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Capítulo 21 

 

A DOUTRINA CLÁSSICA DA DEMOCRACIA 

 

I.    O BEM COMUM E A VONTADE DO POVO 

 

A filosofia da democracia do século XVIII pode ser expressa da seguinte maneira: o método 

democrático é o arranjo institucional para se chegar a certas decisões políticas que realizam o 

bem comum, cabendo ao próprio povo decidir, através da eleição de indivíduos que se reúnem 

para cumprir-lhe a vontade. Examinemos as conseqüências dessa definição. 

 

Sustenta-se, pois, que existe um bem comum, o farol orientador da política, sempre fácil de 

definir e de entender por todas as pessoas normais, mediante uma explicação racional. Não há, 

por conseguinte, razão para não entendê-lo e, de fato, nenhuma explicação para a existência dos 

que não o compreendem, salvo a ignorância (que pode ser remediada), a estupidez e o interesse 

anti-social. Ademais, esse bem comum implica soluções definitivas de todas as questões, de 

maneira que todo fenômeno social e toda medida tomada ou a ser tomada podem 

inequivocamente ser tachados de bons ou maus. O povo deve admitir também, em princípio 

pelo menos, que há também uma vontade comum (a vontade de todas as pessoas sensatas) que 

corresponde exatamente ao interesse, bem-estar ou felicidade comuns. O único fato, exceto a 

estupidez ou interesses sinistros, que pode causar divergência e explicar a existência de uma 

oposição é a diferença de opiniões quanto à rapidez com a qual deve ser procurada a 

concretização da meta comum a quase todos. Conseqüentemente, todos os membros da 

comunidade, conscientes da meta, sabendo o que querem, discernindo o que é bom do que é 

mau, tomam parte, ativa e honestamente, no fomento do bom e no combate ao mau. Todos os 

membros, em conjunto, controlam os negócios públicos. 

 

E verdade que a administração de alguns desses assuntos requer qualidades e técnicas 

especiais e terá, conseqüentemente, de ser confiada aos especialistas. Essa medida não afeta o 

princípio, contudo, pois esses especialistas agirão simplesmente no cumprimento da vontade do 



povo, exatamente como ura médico age para executar a vontade do paciente de se curar. E 

também exato que numa comunidade de qualquer tamanho, especialmente se nela ocorre o 

fenômeno da divisão do trabalho, seria muito inconveniente se cada indivíduo tivesse de entrar 

em contato com todos os outros para acertar um ponto qualquer, na sua qualidade de membro 

do corpo dirigente ou governante. Muito mais conveniente seria consultar o cidadão apenas 

sobre as decisões mais importantes (por referendum, digamos) e resolver as outras questões por 

intermédio de um comitê por ele nomeado, ou seja, uma assembléia ou parlamento, cujos 

membros seriam eleitos por votação popular. Esse comitê ou conjunto de delegados, como 

vimos acima, não representará o povo no sentido legai, mas o fará numa acepção técnica — 

representará, refletirá ou dará voz à vontade do eleitorado. E uma vez mais, sendo órgão 

numeroso, esse comitê pode resolver dividir-se em unidades menores, encarregadas dos vários 

departamentos dos negócios públicos. Por último, entre esses pequenos comitês haverá um 

órgão de atuação geral, destinado sobretudo a resolver os problemas diários da administração. 

Terá o nome de governo ou gabinete, possivelmente com um secretário-geral ou bode 

expiatório à frente, conhecido pelo título de primeiro-ministro*. (* A teoria oficial sobre as funções de um 

ministro de gabinete sustenta, de fato, que ele é nomeado para fiscalizar o cumprimento, no seu ministério, da vontade do povo.)  

 

Logo que aceitamos todas as presunções dessa teoria política (ou que nela estão implícitas), a 

democracia adquire, de fato, um significado inequívoco. Nenhuma dificuldade há com a 

democracia, exceto, talvez, a maneira de fazê-la funcionar. Além disso, necessitamos esquecer 

apenas uns tantos escrúpulos lógicos para acrescentar que, neste caso, o arranjo democrático não 

apenas seria o melhor de todos, mas que poucas pessoas desejariam um outro qualquer. Não é 

menos verdadeiro, porém, que essas presunções correspondem a simples declarações de fato, 

cada um dos quais terá de ser provado, se é que podemos aceitar a definição. Ê será muito mais 

fácil refutá-la. 

 

Não há, para começar, um bem comum inequivocamente determinado que o povo aceite ou 

que possa aceitar por força de argumentação racional. Não se deve isso primariamente ao fato 

de (307) que as pessoas podem desejar outras coisas que não o bem comum, mas pela razão 

muito mais fundamental de que, para diferentes indivíduos e grupos, o bem comum 

provavelmente significará coisas muito diversas. Esse fato, ignorado pelo utilitarista devido à 

sua estreiteza de ponto-de-vista sobre o mundo dos valores humanos, provocará dificuldades 

sobre as questões de princípio, que não podem ser reconciliadas por argumentação racional. Isto 



porque os valores supremos — nosso conceito sobre o que devem ser a vida e a sociedade — 

situam-se além dos domínios da lógica. Em alguns casos, é possível encontrar terreno comum 

entre eles, mas não em todos. O americano que diz — "Desejamos que o país se arme até os 

dentes e lute em todo o globo pelo que consideramos o direito", e o que responde — 

"Desejamos que o país resolva seus próprios problemas, pois é a única maneira de servir a 

humanidade", estão adotando sistemas irredutíveis de valores que o compromisso poderia 

apenas mutilar ou degradar. 

 

Em segundo, mesmo que um bem comum suficientemente definido, como, por exemplo, o 

máximo da satisfação econômica * do utilitarista, fosse aceitável por todos, ainda assim não se 

teriam soluções igualmente definidas para os casos individuais. (* O próprio significado de maior felicidade 

possível é vulnerável a uma objeção séria. Mas, mesmo que essa objeção possa ser eliminada e atribuído um significado definido à 

soma total das satisfações econômicas de um grupo de pessoas, o máximo ainda assim seria relativo a dadas situações e valores, 

que talvez não possam ser alterados, ou conciliados, de maneira democrática.) As opiniões sobre esses casos podem 

ser de molde a produzir dissensões básicas a respeito dos próprios fins. Os problemas 

concernentes à comparação das satisfações presente e futura, por exemplo, mesmo no caso do 

socialismo versus capitalismo, restariam ainda a decidir, mesmo depois da conversão de todos 

os indivíduos ao utilitarismo. A saúde pode ser desejada por todos, mas ainda assim haverá 

divergências quanto à vacinação e à vasectomia, etc. 

 

Os países utilitaristas da doutrina democrática não compreenderam a importância total desse 

fato, simplesmente porque nenhum deles previu seriamente qualquer transformação substancial 

na situação econômica e nos hábitos da sociedade burguesa. De fato, eles pouco mais viam do 

que o mundo do ferreiro do século XVIII. 

 

Mas, em terceiro, em conseqüência das duas proposições anteriores, desvanece-se no ar o 

conceito da vontade do povo ou da volontê gênêrale, adotado pelos utilitaristas, pois esse 

conceito pressupõe um bem inequivocamente determinado e compreendido por todos. Ao 

contrário dos românticos, os utilitaristas não conheciam (308) aquela entidade semimística, 

possuidora de uma vontade própria (a alma do povo), tão fartamente explorada pela escola 

histórica de jurisprudência. Eles inegavelmente inspiraram-se, para a vontade do povo, na 

vontade individual. E a menos que haja um centro, o bem comum, para o qual se dirijam, a 



longo prazo pelo menos, todas as vontades individuais, de maneira alguma encontraremos esse 

tipo especial de voíontê générale. O centro de gravidade utilitarista, por um lado, unifica as 

vontades individuais e procura fundi-las por meio da discussão racional e transformá-las na 

vontade do povo e, por outro, confere à última a exclusiva dignidade ética reclamada pelo credo 

democrático clássico. Esse credo mo consiste simplesmente em adorar a vontade do povo, como 

povo, mas repousa em certas presunções sobre o objetivo natural dessa vontade, que é 

sancionada pelo raciocínio utilitarista. Tanto a existência como a dignidade dessa voloniê 

gênêrale desaparecem logo que falha a idéia do bem comum. E ambas, como pilares da 

doutrina clássica, inevitavelmente se reduzem a pó. 

 

II.    A VONTADE DO POVO E A VONTADE INDIVIDUAL 

 

Evidentemente, por mais conclusivos que sejam os argumentos contra esse conceito 

particular da vontade do povo, eles não nos devem desencorajar a elaborar outro, que seja mais 

realista. Não temos a intenção de pôr em dúvida a realidade ou importância dos fatos sócio-

psicológicos que nos ocorrem quando falamos sobre a vontade de uma nação. A análise desses 

fatos é por certo um requisito essencial para se obter progresso na compreensão dos problemas 

da democracia. Seria conveniente, todavia, não conservar essa expressão, pois ela tende a 

obscurecer o fato de que, logo que amputamos a vontade do povo de sua conotação utilitarista, 

passamos a construir não apenas uma teoria diferente sobre a mesma coisa, mas também uma 

teoria sobre coisa completamente diferente. Temos todos os motivos para procurar evitar as 

armadilhas que se estendem no caminho dos defensores da democracia, que, embora aceitando, 

sob pressão da acumulação da prova, mais e mais fatos sobre o processo democrático, procuram 

ainda ungir os resultados com os santos óleos tirados de vasos do século XVIII. 

 

Mas, embora possa surgir ainda algum tipo de vontade comum ou opinião pública do 

emaranhado infinitamente complexo de situações, vontades, influências, ações e reações 

individuais e coletivas do processo democrático, os resultados não apenas carecem de unidade, 

mas também de sanção racional. A primeira significa que, embora do ponto-de-vista da análise, 

o processo democrático não seja meramente caótico — para o analista não será caótico aquilo 

(309) que puder ser explicado — ainda assim os resultados não teriam significação por si 

mesmos, exceto por acaso, como teria, por exemplo, a concretização de qualquer objetivo ou 



ideal definido. O último significa que, não sendo mais essa vontade congruente com qualquer 

bem, para se reclamar dignidade ética para o resultado será agora necessário depender de uma 

injustificada confiança nas formas democráticas de governo, como tal, uma crença que, em 

princípio, teria de ser independente da desejabilidade dos resultados. Como vimos acima, não é 

fácil adotar esse ponto-de-vista. Mas, mesmo que o adotemos, o abandono do bem comum 

utilitário ainda nos deixa nas mãos uma série de dificuldades. 

