o socialismo de um modo democrático e cadenciado. 

A visão clássica da democracia, segundo Joseph Schumpeter378, amparava-

se em dois pilares principais: a vontade geral e o bem comum. Nesse sentido, “o 

método democrático é o arranjo institucional para se chegar a decisões políticas as 

quais realizam o bem comum fazendo com que o povo decida por si questões por 

meio de eleições de indivíduos que se reúnem para cumprir as suas vontades”.  

O pensamento de democracia na modernidade, todavia, foi forjado a partir das 

ideias centrais que presidiram a revolução francesa traduzidas no lema “liberdade, 

igualdade e fraternidade”, razão pela qual este trabalho estabeleceu como guias 
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principais para a sua compreensão a liberdade e a igualdade, sem descurar da 

solidariedade e da diversidade, tampouco do tema participação e da regra da maioria. 

Mesmo no capítulo dedicado, primordialmente, ao capitalismo, a liberdade e 

a igualdade foram consideradas de modo destacado, exatamente para facilitar o 

exame pela lente da democracia.    

De fato, pensar a democracia meramente como “um arranjo institucional para 

se chegar a decisões políticas no qual indivíduos adquirem o poder de decidir por meio 

de uma luta competitiva pelo voto do povo”, consoante a formulação de uma “outra 

teoria de democracia” proposta por Schumpeter379, pode ser encarado como uma 

opção perdida entre a experiência grega e a democracia representativa liberal. 

A visão de democracia aqui adotada não segue, pois, a proposta de 

Schumpeter, mas parte da concepção liberal formulada a partir do século XVIII, de 

cunho predominantemente formal, sem deixar de lado aspectos outros de natureza 

substancial, razão pela qual acolhe-se a denominação de democracia social-liberal. 

Para que um estado seja democrático, consoante estabelecido ao final do 

capítulo dedicado, precipuamente, à democracia, faz-se necessária a existência de 

uma lei maior que reconheça e proteja as liberdades e direitos fundamentais da 

tradição liberal, aí incluídas as igualdades formais de natureza jurídico-política e de 

igual acesso aos cargos públicos, bem assim que se adote a técnica da separação 

equilibrada dos poderes, proporcionando uma proteção adequada às minorias e 

evitando a tirania da maioria ou dos governantes, não podendo faltar, por óbvio, o 

direito popular ao voto para a escolha dos representantes e para, diretamente, decidir 

sobre questões de maior relevância para a nação. 

Esse conjunto de requisitos representa um mínimo para que se possa aceitar 

um estado como democrático, ainda que apenas de cariz liberal. Uma democracia 

liberal em uma apresentação mais avançada ainda exigiria o sufrágio universal e 

igualitário, havendo mesmo quem defenda, e não sem razão, que uma verdadeira 

democracia não poderia prescindir desse direito.  
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Para que se tenha uma democracia social-liberal, entretanto, concepção que 

já fora esboçada pelo pensamento econômico de John Stuart Mill na forma de um 

socialismo liberal380, deve-se avançar para a promoção substancial da liberdade e da 

igualdade, não sendo suficiente a mera possibilidade formal do exercício da liberdade 

sem que haja a igual capacidade de seu usufruto.  

Liberdade e igualdade, como se viu, são ideias intimamente imbricadas. 

Tomada a liberdade apenas em seu sentido negativo, pode-se admitir que políticas 

que fomentem a igualdade, de certo modo, restrinjam a liberdade de alguns. De outro 

lado, ao se buscar ampliar o gozo da liberdade substancial aos que dela são privados 

por carências materiais, a igualdade também será favorecida.  

A defesa que se faz de uma democracia social-liberal, em oposição àquela 

que apenas prestigia os valores liberais, repousa, em parte, na consideração de que 

políticas igualitárias trazem benefícios à toda sociedade, não apenas aos que se 

encontram na faixa mais desprivilegiada.  

Em uma linguagem econômica, a utilidade marginal de um acréscimo na 

renda de quem ganha muito é relativamente insignificante quando comparada à 

experimentada por quem vive em carência material. Assim, uma redução da riqueza 

de quem se situa na zona de fartura material pode lhe ser compensada, inclusive no 

aspecto da liberdade, por uma melhoria no convívio social. Por outro lado, a perda 

marginal de utilidade econômica por ele sofrida será incomparavelmente menor do 

que o ganho dos beneficiários, ainda que, em termos de valores absolutos, o resultado 

da comparação seja o inverso.    