 

Em particular, ficamos ainda obrigados por necessidade prática a atribuir à vontade do 

indivíduo uma independência e uma qualidade racional que são absolutamente irrealistas. Para 

argumentar que a vontade do cidadão per se é um fator político digno de respeito, essa vontade 

deve, em primeiro lugar, existir. Ou melhor, deve ser algo mais do que um conjunto 

indeterminado de impulsos vagos, circulando frouxamente em torno de slogans e impressões 

errôneas. O homem teria de saber de maneira definida o que deseja defender. Essa vontade clara 

teria de ser complementada pela capacidade de observar e interpretar corretamente os fatos que 

estão ao alcance de todos, e selecionar criticamente as informações sobre os que não estão. Por 

último, baseada nessa vontade definida e nesses fatos comprovados, uma conclusão clara e 

imediata quanto a fatos particulares teria de ser alcançada de acordo com as regras da inferência 

lógica e com grau tão grande de eficiência geral, além disso, que a opinião de um homem 

poderia ser considerada, sem absurdo evidente, aproximadamente tão boa como a de qualquer 

outro homem*. (* Isso explica o caráter fortemente igualitário da doutrina clássica da democracia e as convicções populares 

democráticas. Veremos, mais tarde, de que maneira a igualdade pode adquirir o status de postulado ético. Como declaração de fato 

sobre a natureza humana, não pode ser verdadeira em qualquer sentido concebível. Reconhecendo-se isso, o próprio postulado foi 

reformulado amiúde, de maneira a significar igualdade de oportunidade. Mas, ignorando até mesmo as dificuldades inerentes à 

palavra oportunidade, a reformulação não nos ajuda muito, pois o que se quer em matéria de atuação política é a igualdade real e 

não potencial de execução, se é que o voto de cada homem deve ter o mesmo peso na decisão de casos controvertidos. Deve-se 

notar, de passagem, que o fraseado democrático foi muito útil ao equiparar a desigualdade de todos os tipos à injustiça, que 

constituí elemento tão importante no quadro psíquico do fracassado e no arsenal do político. Um dos mais curiosos sintomas desse 

fato foi a instituição ateniense do ostracismo, ou antes, o uso que dela se fazia algumas vezes. O ostracismo consistia em banir o 

indivíduo através da votação popular, e não necessariamente por alguma razão particular: algumas vezes, servia como método 

para eliminar um cidadão eminente, que se considerava valer mais do que um. ) Tudo isso o cidadão modelo teria de 

fazer sozinho e independentemente da pressão (310) de grupos e da propaganda,* pois vontades 

e inferências impostas ao eleitorado evidentemente não podem ser aceitas como condições últi-

mas do processo democrático. (* Essa palavra é usada aqui no seu sentido original e não no sentido que adquire 

rapidamente nos dias que correm e que significa o seguinte: a propaganda é toda declaração emanada de uma fonte que nos 

desagrada. Suponhamos que a palavra se deriva da denominação do comitê de cardeais que trata das questões relativas à 

disseminação da fé católica, o congregatio de propaganda fiâe. Por si mesma, por conseguinte, não implica a deturpação dos fatos. 



Podemos fazei propaganda, por exemplo, de um método científico. Significa simplesmente a apresentação de fatos e argumentos 

com o objetivo de influenciar as ações e opiniões das pessoas em uma direção definida.) A questão de se saber se essas 

condições são realizadas na extensão necessária para fazer a democracia funcionar não deve ser 

respondida com afirmativas ou negações precipitadas. A resposta surgirá apenas do laborioso 

exame de um labirinto de provas contraditórias. 

 

Mas, antes de iniciar esse estudo, desejamos convencer-nos de que o leitor entendeu 

perfeitamente um outro ponto assinalado acima. Repetiremos, por conseguinte, que, mesmo se 

as opiniões e desejos do cidadão isolado fossem uma condição perfeitamente independente e 

definida que pudesse ser usada pelo processo democrático, e se todos agissem nela baseados 

com racionalidade e rapidez ideais, não se seguiria necessariamente que as decisões políticas 

produzidas por esse processo, baseado na matéria-prima dessas vontades individuais, 

representariam coisa alguma que, convincentemente, pudesse ser chamada de vontade do povo. 

E não é apenas possível, mas, em todos os casos em que as vontades individuais estão muito 

divididas, muito provável que as decisões políticas produzidas não sejam aquilo que o povo 

deseja realmente. Tampouco pode ser alegado que, embora não seja exatamente o que ele 

deseja, ainda assim seria um meio-termo justo. Isto pode acontecer. As oportunidades são 

maiores com os fatos que são quantitativos por natureza ou admitem uma gradação, tal como a 

questão de se saber quanto deve ser gasto na ajuda aos desempregados, contanto que todos 

aprovem alguma despesa com esse objetivo. Mas nos casos qualitativos, tais como saber se se 

deve perseguir os hereges ou entrar numa guerra, o resultado pode ser igualmente desagradável, 

embora por diferentes razões, a todo o povo, ao passo que uma decisão imposta por uma 

agência não-democrática pode ser muito mais aceitável. (310) 

 

Um exemplo ilustrara esse ponto. Podemos, pensamos, descrever o governo de NAPOLEÃO, 

quando primeira cônsul, como uma ditadura militar. Na época, uma das necessidades políticas 

mais prementes era uma pacificação religiosa que pudesse pôr ordem no caos deixado pela 

Revolução e pelo Diretório e trazer a paz a milhões de corações. Isso ele o conseguiu através de 

uma série de golpes de mestre, culminando com uma concordata com o papa (1801) e os artigos 

orgânicos (1S02) que, reconciliando o irreconciliável, proporcionaram a medida certa de 

liberdade de adoração religiosa, ao mesmo tempo que reforçavam fortemente a autoridade do 

Estado. Ele reorganizou e financiou novamente a Igreja Católica francesa, solucionou a delicada 

questão do clero constitucional e, com o maior êxito possível, lançou o novo sistema com um 



mínimo de oposição. Se já houve algum dia qualquer justificação para a opinião de que o povo 

deseja realmente algo definido, esse acordo constitui um dos melhores exemplos da História. O 

fato será óbvio para todos os que estudarem a estrutura de classes da França naquela época e é 

amplamente confirmado pelo fato de que a política eclesiástica contribuiu de maneira 

pronunciada para a popularidade quase total gozada pelo regime consular. Mas é difícil 

imaginar como esse resultado poderia ter sido conseguido num regime democrático. O 

sentimento anticlerical não morrera e de nenhuma maneira estava limitado aos derrotados 

jacobinos. Os jacobinistas, ou seus líderes, não poderiam ter-se acomodado até esse ponto*. (* As 

assembléias legislativas, embora acovardadas, como estavam, na verdade não apoiaram NAPOLEÃO nessa política. E 

alguns dos seus principais paladinos se opuseram a ela. Do outro lado da balança, uma forte onda de furioso 

sentimento católico ganhava força sem cessar. Os que partilhavam desse sentimento, ou que 

dependiam de sua boa vontade, não poderiam provavelmente ter parado diante do limite 

imposto por NAPOLEÃO. E, particularmente, não poderiam ter tratado com tanta firmeza a Santa 

Sé, para a qual não havia, além disso, qualquer motivo para ceder, tendo em vista o rumo que 

tomavam as coisas. E os camponeses, que mais do que qualquer coisa desejavam seus padres, 

igrejas e procissões, teriam sido paralisados pelo receio muito natural de que a pacificação 

revolucionária da questão da terra corresse risco logo que o clero (e, especialmente, os bispos) 

estivesse no poder novamente. O impasse ou a luta interminável, criando e aumentando a 

irritação, teria sido o resultado mais provável de qualquer tentativa de resolver a questão 

democraticamente. NAPOLEÃO, no entanto, conseguiu solucioná-la satisfatoriamente, sobretudo 

porque (312) todos esses grupos, que não cederiam por vontade própria, podiam c 'estavam 

dispostos a aceitar o acordo, se imposto. 

 

Não se trata, evidentemente, de um exemplo isolado*. (* Outros exemplos poderiam ser deduzidos das 

ações de NAPOLEÃO. Ele era um autocrata que, em todos os casos que não interessavam à sua política dinástica e estrangeira, 

esforçava-se simplesmente para fazer aquilo que julgava ser desejo ou necessidade do povo. Foi justamente esse o sentido do 

conselho que deu a EUGÈNE BEAUHARNAIS sobre a administração deste último no norte da Itália.) Se os resultados 

satisfatórios para o povo em geral, a longo prazo, são considerados o teste do governo para o 

povo, então o governo do povo, da maneira entendida pela doutrina clássica da democracia, 

dificilmente a eles corresponderia. 

 

 

 



III.    A NATUREZA HUMANA NA POLÍTICA 

 

Resta tratar agora da nossa pergunta a respeito da determinação e independência da vontade 

do eleitor, seus poderes de observação e interpretação de fatos, e capacidade de tirar, clara e 

prontamente, inferências racionais de ambos. Esse assunto inclui-se num capítulo da Psicologia 

Social que poderia ser intitulado A Natureza Humana na Política*. (* Esse é o título franco e atraente de 

um livro escrito por um dos mais agradáveis dos radicais ingleses, GRAHAM WALLAS. A despeito de tudo que desde aquela ocasião se 

escreveu sobre o assunto e, especialmente, à parte todos os casos típicos que tornam hoje possível um estudo mais claro da situação, 

esse livro merece ainda ser recomendado como a melhor introdução à psicologia política. Não obstante, depois de ter exposto com 

honestidade admirável suas observações contra a aceitação simplória da doutrina clássica, ele falha em tirar as conclusões óbvias. 

Isso é ainda mais notável porque ele insiste corretamente na necessidade de uma atitude de espírito científica e não deixa de 

censurar LORD BRYCE por ter-se, em seu livro sobre a comunidade americana, confessado sombriamente decidido a ver uma nesga 

de céu azul entre as nuvens de fatos decepcionantes. Que, parece dizer GRAHAM WALLAS, poderemos pensar de um meteorologista 

que insiste desde o início que viu um pedaço de céu azul? Apesar disso, na parte construtiva do livro, ele adota mais ou menos o 

mesmo ponto-de-vista.)  

 

Na segunda metade do último século, a idéia da personalidade humana como unidade 

homogênea, e conceito de uma vontade definida, que lhe servia de mola propulsora, começou a 

desaparecer, gradual, mas incessantemente, antes mesmo da época de THÉODULE RIBOT e 

SIGMUND FREUD. Em particular, essas opiniões foram cada vez mais ignoradas no campo das 

Ciências Sociais, onde a importância do elemento irracional e extra-racional no comportamento 

recebera mais e mais atenção, como se pode ver no Mind and Society, de (313) PARETO. Entre 

as muitas fontes de provas que se acumularam contra a hipótese da racionalidade, 

mencionaremos apenas duas. 

 

A primeira (a despeito de trabalho posterior mais cuidadoso) pode ser vinculada ainda ao 

nome de GUSTAVE LE BON, fundador ou pelo menos o primeiro expositor competente da 

psicologia das multidões (psychologie des foules),* (* A palavra alemã Massenpsychologie exige uma 

advertência: a psicologia das multidões não deve ser confundida com a psicologia das massas. A primeira não possui 

necessariamente uma conotação de classe e, em si mesma, nada tem a ver com as maneiras de pensamento e sentimentos, digamos, 

da classe operária.) Ao mostrar, embora exagerando, as realidades do comportamento humano sob a 

influência da aglomeração — particularmente, o desaparecimento súbito, num estado' de 

excitação, dos freios morais e maneiras civilizadas de pensamento e sentimento, e a súbita 

erupção de impulsos primitivos, infantilismo e tendências criminais — ele nos levou a enfrentar 

os fatos hediondos que todos conheciam, mas ninguém desejava ver. E, com essa ação, ele 



desfechou um sério golpe nas idéias sobre a natureza do homem que servem de base à doutrina 

clássica da democracia e ao folclore democrático sobre as revoluções. Sem dúvida, e possível 

criticar a estreiteza dos fatos que serviram de base às inferências de LE BON, os quais, por 

exemplo, não se ajustam bem ao comportamento normal da multidão inglesa ou anglo-

americana. Os críticos, especialmente aqueles que não aceitavam as inferências desse turno da 

Psicologia Social, não deixaram de explorar ao máximo os seus pontos vulneráveis. Mas, por 

outro lado, não se deve esquecer que os fenômenos da psicologia das multidões não estão 

absolutamente limitados à turba enfurecida nas estreitas ruas de cidades latinas. Todos os 

parlamentos, todos os comitês, todos os conselhos de guerra formados de generais sexagenários 

revelam, por menor que seja o grau, alguns dos aspectos que surgem tão claramente no caso da 

ralé, e, em particular, menor senso de responsabilidade, grau mais baixo de energia mental e 

maior sensibilidade a influências não-lógicas. Ademais, esses fenômenos não estão limitados à 

multidão no sentido de aglomeração física de numerosas pessoas. Leitores de jornal, audiências 

de rádio, membros de partidos políticos, mesmo quando não fisicamente reunidos, podem ser 

facilmente transformados psicologicamente em multidão e levados a um estado de frenesi, no 

qual qualquer tentativa de se apresentar um argumento racional desperta apenas instintos 

animais. 

 

A outra fonte contrária de prova que iremos mencionar é muito mais humilde. Dela não 

corre sangue, apenas absurdo. Os economistas, (314) ao aprenderem a observar mais 

cuidadosamente os fatos, começaram a descobrir que, até mesmo nos aspectos mais comuns da 

vida diária, os consumidores não correspondem à idéia habitualmente sugerida pelos manuais 

econômicos. Por um lado, suas necessidades não são absolutamente tão definidas, e as ações 

provocadas por essas necessidades, nada que pareça racional e imediato. Por outro lado, eles são 

tão sensíveis à influência da publicidade e outros métodos de persuasão que os produtores 

muitas vezes parecem antes orientar do que serem orientados por eles. A técnica da boa 

publicidade é particularmente instrutiva. Há realmente em quase todos os casos um apelo à 

razão. Mas a mera afirmação, repetida constantemente, vale mais do que o argumento racional, 

assim também como o ataque direto ao subconsciente, que toma a forma de tentativas de evocar 

e cristalizar associações agradáveis de uma natureza extra-racional e, muitas vezes, sexual. 

 

A conclusão, embora óbvia, deve ser tirada com cuidado. No curso de decisões 



freqüentemente repetidas, o indivíduo é submetido à influência salutar e radonalizante de 

experiências favoráveis e desfavoráveis. Sofre também a influência de motivos e interesses 

relativamente simples e sem problemas que apenas ocasionalmente dão motivos à agitação. 

Historicamente, o desejo de ter um sapato pode ter sido provocado, pelo menos em parte, pela 

ação do produtor, fabricando um calçado atraente e fazendo o possível para vendê-lo. Contudo, 

em todas as ocasiões é uma necessidade real, cuja firmeza estende-se além da idéia de sapatos 

em geral, e cujo uso prolongado pode ter eliminado a maior parte da irracionalidade que podia 

tê-la cercado originàriamente*. (* Na passagem acima, a irracionalidade significa a incapacidade de agir racionalmente 

para reali2ar um determinado desejo. Não se refere à razoabilidade do próprio desejo, na opinião do observador. E importante 

notar esse ponto porque os economistas, ao estudar a extensão da irracionalidade dos consumidores, algumas vezes o exageram, 

confundindo as duas coisas. Por conseguinte, roupas de luxo numa operária de fábrica podem parecer a um professor indicação de 

comportamento irracional, para o qual não há outra explicação senão a arte dos publicitários. Na verdade, pode ser tudo o que ela 

aspira na vida. Se for assim, as despesas com roupas podem ser idealmente racionais no sentido acima.) Além disso, sob o 

estímulo desses motivos simples, os consumidores aprendem a agir em certos campos (casas e 

automóveis, por exemplo) sob a orientação de técnicos imparciais. E se tornam técnicos em 

outros. Não é absolutamente verdadeiro que as donas-de-casa sejam facilmente enganadas em 

questão de alimentos, aparelhos domésticos familiares, roupas, etc. E como todo vendedor (315) 

sabe, para sofrimento seu, a maioria tem o hábito de insistir exatamente nas coisas que deseja. 

 

Isso naturalmente é ainda mais verdadeiro no caso do produtor. O industrial pode, sem 

dúvida, ser indolente, mau juiz de oportunidades e incompetente de outras maneiras. Mas há em 

funcionamento um eficiente mecanismo que o reformará ou eliminará. O taylorismo repousa 

sobre o fato de que o homem pode realizar operações manuais simples durante milhares de anos 

e ainda assim fazê-las ineficientemente. Mas nem a intenção de agir tão racionalmente quanto 

possível e nem uma pressão constante para a racionalidade podem ser seriamente cogitadas em 

qualquer nível de atividade industrial ou comercial que queiramos estudar*. (* Esse nível é diferente, 

por certo, não apenas entre épocas e lugares, mas, também, em determinados tempo e lugar, entre diferentes setores e 

classes industriais. Não existe um conceito universal de racionalidade.)  

 

A mesma coisa acontece com a maioria das decisões da vida diária, situadas dentro do 

pequeno campo que a mente do homem pode abarcar com inteira compreensão de sua 

realidade. A grosso modo, consiste das coisas que interessam diretamente ao indivíduo, sua 

família, negócios, hobbies, amigos e inimigos, cidade ou bairro, classe, igreja, sindicato ou 

qualquer grupo social de que ele seja membro ativo, enfim, as coisas sob sua observação direta, 



os fatos que lhe são familiares independentemente do que o jornal diz, que ele pode influenciar 

ou decidir diretamente e para as quais ele desenvolve uma espécie de responsabilidade, induzida 

por uma relação direta entre os efeitos favoráveis e desfavoráveis de um determinado curso de 

ação. 

 

Repetimos, mais uma vez, que a certeza e a racionalidade de pensamento e ação * não são 

conseqüências dessa familiaridade com homens e coisas ou do senso de responsabilidade ou 

realidade. (* A racionalidade de pensamento e a de ação são duas coisas inteiramente diferentes. A primeira não implica 

necessariamente a segunda. E a última pode apresentar-se sem qualquer deliberação consciente e à parte a habilidade 

de formular corretamente os motivos lógicos de ação. O observador, sobretudo o observador que utiliza os métodos de 

entrevista e questionários, amiúde esquece esse fato e, portanto, forma uma idéia exagerada da importância da 

irracionalidade no comportamento. Temos aqui uma outra fonte desses exageros, que encontramos corri tanta freqüência.) 

Muitas outras condições que deixam de ser realizadas seriam necessárias para isso. Vamos dar 

um exemplo: geração após geração podem sofrer com o comportamento irracional em questões 

de higiene e, ainda assim, ser incapazes de ligar esses sofrimentos a hábitos nocivos. Enquanto 

isso não for feito, as conseqüências objetivas, por mais repetidas que sejam, (316) por certo não 

produzem experiências subjetivas. Por isso mesmo, foi dificílimo à humanidade compreender a 

relação entre a infecção e as epidemias. Até o fim do século XVIII, os médicos quase nada 

faziam para impedir que portadores de moléstias infecciosas, como sarampo e varíola, 

entrassem em contato com outras pessoas. E as coisas podem ser ainda piores nos casos em que 

há não apenas incapacidade, mas relutância em reconhecer uma relação de causa e efeito ou 

quando algum interesse impede que se reconheça isso. 

 

Não obstante, e a despeito de todas as limitações, abre-se para todos, fazendo parte de um 

horizonte muito mais largo, campo mais estreito (diferindo acentuadamente entre grupos e 

indivíduos diferentes e limitados por uma larga zona, e não uma estreita linha) que se distingue 

por um senso de realidade, familiaridade e responsabilidade. Esse campo abriga vontades 

individuais relativamente definidas. Essas vontades podem-nos parecer ininteligíveis, estreitas, 

egoísticas. E muitos podem deixar de perceber porque, quando se trata de decisões políticas, nós 

adoramos nossa capela e, ainda menos, porque devemos contar cada uma isoladamente e 

nenhuma delas mais de uma vez. Ser contudo, resolvemos render culto à vontade do povo, pelo 

menos não encontramos a capela vazia*. (* Deve-se observar que, ao falar de volições definidas e autênticas, o autor 

não pretende alçá-las à posição de dados máximos para todos os tipos de análise social. Evidentemente, elas são produtos de um 

processo e de um meio social. Pensamos, sim, que podem servir como dados para o tipo especial de análise que interessa ao 



especialista quando baseia os preços nos gostos ou necessidades, que são considerados dados em determinado momento e não 

precisam ser analisados outra vez. Da mesma maneira, podemos, para os nossos fins, falar de volições definidas e autênticas que 

existem independentemente dos esforços para produzi-las artificialmente, embora reconheçamos que essas volições genuínas são 

resultado de influências ambientes do passado, inclusive influências propagandísticas. Essa distinção entre vontade autêntica e 

artificialmente manufaturada (veja adiante) é difícil e não pode ser aplicada a todos os casos, para todos os fins. No nosso caso, no 

entanto, é suficiente para assinalar um fato que é confirmado pelo bom senso 

 

Essa relativa firmeza de vontade e racionalidade de comportamento não desaparece 

subitamente quando deixamos de lado os interesses da vida diária no lar e nos negócios, que nos 

educam e disciplinam. Há, no campo dos negócios públicos, setores que são mais 

compreensíveis do que outros. Isto é verdadeiro, por exemplo, no caso dos assuntos locais. Mas 

ainda aí encontramos uma capacidade reduzida de discriminar entre fatos, uma reduzida 

disposição para agir neles baseado, e um reduzido senso de responsabilidade. Todos nós 

conhecemos o homem (e, freqüentemente, é uma boa pessoa) que diz que a administração 

pública local não o interessa e encolhe (317) os ombros com indiferença diante de práticas que 

preferia morrer a deixar que acontecessem no seu próprio escritório. Cidadãos de espírito 

elevado e reformador, que pregam a responsabilidade do leitor ou contribuinte individual, 

descobrem invariavelmente que o eleitor não se sente responsável pelo que fazem os políticos 

locais. Ainda assim, especialmente em comunidades que não são grandes demais para impedir 

os contatos pessoais, o patriotismo local pode constituir um fator muito importante no 

funcionamento da democracia. Os problemas de uma pequena cidade são também muito 

semelhantes aos problemas de muitas indústrias. O homem que entende os últimos, de certa 

maneira entenderá os primeiros. O industrial, o dono de armazém ou o operário não precisam 

abandonar seu mundo particular para adquirir uma noção racional (que pode, evidentemente, ser 

certa ou errada) sobre a limpeza urbana ou próprios municipais. 