Essa é uma concepção um tanto utilitarista, mas não deixa de ser um 

argumento válido na defesa de uma sociedade mais igualitária, o que se reflete em 

um ganho democrático. 

Outro argumento, não necessariamente utilitarista, é o que se ampara no 

sentimento de justiça. Não é racionalmente justo que indivíduos tenham bens em 

abundância, muito além do que se lhes possa aproveitar, enquanto que uma grande 

massa da população tem dificuldades para satisfazer as necessidades mais básicas, 
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vivendo no limiar da existência material. Essa injustiça é tanto maior quando não se 

tem uma igualdade no ponto de partida, mas também pode sê-lo em vista de situações 

acidentais de vantagem ou desvantagem naturais que afetam os indivíduos, como 

talentos e deficiências inatos.      

 Assentado, pois, que a democracia aqui é tomada em sua versão social-

liberal, é fácil concluir que o capitalismo em sua forma liberal ou neoliberal lhe traz 

sérias dificuldades, exatamente por não considerar valores que lhe são caros. Ao 

exacerbar a ideia de liberdade em seu sentido meramente negativo, e ao não se 

preocupar e mesmo se opor a medidas direcionadas à promoção da igualdade social, 

essa versão do capitalismo assume um comportamento claramente incompatível com 

alguns valores fundamentais para a democracia.  

O argumento de que o mercado, em sendo “cego”, acaba por favorecer a 

igualdade racial, de gênero ou em vista de qualquer outro fator descriminante faz 

algum sentido, o que pode ser testemunhado pelo avanço dos valores liberais nas 

sociedades capitalistas. O problema é que essa “cegueira” também favorece o 

aprofundamento das desigualdades sociais na ausência de ações estatais 

compensatórias, consoante se tem acompanhado a partir dos anos 1980, quando já 

se fizeram sentir os efeitos da guinada para a direita na condução das economias de 

um mundo novo globalizado. 

Em termos estritamente econômicos, é compreensível que os países tenham 

buscado alternativas ao modelo de governança fundada no New Deal, que não soube 

lidar com uma crise diferente, desencadeada pelo choque do petróleo, em que se 

associaram inflação e estagnação econômica. Além disso, uma comparação do 

desempenho das principais economias globais entre os períodos do pós-guerra, até a 

década de 1970, e o que vai de 1980 em diante não se afigura justa, porquanto as 

circunstâncias em que as distintas políticas econômicas foram empregadas foram 

bem diferentes. 

De fato, as décadas de 1950 e 1960 foram favorecidas pela reconstrução dos 

países destroçados pela Segunda Grande Guerra, bem assim pela Guerra Fria que 

impulsionava a indústria armamentista e o desenvolvimento tecnológico, fenômeno 

que é muito bem compreendido pelo pensamento marxista, como se viu. Havia 
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margem, assim, para uma relativa conciliação entre capital e trabalho, sem que isso 

criasse obstáculos à expansão do capital.  

Seja como for, não é válido o discurso de que a economia neoliberal tem 

apresentado melhores resultados do que a keynesiana, pois os números comparativos 

dizem o contrário. O tema deste trabalho, todavia, não é esse, razão pela qual não se 

tecerá maiores comentários a respeito.       

  Voltando à análise da democracia em um ambiente de economia neoliberal, 

pode-se compreender o quão retrógrado é o discurso dos que defendem esse modelo 

socioeconômico para os valores democráticos ao se identificar as suas ideias com a 

dos liberais da época vitoriana.  

Contra essa corrente de pensamento pode-se, inclusive, utilizar um dos 

argumentos por ela defendidos para justificar o capitalismo como um promotor da 

democracia: o de que o crescimento da classe média, por esse sistema fomentado, 

seria um fermento para o processo de democratização. Essa é uma ideia associada 

ao pensamento de que a liberdade econômica é uma condição necessária para as 

liberdades civis e políticas, ou de que capitalismo competitivo e liberdade são 

inseparáveis.  

Há contraexemplos claros em relação à correspondência entre o 

desenvolvimento de uma classe média e a democratização de uma sociedade, mas 

assumindo essa tese como verdadeira, o fato de o capitalismo globalizado estar 

propiciando o crescimento de um estrato social denominado “precariado”, assimilando 

não apenas parcelas do proletariado, mas, também, amplas fatias da classe média381,  

parece depor contra o pensamento neoliberal. 