 

Em segundo, há muitos assuntos nacionais que interessam aos indivíduos e grupos tão direta 

e iniludivelmente que provocam vontades genuínas e bastante definidas. O exemplo mais 

importante é o fornecido pelos casos que envolvem lucros pecuniários imediatos e pessoais para 

o eleitor e grupos de eleitores, tais como pagamentos diretos alfandegários, tarifas protetoras, a 

política de proteção da prata, etc. Experiência que remonta à antigüidade indica que, de maneira 

geral, os eleitores reagem imediata e racionalmente nesses casos. Mas a doutrina clássica de 

democracia evidentemente tem muito pouco a ganhar com exemplos de racionalidade desse 

tipo. Os eleitores, com isso, demonstram serem juízes maus e corruptos dessas questões, * e 



amiúde maus juízes dos seus próprios interesses a longo prazo, pois tomam em consideração 

politicamente apenas a promessa a curto prazo, e a racionalidade a curto prazo é a única que 

realmente prevalece. (* Os adeptos de BENTHAM ignoraram completamente esse fato porque não estudaram as 

possibilidades de corrupção da massa no capitalismo moderno. Cometendo, na teoria política, o mesmo erro que 

perpetraram na teoria econômica, não tiveram escrúpulos em afirmar que o povo era o melhor juiz dos seus interesses 

individuais e que esses interesses deviam necessariamente coincidir com os interesses de todas as pessoas. 

Evidentemente, tornou-se mais fácil para eles assumir essa atitude porque, na verdade, embora não intencionalmente, 

filosofavam em termos de interesses burgueses, que se beneficiariam mais com um Estado sóbrio do que com o suborno 

direto.) 

 

No entanto, quando nos afastamos ainda mais dos interesses privados da família e do 

escritório e mergulhamos no domínio dos negócios nacionais e internacionais que carecem de 

vínculo direto e inconfundível com esses interesses, o conhecimento dos fatos e os métodos de 

inferência deixam logo de satisfazer às necessidades (318) da doutrina clássica. O que mais nos 

impressiona e parece ser o âmago de toda a dificuldade é que o senso de realidade seja tão 

completamente perdido. Normalmente, as grandes questões políticas tomam seu lugar 

na economia psíquica do cidadão típico lado a lado com os interesses das horas de lazer, 

que não alcançaram ainda a posição de hobbies, e com assuntos sem importância. Essas 

questões parecem tão distantes. Não são absolutamente iguais às questões de negócios. Os 

perigos podem não se materializar, e mesmo que se materializem, podem não ser assim tão 

sérios. Sentimo-nos como se nos movêssemos num mundo de ficção. 

 

Esse reduzido senso de realidade explica não apenas a existência de um reduzido senso de 

responsabilidade, mas também a ausência de uma vontade eficaz. O indivíduo fala, deseja, 

sonha, resmunga. E, principalmente, sente simpatias e antipatias. Mas, ordinariamente, 

esses sentimentos não chegam a ser aquilo que chamamos de vontade, o correspondente 

psíquico da ação responsável e intencional. De fato, o cidadão privado que medita sobre a 

situação nacional não encontra campo de ação para sua vontade nem tarefa em que ela possa 

se desenvolver. Ele é membro de um comitê incapaz de funcionar — o comitê formado 

por toda a nação — e é por isso mesmo que emprega menos esforço disciplinado para 

dominar um problema político do que gasta numa partida de bridge*.(* O ponto ficará mais esclarecido 

se nos perguntarmos por que se encontra muito mais inteligência e clareza mental numa mesa de jogo de bridge do que, digamos, 

numa discussão política entre leigos. Na mesa de jogo temos um trabalho definido; regras para nos disciplinar; o êxito e o fracasso 

estão claramente definidos, e somos impedidos de atuar insensatamente, pois todos os erros não apenas se tornarão imediatamente 

evidentes, mas serão contados contra nós. Essas condições, que não são preenchidas no comportamento político do homem comum, 



mostram porque na política ele carece da sagacidade de julgamento que pode revelar na sua profissão.)  

 

O senso de responsabilidade reduzido e a ausência de vontade efetiva, por outro lado, 

explicam a ignorância do cidadão comum: e a falta de bom senso em assuntos de política interna 

e externa. Essa ignorância é ainda mais chocante no caso de pessoas educadas e muito ativas 

em esferas não-políticas da vida, do que no de pessoas sem educação e de situação mais 

humilde. Mas, no caso, isto não parece fazer qualquer diferença. Tampouco admira que 

seja assim. Precisamos comparar apenas, para perceber a diferença, a atitude do advogado em 

relação ao caso que estuda e a sua atitude diante de fatos políticos comentados nos jornais. Na 

primeira hipótese, o (319) advogado está em condições de perceber a importância jurídica dos 

fatos, graças a anos de trabalho consciencioso sob o estímulo do desejo de firmar sua 

competência profissional. Sob um estímulo que não é menos poderoso, ele concentra seus 

conhecimentos, seu intelecto e sua vontade no estudo do caso. Na outra hipótese, verificamos 

que ele nunca se preocupou em preparar-se. Não se interessa em absorver a informação e 

submetê-la aos cânones da crítica, que ele sabe utilizar tão bem. E fica impaciente com 

argumentos longos e complicados. Tudo isto mostra que, sem a iniciativa que tem origem em 

responsabilidades imediatas, a ignorância persistirá, mesmo em face de uma massa de 

informações por mais completa e correta que ela seja. E persiste mesmo diante do esforço 

meritório que se faz atualmente por meio de conferências, aulas e grupos de debate de 

apresentar não somente os fatos, mas ensinar como usá-los. Os resultados não são nulos, mas 

são pequenos. Não se pode carregar uma pessoa escada acima. 

 

O cidadão típico, por conseguinte, desce para um nível inferior de rendimento mental logo 

que entra no campo político. Argumenta e analisa de uma maneira que ele mesmo 

imediatamente reconheceria como infantil na sua esfera de interesses reais. Torna-se primitivo 

novamente. O seu pensamento assume o caráter puramente associativo e afetivo. E isto acarreta 

duas outras conseqüências de sombria significação. 

 

Em primeiro lugar, mesmo que não houvesse grupos políticos tentando influenciá-lo, o 

cidadão típico tenderia na esfera política a ceder a preconceitos ou impulsos irracionais ou extra-

racionais. A fraqueza do processo racional que ele aplica à política e a ausência real de controle 

lógico sobre os resultados seriam bastantes para explicar esse fato. Ademais, simplesmente 



porque não está interessado, ele relaxará também seus padrões morais habituais e, 

ocasionalmente, cederá à influência de impulsos obscuros, que as condições de sua vida privada 

ajudam a reprimir. Mas, no que tange à sabedoria e racionalidade de suas inferências e 

conclusões, seria igualmente mal se ele explodisse em manifestações de generosa indignação. 

Nesta última hipótese, tornar-se-á ainda mais difícil para ele ver as coisas nas suas proporções 

corretas ou mesmo ver mais de um único aspecto da questão de cada vez. Daí se deduz que, se 

emergir de sua incerteza habitual e revelar a vontade definida postulada pela doutrina clássica da 

democracia, ele se tornará ainda (320) mais obtuso e irresponsável do que habitualmente. Em 

certas circunstâncias, isto poderá ser fatal para a nação*. (* Não se pode pôr em dúvida a importância dessas 

explosões. Mas cabe duvidar de sua autenticidade. A análise mostrará em muitos casos que elas foram provocadas pela ação de 

algum grupo e que não ocorreram espontaneamente entre o povo. Nesse caso, passam a fazer parte de uma (segunda) classe de 

fenômenos, que estudaremos dentro em breve. Pessoalmente, não acreditamos na existência de exemplos autênticos. Mas não 

estamos tão certos de que a análise mais profunda não revele, no fundo, algum trabalho psicotécnico.)  

 

Em segundo, contudo, quanto mais débil o elemento lógico nos processos da mentalidade 

coletiva e mais completa a ausência de crítica racional e de influência racionalizadora da 

experiência e responsabilidade pessoal, maiores serão as oportunidades de um grupo que queira 

explorá-las. Tais grupos podem consistir de políticos profissionais, expoentes de interesses 

econômicos, idealistas de uni tipo ou outro, ou de pessoas simplesmente interessadas em montar 

e dirigir espetáculos políticos. A sociologia desses grupos não tem importância para o nosso 

argumento. O importante é que, sendo a natureza humana na política aquilo que sabemos, tais 

grupos podem modelar e, dentro de limites muito largos, até mesmo criar a vontade do povo. Na 

análise dos processos políticos, por conseguinte, descobrimos não uma vontade genuína, mas 

artificialmente fabricada. E, amiúde, esse produto é o que realmente corresponde à volontê 

générale da doutrina clássica. E, na medida que assim é, a vontade do povo é o resultado e não a 

causa primeira do processo político. 

 

As maneiras em que os fatos e a vontade popular sobre qualquer assunto são manipulados 

correspondem exatamente aos métodos da publicidade. Descobrimos as mesmas tentativas de 

entrar em contato com o subconsciente. Encontramos as mesmas técnicas de criar associações 

favoráveis e desfavoráveis, que são mais eficientes quanto menos racionais. Deparamo-nos com 

as mesmas evasivas e reticências e com o mesmo truque de criar uma opinião pela afirmação 

reiterada, que obtém êxito precisamente na medida em que evita o argumento racional e o 

perigo de despertar as faculdades críticas do povo. E assim por diante. Acontece apenas que 



essas artes têm campo de ação infinitamente mais vasto na esfera dos negócios públicos do que 

no campo da vida privada e profissional. O retrato da moça mais linda do mundo será incapaz, a 

longo prazo, de manter as vendas de uma péssima marca de cigarros. No caso das decisões 

políticas, não existe garantia igualmente tão eficaz. Muitas decisões de importância decisiva são 

de tal natureza que se torna impossível ao público experimentá-las na sua maneira habitual e a 

um custo moderado. Mesmo que isso (321) fosse possível, todavia, o julgamento, de maneira 

geral, não pode ser alcançado tão facilmente como no caso do cigarro, porque seus efeitos são 

de interpretação mais difícil. 

 

Mas essas artes viciam também, numa medida inteiramente desconhecida no campo da 

publicidade comercial, as formas de propaganda política que alegam dirigir-se à razão. Para o 

observador, o apelo anti-racional, ou pelo menos extra-racional, e o desamparo di vítima surgem 

mais e mais claros quando disfarçados em fatos e argumentos. Vimos acima porque é tão difícil 

transmitir ao público uma informação imparcial sobre problemas políticos e nela basear 

inferências logicamente corretas e por que essa informação e argumentos políticos pegam 

apenas se se acomodam às idéias preconcebidas do cidadão. De maneira geral, contudo, essas 

idéias não são suficientemente definidas para determinar certas conclusões. Uma vez que elas 

podem ser manufaturadas, o argumento político eficiente implica quase inevitavelmente a 

tentativa de torcer as premissas volitivas existentes em uma forma particular, e não 

simplesmente na tentativa de executá-las ou ajudar ao indivíduo a formar uma opinião. 

 

As informações e argumentos que realmente impressionam ao cidadão, por conseguinte, 

provavelmente servem a algum fim político. E uma vez que a primeira coisa que o homem faz 

por seu ideal ou interesse é mentir, esperamos, e na verdade descobrimos, que a informação 

eficiente é quase sempre adulterada ou seletiva * e que o raciocínio eficiente em política consiste 

sobretudo em exaltar certas proposições e transformá-las em axiomas, e eliminar outras. (* A 

informação seletiva, se correta em si mesma, constitui uma tentativa de mentir dizendo a verdade.) E nisso se reduz a 

psicotécnica mencionada acima. O leitor que nos considerar indevidamente pessimista precisa 

apenas recordar se já ouviu alguém dizer (ou pensou) que este ou aquele fato desagradável não 

deve circular publicamente ou que certa linha de argumento, embora válida, é indesejável. Se 

certos homens, que de acordo com os padrões habituais são perfeitamente honestos ou mesmo 

de mentalidade superior, aceitam essas implicações, não mostrarão eles o que pensam sobre os 



méritos e mesmo a existência da vontade do povo? 

 

Há evidentemente limites a tudo isso. (* Admíssivelmente podem-se revelar com maior clareza se os casos são 

decididos mais amiúde por referendam. Os políticos provavelmente sabem por que são quase invariavelmente hostis a essa 

instituição.) E há verdade também nas palavras de JEFFERSON de que, no fim, o povo é mais sábio 

do que qualquer indivíduo isolado, ou na opinião de LINCOLN sobre a impossibilidade de 

"enganar o povo, todo o tempo". Ambos os (322) pronunciamentos destacam de maneira 

altamente significativa a questão do tempo. E possível, sem dúvida, argumentar que, em um 

determinado período de tempo, a psique coletiva poderá desenvolver opiniões que, muitas 

vezes, nos parecem muito razoáveis e mesmo argutas. A História, todavia, consiste de uma 

sucessão de situações a curto prazo que podem alterar para sempre o curso dos acontecimentos. 

Se o povo pode, a curto prazo, ser gradualmente enganado e levado a fazer algo que não deseja, 

e se essa hipótese não se tratar de caso excepcional que podemos ignorar, então, nenhuma 

medida de bom senso retrospectivo alterará o fato de que, na realidade, ele nem provoca nem 

decide casos, mas que os fatos que lhe modelam o destino são habitualmente equacionados e 

decididos em seu nome. Mais do que qualquer outra pessoa, o amante da democracia tem todas 

as razões para aceitar esse fato e defender seu credo contra a acusação de que ele se acha 

baseado sobre uma ficção. 

 

IV.     RAZÕES PARA A SOBREVIVÊNCIA DA DOUTRINA CLÁSSICA 

 

Mas como é possível que doutrina tão patentemente contrária aos fatos tenha sobrevivido até 

hoje e continuado a ocupar um lugar no coração do povo e na linguagem oficial dos governos? 

Os fatos que a contradizem são bem conhecidos: todos os admitem com uma total, e às vezes 

cínica, franqueza. A sua base teórica, o racionalismo utilitário, está morta. Ninguém a aceita 

como teoria correta do corpo político. Apesar disso, a resposta não é difícil de encontrar. 

 

Acima de tudo, embora a doutrina clássica da ação coletiva possa não estar justificada pelos 

resultados da análise empírica, está fortemente apoiada pela associação com a fé religiosa, que 

mencionamos acima. À primeira vista, essa relação, pode não ser clara. Os líderes utilitários 

foram tudo, menos religiosos, no sentido usual da palavra. De fato, eles se consideravam anti-



religiosos e assim eram considerados quase unanimemente. Orgulhavam-se do que consi-

deravam uma atitude rigorosamente não-metafísica e não simpatizavam com as instituições e 

movimentos religiosos de sua época. Mas precisamos apenas examinar novamente o quadro 

que eles desenharam do processo social para descobrir que o mesmo incorporava aspectos 

básicos da fé protestante cristã e, na verdade, nela foi inspirado. O credo utilitário constituía um 

substituto para o intelectual que havia renunciado à fé religiosa. No caso de muitos outros que 

conservaram a fé, a doutrina clássica tornou-se o seu complemento político*. (* Observe a analogia 

com a crença socialista, que constitui também um substituto para a crença cristã em alguns casos, e complemento, em outros.) 

(323)  

 

Transposta assim para a categoria de religião, a doutrina, e, conseqüentemente, o credo 

democrático nela baseado, modifica-se radicalmente. Não há mais necessidade de escrúpulos 

lógicos sobre o bem comum e os valores supremos. Tudo isto está resolvido para nós pelo plano 

do Criador, cujo objetivo a tudo define e sanciona. Tudo aquilo que anteriormente parecia 

indefinido e sem motivo, torna-se subitamente bem definido e convincente. A voz do povo, que 

é a voz de Deus, por exemplo. Ou tomemos o caso da igualdade. Não há dúvida possível sobre 

a sua significação e dificilmente encontraríamos justificativa racional para exaltá-la e 

transformá-la em postulado enquanto permanecermos na esfera da análise empírica. Mas o 

cristianismo abriga um forte elemento igualitarista. O Redentor morreu por todos nós: não 

discriminou entre indivíduos de diferentes status sociais. Ao igualar a todos, ele confirmou o 

valor intrínseco da alma individual, um valor que não admite gradação. Não será isto uma 

sanção e, parece-nos, a única sanção possível * de que "o homem vale apenas por um e 

ninguém mais por mais de um", uma sanção que empresta um significado supermundano aos 

artigos do credo democrático, para os quais dificilmente encontraremos qualquer outro? (* Pode-

se objetar que, por mais difícil que seja atribuir um significado geral à palavra igualdade, tal significado pode ser extraído 

do seu contexto na maioria dos casos, senão e-n todos. Pode ser cabível, por exemplo, inferir das circunstâncias em que foi proferido 

o discurso de Gettysburg que, através da "proposição de que todos os homens nascem livres e iguais", LINCOLN referia-se apenas 

à igualdade do ílatus legal, em contraste com a desigualdade que está implícita na aceitação da escravidão. Esse 

significado seria suficientemente definido. Mas se perguntamos por que essa proposição deve ser moral e politicamente 

obrigatória e se recusamos responder "por que todos os homens são, por natureza, exatamente iguais a todos os outros 

homens", resta-nos apenas a sanção divina, fornecida pela religião cristã. Essa solução está aparentemente implícita na palavra 

nascem. Para sermos exatos, essa explicação não abrange todo o assunto. Não obstante, na medida 

em que o faz, parece explicar muitos fenômenos que de outra maneira seriam inexplicáveis e, de 

fato, sem sentido. Em particular, explica a atitude do crente em relação à crítica. E mais uma 

vez, como no caso do socialismo, a dissensão é considerada não apenas erro, mas pecado, 



também. Provoca não apenas contra-argumentos lógicos, mas também a indignação moral. 

 

Podemos equacionar nosso problema de outra maneira e dizer que a democracia, quando 

condicionada dessa maneira, deixa de ser um simples método que pode ser discutido 

racionalmente, como um motor a vapor ou um desinfetante. Torna-se, na verdade, aquilo que, 

de outro ponto-de-vista, consideramos incapaz de tornar-se, isto é, um ideal, ou melhor, parte de 

um sistema ideal de coisas. A palavra (324) torna-se uma bandeira, um símbolo de tudo que o 

homem admira, de tudo que ama em seu país, seja razoavelmente justificado ou não. Por um 

lado, a questão de se saber de que maneira as várias proposições implicadas na crença 

democrática são relacionadas aos fatos da política torna-se irrelevante para ele, da mesma 

maneira que não tem importância para o crente católico a questão de saber de que maneira as 

ações de ALEXANDRE VI se combinam com o halo sobrenatural que cerca o cargo de papa. Por 

outro, o democrata desse tipo, embora aceitando postulados que trazem inerentes grandes 

implicações sobre igualdade e fraternidade, poderá aceitar também, com toda a sinceridade, 

qualquer desvio desses ideais que seu próprio comportamento e sua posição possam envolver. 

Essa contradição não é nem mesmo ilógica. A mera distância que o separa da realidade não 

constitui argumento contra uma máxima ética ou uma esperança mística. 

 

Em segundo, as formas e frases ligadas à democracia clássica estão em muitas nações 

associadas a fatos e acontecimentos da História que são entusiàsticamente aprovados por grande 

maioria. A oposição a um regime estabelecido provavelmente usará essas formas e frases, 

qualquer que seja seu significado e raízes sociais. -2 Se prevalecer e os acontecimentos 

subseqüentes forem satisfatórios, essas formas deitarão raízes na ideologia nacional. 

 

Os Estados Unidos constituem, neste particular, um exemplo notável. A sua própria 

existência como Estado soberano está ligada à luta contra a Inglaterra monárquica e 

aristocrática. Com exceção de uma minoria de legalistas, os americanos haviam provavelmente 

deixado de considerar, ao tempo da administração de GRENVILLE, O monarca inglês como seu 

rei e a aristocracia britânica como sua aristocracia. Na Guerra da Independência eles 

combateram o que se tornara, de fato e por sentimento, um monarca e uma aristocracia, 

estrangeiros que interferiam nos seus interesses políticos e econômicos. Ainda assim, desde o 

início do conflito eles apresentaram a causa, que era realmente nacional, como a causa do povo 



contra dirigentes, em termos de direitos inalienáveis do homem e à luz dos princípios gerais da 

democracia clássica. O fraseado da Declaração da Independência e da Constituição adotou esses 

princípios. Seguiu-se um desenvolvimento prodigioso que absorveu e satisfez à maioria do 

(325) povo e, por conseguinte, pareceu justificar a doutrina corporificada nos documentos 

sagrados da nação. 

 

As oposições raramente vencem quando os grupos dirigentes se encontram no auge do poder 

e sucesso. Na primeira metade do século XIX, as oposições que professavam o credo clássico 

da democracia cresceram de importância e finalmente prevaleceram contra governos, alguns 

dos quais, especialmente na Itália, encontravam-se realmente em estado de decadência e 

haviam-se tornado exemplos proverbíais de incompetência, brutalidade e corrupção. 