Fala-se mesmo em pós-democracia 382  como um fenômeno associado ao 

neoliberalismo, com o predomínio da desregulamentação das atividades econômicas 

associado à supremacia do mercado financeiro, pós-democracia que também se 

revelaria no crescente desinteresse de participação na vida política, no governo dos 

entes públicos segundo os mesmos critérios de eficiência empresarial, no declínio do 
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estado de bem-estar social, na precarização das relações de trabalho, na dominância 

generalizada dos lobbies a determinar a direção da política dos estados, na obtenção 

de consenso por mecanismos de publicidade orientados por pesquisas de mercado e 

estratégias bem desenvolvidas de comunicação, na redução de investimentos 

públicos e, enfim, na mera aparência de democracia formal, destituída de garantias 

reais de liberdade, porquanto esvaziadas de conteúdo verdadeiramente democrático.  

O relato de Nancy MacLean, por outro lado, retrata uma estratégia consciente 

de retrocesso democrático que estaria por trás de uma série de acontecimentos 

ocorridos na política norte-americana nos últimos anos, acontecimentos esses 

provocados por uma atuação astuciosa de um grupo de personagens muito ricos, 

como os irmãos Koch, que se apropriaram do pensamento neoliberal e libertário muito 

bem estruturado a partir dos trabalhos iniciados por James McGill Buchanan, 

ganhador de um prêmio Nobel de economia. 

Há, contudo, vários modelos de capitalismo e, por enquanto, concentrou-se 

apenas no neoliberalismo, que foi especialmente abraçado pelas economias norte-

americana e britânica, muito embora tenha repercutido em diversos outros países, 

inclusive no Brasil.  E quanto aos modelos nipônico e norte-europeu, em particular o 

dos países da Suécia e da Alemanha, ou mesmo o modelo keynesiano que 

predominou por longos anos no mundo ocidental, mesmo no âmbito anglo-americano, 

seriam esses capitalismos também incompatíveis com a democracia? 

É nesse ponto que a crítica marxista deve ser observada, pois aponta 

problemas no capitalismo que considera insolúveis sem a sua completa superação, 

razão pela qual a alternativa socialista da socialdemocracia não foi bem aceita nesse 

meio. István Mészáros383, por exemplo, afirma que “os ganhos obtidos no demorado 

período de ascensão do capital não ultrapassaram o nível da igualdade formal”, crítica 

que se afigura excessiva, pois há países capitalistas que gozam de uma considerável 

igualdade substantiva, notadamente a Suécia que adotou a socialdemocracia por um 

largo intervalo de tempo.  

Mais razoável é a afirmação de que o capitalismo, visto em seu conjunto, 

mantém-se graças à reprodução bem-sucedida de relações de poder, nada 
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democráticas, que impõem um autoritário controle das variadas personificações do 

capital sobre a força de trabalho, ou seja, sobre quem realmente produz a riqueza, 

mas dela é expropriado. Essa subordinação do trabalho ao capital teria natureza 

estrutural, razão pela qual quaisquer aperfeiçoamentos nesse mecanismo hierárquico 

seriam insuficientes para resolver a sistemática alienação do controle da função 

produtiva. 

O capitalismo em sua atuação transnacional, do mesmo modo, tem 

insatisfatória consideração à democracia, havendo mesmo uma atitude deliberada, da 

parte de países ditos democráticos, voltada a impedir o florescimento de democracias 

associadas a políticas nacionalistas.  

O sistema capitalista global é hierarquizado e procura manter um estado de 

subordinação política e econômica dos países do terceiro mundo de modo que estes 

cumpram uma função ancilar aos do primeiro, seja lhes fornecendo matéria-prima ou 

produtos semiacabados para serem processados ou finalizados em produtos que, 

depois, retornam a esses mercados com preços bem mais elevados, seja lhes 

propiciando mão de obra farta e barata, permitindo, com isso, a ampliação dos limites 

do capital para linhas mais avançadas, sem contar a percepção de que o planeta não 

comporta uma universalização do consumo no nível dos países ricos.    