Naturalmente, embora não logicamente, tudo isso redundou em crédito para a crença, a qual, 

além de tudo, destacava-se com vantagem quando comparada às superstições obscurantistas 

defendidas por esses governos. Nessas circunstâncias, a revolução democrática significava o 

advento da liberdade e da decência. O credo democrático constituía um evangelho de razão e 

melhoramento. Para sermos exatos, essa vantagem seria perdida e o abismo entre a doutrina e a 

prática da democracia viria a ser descoberto. O encanto desse amanhecer, todavia, desapareceria 

apenas muito lentamente. 

 

Em terceiro, não se deve esquecer que há situações sociais nas quais a doutrina clássica se 

ajustará realmente aos fatos com bastante aproximação. Como observamos acima, isso acontece 

em sociedades pequenas e primitivas que, realmente, serviram de protótipo para os autores da 

citada doutrina. Pode acontecer também em sociedades que não sejam primitivas, contanto que 

não sejam excessivamente diferenciadas e não abriguem problemas sérios. A Suíça seria o 

melhor exemplo, neste último caso. Há tão poucos motivos de discussão num país de 

camponeses que, excetuando-se a indústria hoteleira e os bancos, não possui grande indústria e 

são tão simples e estáveis os problemas da política pública, que se pode esperar que a maioria do 

povo os entenda e concorde a respeito deles. Mas, se chegamos à conclusão de que, nesses 

casos, a doutrina clássica se aproxima da realidade, devemos acrescentar logo que o faz não 

porque descreva um mecanismo eficiente de decisão política, mas apenas porque não há grande 

decisões a serem tomadas. Finalmente, podemos invocar mais uma vez o caso dos Estados 

Unidos para mostrar que a doutrina clássica parece algumas vezes se ajustar aos fatos, mesmo 



numa sociedade que é numerosa e altamente diferenciada e na qual surgem grandes casos 

clamando por decisão, contanto que circunstâncias favoráveis neutralizem o perigo desses 

problemas. Até a entrada dos Estados Unidos na I Guerra Mundial, o espírito público 

interessava-se primariamente pela exploração das possibilidades econômicas do país. Enquanto 

os negócios não fossem seriamente prejudicados, nada (326) importava materialmente para o 

cidadão comum, que considerava com desprezo bem-humorado as palhaçadas dos políticos. 

Certas classes podiam ficar irritadas com a questão das tarifas aduaneiras, proteção da 

prata, mau governo local ou uma disputa ocasional com a Inglaterra. O povo em geral não se 

preocupava muito, exceto em um único caso de divergências sérias, que produziu o 

desastre nacional, a Guerra Civil. 

 

Em quarto, naturalmente, os políticos apreciam o fraseado que lisonjeia as massas e 

oferece uma excelente oportunidade não apenas para evitar as responsabilidades, mas 

também para esmagar os adversários em nome do povo. 

 



Capítulo 22 

 

MAIS UMA TEORIA DE DEMOCRACIA 

 

I.    A LUTA PELA LÍDERANÇA POLÍTICA 

 

ACREDITAMOS que, por estas alturas, a maioria dos estudiosos de política veio a aceitar a 

crítica formulada no capítulo anterior contra a doutrina clássica da democracia. Pensamos ainda 

que a maioria concorda também, ou concordará dentro em breve, em aceitar outra teoria que é 

muito mais exata e, ao mesmo tempo, salva do naufrágio maior número do que os defensores do 

método democrático realmente entendem por essa palavra. Da mesma maneira que a teoria 

clássica, a nossa pode ser definida em poucas palavras. 

 

O leitor deve recordar que nossas principais dificuldades no estudo da teoria clássica 

centralizavam-se na afirmação de que o povo tem uma opinião definida e racional a respeito de 

todas as questões e que manifesta essa opinião — numa democracia — pela escolha de 

representantes que se encarregam de sua execução. Por conseguinte, a seleção dos 

representantes é secundária ao principal objetivo do sistema democrático, que consiste em 

atribuir ao eleitorado o poder de decidir sobre assuntos políticos. Suponhamos agora que 

invertemos os papéis desses dois elementos e tornamos a decisão de questões pelo eleitorado 

secundária à eleição de representantes, que tomarão, neste caso, as decisões. Ou, em outras 

palavras, diremos agora que o papel do povo é formar um governo, ou corpo intermediário, que, 

por seu turno, formará o executivo nacional, * ou governo. (* A equívoca palavra executivo, na realidade, 

significa coisa diferente. Mas deixa de a significar se a usamos no sentido em que falamos dos administradores de sociedades 

anônimas, que, na verdade, fazem muito mais do que simplesmente executar a vontade dos acionistas.) Nossa (328) 

definição passa então a ter o seguinte fraseado: o método democrático é um sistema 

institucional, para a tomada de decisões políticas, no qual o indivíduo adquire o poder de decidir 

mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor. 

 

A defesa e a explicação dessa idéia mostrarão rapidamente que, no que tange à plausibilidade 

das suposições e defensibilidade das afirmações, ela melhorará de maneira bem pronunciada a 



teoria do processo democrático. 

 

Contamos, acima de tudo, com um critério razoavelmente eficiente para distinguir o governo 

democrático de outros de tipos diferentes. Verificamos acima que a teoria clássica encontra 

dificuldades nesse ponto porque a vontade e o bem do povo podem ser, e em muitos casos 

históricos o foram, servidos tão bem ou melhor por governos que não podem ser considerados 

democráticos, de acordo com qualquer acepção tradicional da palavra. Estamos agora em 

posição algo melhor porque, até certo ponto, decidimos frisar o modus procedendi, cuja 

existência ou inexistência é fácil de verificar na maioria dos casos. 

 

Uma monarquia parlamentar, como a inglesa, por exemplo, preenche os requisitos do 

método democrático porque o monarca está praticamente limitado \ nomear o gabinete que o 

próprio povo, como parlamento, elegeria. Uma monarquia constitucional não pode ser 

qualificada de democrática porque o eleitorado e o parlamento, embora tendo todos os outros 

direitos que têm o eleitorado e o parlamento nas monarquias parlamentares, carecem de poder 

para impor sua vontade quanto à constituição do ramo executivo do governo: neste caso, os 

ministros são servos do monarca, tanto em forma como em substância, e podem, em princípio, 

ser nomeados ou demitidos por ele. Tal sistema pode satisfazer ao povo. O eleitorado pode 

confirmar esse fato votando contra qualquer proposta de mudança. O monarca, por seu lado, é 

capaz de gozar de tanta popularidade que derrotaria qualquer pretendente ao cargo supremo. 

Mas, uma vez que não existe qualquer maquinaria para tornar possível essa pretensão, o caso 

não se inclui na nossa definição. 

 

Em segundo, a teoria corporificada nesta definição deixa suficiente espaço para o devido 

reconhecimento do papel vital de liderança. A teoria clássica não previa esse fato. Como vimos 

acima, atribuía ao eleitorado um grau totalmente irrealista de iniciativa, que praticamente 

equivalia a ignorar a liderança. Mas os corpos coletivos atuam quase exclusivamente pela 

aceitação da liderança, que (329) é o mecanismo dominante em praticamente todas as ações 

coletivas que sejam mais do que simples reflexos. As afirmações sobre o funcionamento e os 

resultados do método democrático que levam esse fato em conta serão infinitamente mais 

realistas do que as proposições que o ignoram. Não se satisfarão com a execução da volonté 

génêrale, mas irão mais adiante para explicar como ela surge e como é substituída ou 



falsificada. O fenômeno que chamamos de vontade manufaturada não escapa mais à teoria, 

uma aberração por cujo desaparecimento oramos piedosamente. Passa a fazer parte, como deve, 

da base da nossa construção. 

 

Em terceiro, além disso, na medida em que há realmente vontades coletivas autênticas (por 

exemplo, a vontade dos desempregados de receber pensões por desemprego e a vontade de 

outros grupos de ajudar), nossa teoria não as negligencia. Pelo contrário, podemos agora colocá-

las de maneira exata no papel que realmente desempenham. De maneira geral, essas vontades 

não se afirmam diretamente. Mesmo que fortes e definidas, elas permanecem latentes, muitas 

vezes durante décadas, até que são ressuscitadas por algum líder que as transforma em fatores 

políticos. Isso ele consegue, ou melhor, seus auxiliares conseguem ao organizar essas vontades, 

ao estimulá-las e ao incluir finalmente incentivos apropriados no seu programa de ação. A 

interação entre interesses regionais e opinião pública e a maneira em que eles produzem o 

conjunto de circunstâncias que chamamos de situação política aparecem, deste ponto-de-vista, 

sob uma luz nova e muito mais clara. 

 

Em quarto, nossa teoria não é, naturalmente, mais definida do que o próprio conceito de luta 

pela liderança. Esse conceito apresenta dificuldades semelhantes ao conceito de concorrência na 

esfera econômica, com a qual pode ser utilmente comparado. A concorrência jamais está 

completamente ausente da vida econômica, mas raramente é perfeita. Da mesma maneira, há 

sempre alguma concorrência na vida política, embora talvez apenas potencial, pelo apoio do 

povo. No intuito de simplificar o caso, limitamos esse tipo de concorrência, que definirá a 

democracia, à concorrência livre pelo voto livre. Essa ação justifica-se pelo fato de que a 

democracia parece implicar um método reconhecido, através do qual se desenrola a luta 

competitiva, e que o método eleitoral é praticamente o único exeqüível, qualquer que seja o 

tamanho da comunidade. Mas, embora excluindo muitas (330) maneiras de se obter a liderança, 

que devem ser eliminadas, * tal como a concorrência por insurreição militar, não ignora casos 

que são extremamente semelhantes aos fenômenos econômicos, aos quais chamamos de 

concorrência desleal, fraudulenta ou limitação da concorrência. (* Exclui também métodos que não deviam 

ser excluídos, como, por •exemplo, a aquisição da liderança política em face da aceitação tácita do povo, ou por eleição auasi per 

inspiratiotiem. A última difere da eleição pela votação apenas em sentido técnico. Mas a primeira não deixa de revestir certa 

importância, mesmo na política moderna. A preponderância de um chefe político dentro do seu partido é baseada muitas vezes em 

nada mais do que na aceitação tácita de sua liderança. Falando-se em termos relativos, todavia, acreditamos que se trata de 



detalhes que podem ser ignorados em um trabalho como o nosso.) E não podemos excluí-los porque, de outra 

maneira, teríamos apenas uma democracia ideal, inteiramente irrealista*. (* Da mesma maneira que no 

campo econômico, certas restrições estão implícitas nos princípios legais e morais sustentados pela comunidade.) Entre esse 

caso ideal que não existe e os casos nos quais toda a concorrência com o líder estabelecido é 

impedida pela força, existe um largo campo de variações, dentro do qual o método democrático 

de governo se transforma, por passos imperceptíveis, em autocrático. Mas, se desejamos 

compreender e não apenas filosofar, este é o curso mais indicado. O valor do nosso critério não 

será prejudicado pela diversidade dos tipos de democracia. 

 

Em quinto, nossa teoria parece esclarecer a relação que subsiste entre a democracia e a 

liberdade individual. Se, pela última, entendemos a existência de uma esfera de autogovêrno 

individual, cujas fronteiras são historicamente variáveis (nenhuma sociedade tolera a liberdade 

absoluta, mesmo de consciência ou palavra, e nenhuma sociedade a reduz a zero), a questão 

torna-se, evidentemente, uma questão de grau. Já vimos que o método democrático não garante 

necessariamente maior medida de liberdade individual do que qualquer outro método, em 

circunstâncias semelhantes. Pode acontecer justamente o contrário. Mas ainda assim existe 

relação entre as duas. Se, pelo menos por questão de princípios, todos forem livres para 

concorrer à liderança política * apresentando-se ao eleitorado, isto trará na maioria dos casos, 

embora não em todos, uma considerável margem de liberdade de expressão para todos. (* Livres no 

sentido em que qualquer pessoa pode abrir uma nova fábrica de tecidos. Em particular, significará habitualmente 

uma grande medida de liberdade de imprensa. Essa relação entre democracia e liberdade não é 

absolutamente rígida e pode ser modificada. Mas, do ponto-de-vista do intelectual, é, (331) 

apesar disso, muito importante. Ao mesmo tempo, é tudo o que basta dizer sobre essa relação. 

 

Em sexto, deve ser observado que, ao considerar função primária do eleitorado formar o 

governo (diretamente ou através de um corpo intermediário), tendonamos incluir também na 

definição o poder de dissolvê-lo. O primeiro significa simplesmente a aceitação de um líder ou 

grupo de líderes, e o outro a retirada dessa aceitação. Essa ressalva prevê um elemento que o 

leitor talvez tenha ignorado. Ele pode ter pensado que o eleitorado não apenas instala o governo 

no poder, mas o controla também. Mas, uma vez que o eleitorado normalmente não controla 

seus líderes políticos, exceto pela recusa de reelegê-los, ou a maioria parlamentar que o apóia, é 

conveniente limitar nossas idéias a respeito desse controle da maneira indicada na nossa 



definição. Em certas ocasiões, ocorrem revoluções que derrubam o governo ou um ministro 

isolado, ou os forçam a seguir uma certa linha de ação. Elas não são apenas excepcionais, mas 

também, como veremos adiante, contrárias ao espírito do método democrático. 

 

Em sétimo, nossa teoria lança uma luz muito necessária sobre uma velha controvérsia. Quem 

quer que aceite a doutrina clássica da democracia e, em conseqüência, acredite que o método 

democrático deve permitir que os assuntos sejam decididos e a política formulada de acordo 

com a vontade do povo, não pode negar que, mesmo que essa vontade fosse inegavelmente real 

e definida, a decisão por simples maioria em muitos casos deturparia e jamais executaria esses 

desejos. Evidentemente, a vontade da maioria é apenas a vontade da maioria e não a vontade do 

povo. Esse último constituí um mosaico que a primeira não consegue reproduzir de maneira 

alguma. Igualar a ambos, por definição, não significa resolver o problema. Boas tentativas de 

soluções aceitáveis, todavia, foram feitas por autores de vários planos de representação 

proporcional. 

 

Tais planos, todavia, sofreram críticas por motivos práticos. É, na verdade, óbvio que a 

representação proporcional dará oportunidades não apenas a todos os tipos de idiossincrasias, 

mas impedirá que a democracia forme governos eficientes e constituirá um perigo em tempos 

de crise*. (* A argumentação contra a representação proporcional foi exposta de maneira muito competente pelo Prof. F. 

A. HERMENS, no "The Trojan Horse of Democracy", em Social Research, novembro de 1938.) Mas, antes de concluir 

que o funcionamento da democracia torna-se impassível se seu princípio básico for observado 

coerentemente, devemos perguntar-nos também se este princípio implica a representação 

proporcional. Na verdade, não implica. Se (332) a aceitação da liderança é a verdadeira função 

do voto, a defesa da representação proporcional cai por terra, pois suas premissas já não são 

mais válidas. O princípio da democracia, então, significa apenas que as rédeas do governo 

devem ser entregues àqueles que contam com maior apoio do que outros indivíduos ou grupos 

concorrentes. E esta definição, por seu turno, parece assegurar a situação do sistema majoritário 

dentro da lógica do método democrático, embora possamos ainda condená-la por motivos 

alheios à sua lógica. 

 

 

 



II.    A APLICAÇÃO DO PRINCIPIO 

 

Vamos agora experimentar, em alguns dos aspectos mais importantes da estrutura e 

funcionamento da máquina política em países democráticos, a teoria esboçada na seção 

precedente. 

 

1. Nas democracias, como dissemos acima, a função primária do eleitorado é eleger o 

governo, o que pode significar a eleição de um grupo completo de políticos isolados. Esta 

prática, todavia, é, sobretudo um aspecto de formação de governos locais e será ignorada de 

agora em diante*. (* Vamos ignorá-la apenas por amor à simplicidade. O fenômeno se encaixa perfeitamente em nosso 

esquema.) Limitando-nos apenas ao governo nacional, podemos dizer que a eleição do governo 

implica praticamente a decisão sobre quem será o seu líder*. (* Essa afirmação é aproximadamente exata. O 

voto põe realmente no poder um grupo que, em todos os casos normais, reconhece um líder isolado, embora de maneira geral haja 

também líderes de segunda ou terceira importância, que têm influencia política própria, e que o principal líder não pode deixar de 

nomear para certos cargos. O fato será tratado dentro em breve.) Como das vezes anteriores nós o chamaremos 

de primeiro-ministro. 

 

Mas um outro ponto deve ser levado em conta. Embora não haja razões para se esperar que o 

homem que atinge uma posição de comando supremo seja, de maneira geral, dotado de grande 

força pessoal, à parte outras qualidades que possa ter — mais adiante voltaremos ao assunto — 

não se segue obrigatoriamente que isto deva ocorrer sempre. Por conseguinte, líder ou figura 

liderante não deve significar que as pessoas assim designadas estão adornadas das qualidades de 

liderança e que sempre lideram pessoalmente. Existem situações políticas favoráveis à ascensão 

de homens deficientes em qualidades de liderança (além de outras qualidades) e desfavoráveis 

ao estabelecimento de fortes posições individuais. Um partido ou combinação de partidos pode, 

por isso mesmo, ficar ocasionalmente acéfalo. Mas todos reconhecem que se trata de caso 

patológico e típico de uma das causas das derrotas políticas.(333) 

 

 



Existe apenas uma democracia em que o eleitorado realiza essa função diretamente, isto é, 

nos Estados Unidos*. (*Acreditamos que se pode deixar de lado o colégio eleitoral. Ao chamar o Presidente dos Estados 

Unidos de primeiro-ministro, desejamos frisar a semelhança fundamentai entre a sua posição e a dos primeiros-ministros em outras 

democracias. Mas não desejamos subestimar as diferenças, embota algumas delas sejam mais formais do que reais. A menos 

importante delas é que o Presidente desempenha também as funções primariamente cerimoniais, digamos, dos presidentes 

franceses. Muito mais importante é que ele NÃO pode dissolver o Congresso, mas tampouco o poderia fazer o primeiro-ministro 

francês. Por outro lado, sua posição é mais forte do que a do primeiro-ministro inglês, em virtude de ser a sua liderança 

independente de maioria no Congresso — peto menos legalmente, pois, na verdade, ele estará de mãos atadas se não contar com 

maioria. Além disso, pode nomear e demitir à vontade (ou quase) seus ministros. Esses últimos dificilmente podem ser considerados 

ministros no sentido inglês e, na realidade, não são mais do que a palavra secretário significa na conversação habitual. Podemos 

dizer, por conseguinte, que o Presidente é não apenas o primeiro-ministro, mas o único ministro, a menos que encontremos uma 

analogia entre as funções de um ministro do gabinete inglês e as funções de líder do governo no Congresso. Não há dificuldade em 

interpretar e explicar essas e muitas outras peculiaridades neste ou em qualquer outro pais que utiliza o sistema democrático. Mas, 

para economizar espaço, trataremos apenas do tipo inglês e consideraremos os outros casos como desvios, mais ou menos 

importantes, baseados na teoria de que até agora a lógica do governo democrático desenrolou-se de maneira mais completa apenas 

na prática inglesa, embora não nas suas formas legais.). 

 

 Em todos os outros casos, o eleitorado não forma o governo, mas sim um órgão inter-

mediário, daqui em diante chamado de parlamento,* ao qual cede a função de formar o 

governo. (* O leitor deve recordar que definimos o parlamento como Órgão do Estado. Embora isso fosse feito simplesmente 

por motivos de lógica (legal) formal, essa definição ajusta-se particularmente bem ao nosso conceito sobre o método democrático. A 

participação num parlamento torna-se, em conseqüência, um cargo.) Poderia parecer fácil explicar a adoção, ou 

antes, a evolução desse sistema, tanto por motivos históricos como de conveniência, e as várias 

formas que assumiu em diferentes situações sociais. A delegação de poderes, todavia, não é uma 

construção lógica, e sim resultado de uma evolução natural, cujos significados e resultados sutis 

transcendem das doutrinas oficiais, para não dizer legais. 

 

De que maneira forma o parlamento o governo? O método mais simples é elegê-lo ou, mais 

realisticamente, eleger o primeiro-ministro e, em seguida, votar a lista de ministros por ele 

apresentada. Tal método, contudo, raramente é usado*. (* Foi adotado, por exemplo, na Áustria, durante o 

colapso de 1918.) Mas demonstra melhor do que qualquer outro a natureza do sistema. Além do 

mais, todos (334) os outros métodos podem ser reduzidos a ele, pois o homem que se torna 

primeiro-ministro é, em todos os casos normais, o único que o parlamento elegeria. A maneira 

em que ele é oficialmente nomeado para o cargo, seja pelo monarca na Inglaterra, pelo 

presidente na França, ou por uma agência ou comitê especial, como no Estado Livre da Prússia, 

no período de Weimar, constituí meramente uma questão de forma. A prática inglesa clássica é 

a seguinte: depois de uma eleição geral, o partido vitorioso normalmente possui maioria de 



cadeiras no Parlamento e, por conseguinte, está em condições de aprovar um voto de 

desconfiança contra qualquer indivíduo, menos seu próprio líder, que, dessa maneira negativa, é 

designado pelo Parlamento para a liderança do país. Ele é formalmente nomeado pelo monarca 

— beija as mãos — e apresenta-lhe a lista de ministros, do qual fazem parte os ministros do 

gabinete. Neste, ele inclui, em primeiro lugar, alguns veteranos do partido, que são nomeados 

para ocupar o que poderíamos chamar de cargos honoríficos. Em segundo, os líderes de 

importância secundária, os homens de quem depende para os debates habituais no Parlamento e 

que devem suas escolhas parcialmente ao valor político positivo e, até certo ponto, ao seu valor 

como potenciais elementos incômodos. Em terceiro, os elementos promissores, a quem ele 

convida para o círculo encantado do governo para elevar os cérebros acima dos serviços 

rotineiros e, algumas vezes, em quarto, uns poucos que ele considera particularmente indicados 

para certos cargos*. (* Lamentar, como fazem algumas pessoas, que a capacidade para o cargo conte tão pouco nesses 

arranjos não interessa, no que tange à descrição. Faz parte da essência do governo democrático que os valores 

políticos contem acima de tudo e a capacidade para o cargo apenas incidentalmente.) Mais uma vez, em todos os 

casos normais, essa prática tenderia a produzir os mesmos resultados de uma eleição pelo 