O processo de globalização do capitalismo tem, ainda, o duplo efeito de 

agravar a situação de trabalho e renda nos países centrais e de explorar o labor nos 

países periféricos em um nível de precariedade tal, que se diz estar em franca 

decadência a classe organizada do proletariado, sendo substituída pelos 

“precariados”, carentes de forças para enfrentar o capital com alguma possibilidade 

de êxito. Com isso, vê-se uma tendência de disputa entre países que enfraquecem a 

legislação laboral protetiva como uma política de atração de parques industriais e de 

emprego, o que prejudica ainda mais a situação do trabalhador de modo geral e 

contribui para a elevação das desigualdades sociais.   

Sendo a igualdade social um valor a ser perseguido pela democracia, pode-

se concluir que esse fenômeno está provocando retrocessos democráticos no mundo 

por ele afetado.  
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  A voracidade do capitalismo em sua natural tendência expansiva, uma vez 

que movido primordialmente pela busca do lucro, parece apontar para um caminho 

divergente à democracia, uma vez que situações de maior igualdade, como a 

proporcionada pelo estado de bem-estar social, só seriam possíveis em configurações 

econômicas muito especiais, consoante a experimentada nas primeiras décadas do 

pós-guerra. À medida que a relativa conciliação entre capital e trabalho impõe limites 

à expansão capitalista, trazendo estagnação econômica e redução nos ganhos do 

capital, alternativas são buscadas com o fim de se estender para mais adiante os 

limites relativos desse sistema, não importando se as soluções encontradas são boas 

ou ruins para a democracia. 

Dizer que a justiça e a igualdade social não devem estar na esfera de 

preocupação do capitalismo, mas do sistema político, como pensa Robert Reich, não 

se afeiçoa uma boa resposta a esse problema, uma vez que o próprio sistema político 

e o estado em geral têm sido ordinariamente capturados pelos interesses do capital. 

A democracia é um sistema de governo desenhado para funcionar bem entre 

iguais, pois, então, a condição de one man, one vote não será meramente retórica, 

formal, mas substancial. Em sociedades desiguais, o voto de um rico “compra” o voto 

de muitos pobres, fazendo, com isso, que a sua vontade e seus interesses, que são 

do capital, prevaleçam sobre o interesse geral e das classes menos favorecidas. 

O relato de Baran e Sweezy sobre a política educacional norte-americana 

retrata bem a dificuldade em se resolver esse problema por meio da educação em um 

sistema capitalista, realidade que é bem a brasileira, o que joga por terra o discurso 

da “meritocracia” como uma justificativa para a desigualdade entre os indivíduos. 

Não se pode perder de vista que a cultura de um povo e as instituições 

historicamente desenvolvidas exercem um papel importante na realidade mais ou 

menos democrática dos diversos países que adotam o capitalismo, o que pode fazer 

entrever uma forma de convivência mais ou menos harmoniosa entre o capital e a 

democracia a depender desses fatores.  

Como tendência, porém, há de se considerar que o capital tentará, sempre, 

avançar na busca do lucro e, nesse avançar, buscará sistematicamente as linhas de 

menor resistência. Em algum momento, esse processo levará a que todas as linhas 
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sejam vencidas, quando, então, como preveem os marxistas, o limite absoluto do 

capital será atingido.  

Seria esse, então, o fim da “pré-história”, no dizer de Marx, e o alvorecer da 

verdadeira história da humanidade? Ou o capitalismo seria capaz de se 

metamorfosear em um sistema equilibrado, abdicando de sua histórica tendência 

expansiva e corrigindo a estrutural hierarquia entre capital e trabalho de modo a 

possibilitar uma existência verdadeiramente democrática? E em assim acontecendo, 

esse sistema poderia ainda ser denominado capitalismo, dada a perda de suas 

características básicas? 

A arguta observação de Marx384 de que o desaparecimento de qualquer forma 

de organização social é precedido do desenvolvimento pleno de todas as suas forças 

produtivas e que uma nova relação de produção mais elevada somente surge quando 

amadurecidas, na relação antiga, as condições materiais de sua existência afigura-se 

bem atual. 

No momento, o que se pode afirmar é que o capitalismo é incompatível com 

o pleno desenvolvimento da democracia, mas encontra formas razoáveis de 

convivência no tempo e no espaço, muito embora essas experiências guardem 

elementos profundamente contraditórios a alguns valores democráticos e, muitas 

vezes, adotem comportamentos claramente antidemocráticos nas suas relações 

internacionais. Na sua forma neoliberal, todavia, é profundamente antidemocrático.    
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