Parlamento. O leitor perceberá também que nos casos, como na Inglaterra, em que o primeiro-

ministro tem o poder de dissolver (consultar o povo) o parlamento, o resultado seria semelhante, 

até certo ponto, ao resultado que se poderia esperar da eleição direta do gabinete pelo 

eleitorado*. (* Se, como no caso francês, o primeiro-ministro não dispõe desse poder, as coteries parlamentares adquirem tanta 

independência que o paralelismo entre a aceitação de um homem pelo parlamento e a aceitação do mesmo homem pelo eleitorado é 

debilitado ou destruído. Temos aqui a situação em que o jogo da política parlamentar escapa inteiramente ao controle. Na 

nossa opinião, trata-se de um desvio da norma habitual. RAYMOND POINCARÉ era da mesma opinião. Naturalmente, situações desse 

tipo ocorrem também na Inglaterra, pois a competência do primeiro-ministro de dissolver — ou, mais precisamente, seu poder de 

aconselhar o monarca a dissolver a Câmara dos Comuns - é anulado se os círculos internos do seu partido se opuserem à medida, 

ou se não houver possibilidade de eleições nas quais seu domínio sobre o parlamento saia fortalecido. Ou melhor, ele pode ser mais 

forte (embora provavelmente ainda fraco) no parlamento do que no país. Tal estado de coisas tende a surgir com certa regularidade 

depois de estar o governo no poder por alguns anos. Mas, de acordo com o sistema inglês, tal desvio não pode durar muito tempo. ) 
Essa possibilidade pode ser ilustrada por um exemplo famoso. 

 

2. Em 1879, quando o governo de BEACONSFIELD (DISRAELI), depois de quase seis anos de 

próspera investidura no poder, culminando com o sucesso espetacular do Congresso de Berlim, 

* podia por todos os motivos esperar nova vitória nas eleições, GLADSTONE subitamente 

despertou o país com uma série de discursos de eloqüência insuperável (a campanha de 

Midlothian), nos quais explorou as atrocidades dos turcos com tanto êxito que levantou uma 

onda de entusiasmo popular pela sua pessoa. (* Não queremos dizer que a solução temporária das questões 



provocadas pela guerra russo-turca e a aquisição de uma ilha completamente inútil, Chipre, tivessem em si mesmas obras-primas 

de visão política. Mas afirmamos que, do ponto-de-vista da política doméstica, foram exatamente o tipo de êxito espetacular que 

normalmente lisonjeia a vaidade do homem das ruas e aumenta de maneira pronunciada, numa atmosfera de patriotismo agressivo, 

as possibilidades do governo. De fato, prevalecia a opinião de que DISRAELÍ teria vencido as eleições se tivesse dissolvido o 

parlamento imediatamente depois de regressar de Berlim.) O partido oficial nada tinha a ver com o caso. 

Diversos dos seus líderes, de fato, desaprovaram-no. GLADSTONE renunciara à liderança anos 

antes e enfrentava o país: sozinho. Mas, quando o partido liberal obteve, baseado no seu ímpeto 

pessoal, uma vitória esmagadora, todos perceberam que ele devia ser novamente aceito como 

líder, ou melhor, que ele se tornara líder do partido em virtude de sua liderança nacional e que 

simplesmente não havia oportunidade para outro. E ele foi instalado no poder coroado por um 

halo de glória. 

 

Esse exemplo nos ensina muita coisa sobre o funcionamento do método democrático. Para 

começar, devemos observar que o exemplo é fora do comum apenas na sua qualidade dramática 

e em nada mais. Os casos dos dois Pnr, PEEL, PALMERSTON, DISRAEU,. CAMPBELL, 

BANNERMAN e outros diferem apenas em grau. 

 

Examinemos em primeiro lugar a liderança política do primeiro-ministro*. Nosso exemplo 

indica que ela é formada de três elementos (336) diferentes, que não devem ser confundidos e 

que em todos os casos se misturam em proporções distintas. E a mistura determina a natureza do 

domínio individual de cada primeiro-ministro. Em face disso, ele toma posse do cargo como a 

primeira figura do seu partido no Parlamento. Logo que empossado, todavia, ele se torna em 

certo sentido líder do parlamento, líder natural da Casa de que é membro, e indireto da outra. 

Trata-se, aqui, de mais do que simples eufemismo oficial e também mais do que é implicado 

pelo domínio que exerce sobre seu próprio partido. Ele ou adquire influência sobre os demais 

partidos ou lhes desperta a antipatia ou a de membros isolados, o que é de grande importância 

para suas oportunidades de êxito no cargo. Em casos extremos, cujo melhor exemplo é o caso 

de Sir (337) ROBERT PEEL, ele pode coagir o seu próprio partido utilizando-se de outro. Por 

último, embora ele seja também em todos os casos habituais o cabeça do partido no pais, o 

exemplar bem desenvolvido da espécie primeiro-ministro gozará também de uma posição 

diferente da que adquire automaticamente ao liderar uma organização partidária. Ele orientará 

de maneira construtiva a opinião partidária, em alguns casos a formulará, e finalmente se elevará 

à direção da opinião pública, à liderança nacional, que parece tornar-se, até certo ponto, inde-



pendente da simples opinião partidária. Não é necessário dizer de que maneira é pessoal um tal 

êxito e como é importante um tal apoio fora do partido e do parlamento. Equivale a colocar um 

azorrague nas mãos do líder, que pode usá-lo para controlar os correligionários relutantes ou 

conspiradores, embora as correias atinjam duramente a mão de quem o usar mal. 

(* É característico da maneira inglesa de fazer as coisas que o reconhecimento da existência oficial do cargo de primeiro-

ministro tenha sido adiado até 1907, quando então se permitiu que aparecesse na ordem de precedência da Corte. Mas é tão velho 

como o próprio governo democrático. Não obstante, uma vez que o governo democrático jamais foi implantado por ato isolado, mas 

evoluiu lentamente, como parte de um processo social de âmbito gerai, não é fácil indicar nem mesmo a data aproximada do seu 

aparecimento. Houve um longo período de tempo em que se encontram formas embrionárias. É tentador datar o início dessa 

instituição do reinado de GUILHERME III, cuja posição, tão mais fraca do que a dos antigos soberanos, parece dar base a essa idéia. 

Mas a objeção a essa opinião não é tanto no sentido de que, naquela época, a Inglaterra não era uma democracia — o leitor 

recordará que não definimos a democracia pela extensão do direito de voto a determinadas classes — mas que, por um lado, o caso 

embrionário de DANBY ocorreu no reinado de CARLOS II, e que, por outro, GUILHERME III jamais se reconciliou com esse arranjo, e 

manteve nas suas mãos a decisão de certos assuntos. Não devemos, evidentemente, confundir primeiros-ministros com simples 

conselheiros, por mais poderosos junto aos soberanos e solidamente entrincheirados no próprio centro da máquina política que 

tenham estado — homens como RICHELIEU, MAZARINO, OU STRAFFORD, por exemplo. GODOLPHIN e HARLEV. na reinado da Rainha 

ANA, foram evidentemente casos passageiros. O primeiro homem a ser reconhecido por todos na época, e pelos historiadores 

políticos depois, foi Sir ROBERT WALPOLE. Mas tanto ele como o Duque de NEWCASTLE (OU seu irmão HENRY PELHAM, ou ambos) e, 

na verdade, todas as figuras-líderes antes, retroagindo a Lord SHELBURNB (incluindo PITT. o Velho, que mesmo como secretário do 

Exterior chegou quase a preencher nossos requisitos em substância), carecem de uma ou outra característica. O primeiro caso 

realmente característico foi Pitt, o Jovem. 

É interessante notar que no caso de Sir ROBERT WALPOLE (e, mais tarde, no de Lord CARTERET, Conde de Granville) não se 

reconhecia, na época, a existência desse órgão essencial ao governo democrático, que irrompia através de tecidos atrofiados. Pelo 

contrário, a opinião pública considerava-o um câncer do tipo mais maligno e que constituía uma ameaça ao bem-estar nacional e à 

democracia. Único ministro e primeiro-ministro eram palavras de opróbrio, atiradas contra WALPOLE pelos inimigos. Esse fato é 

importante. Indica não apenas a resistência que novas instituições geralmente provocam, mas também que esta instituição era 

considerada incompatível com a doutrina clássica da democracia, que, na verdade, não previa lugar para a liderança política, no 

sentido que lhe atribuímos hoje, e, daí, nenhum lugar para a posição de primeiro-ministro.) 

 

Esse fato sugere uma importante limitação à nossa afirmação de que num sistema 

parlamentar a função de formar o governo incumbe ao parlamento. De maneira geral, o 

parlamento decide quem será o primeiro-ministro, mas não é completamente independente 

neste particular. Decide antes pela aceitação do que pela iniciativa. Excetuando-se os casos 

patológicos, como a chambre francesa, os desejos dos membros não são habitualmente a 

condição suprema do processo do qual emerge o governo. Os membros não estão apenas 

limitados por fidelidade partidária, mas são conduzidos também pelo homem a quem elegerão, 

conduzidos até a eleição, da mesma maneira que são conduzidos por ele, depois de eleito. Os 

cavalos são naturalmente livres para escoicear e nem sempre obedecem ao freio. Mas a própria 



revolta ou resistência passiva contra o líder apenas põe em relevo a relação habitual existente. E 

essa relação pertence à essência do método democrático. A vitória pessoal de GLADSTONE em 

1880 constitui um desmentido da teoria oficial de que o parlamento forma e depõe o governo*. 
(* O próprio GLADSTONE defendeu energicamente essa teoria. Em 1874, derrotado nas eleições, ele ainda insistia na 

reunião do parlamento, a quem caberia proferir a sentença de demissão. Isso evidentemente nada significava. Da 

mesma maneira, ele professou um profundo respeito pela monarquia. Biógrafo após biógrafo têm-se mostrado surpresos 

diante dessa atitude cortesã do grande líder democrático. Mas, sem dúvida, a Rainha VITÓRIA mostrou mais discernimento do 

que os biógrafos, como podemos deduzir da profunda antipatia que ela sentiu por GLADSTONE de 1879 em diante, e que 

os biógrafos atribuem apenas à influência funesta de DISRAELI. Será realmente necessário dizer que as manifestações 

de deferência podem significar duas coisas diferentes? O homem que trata a esposa com refinada cortesia, de maneira geral 

não é aquele que aceita a camaradagem entre os sexos em termos de igualdade. Na verdade, a atitude cortesã constitui 

precisamente o método para evitar essa possibilidade.)(338) 

3. Estudemos agora a natureza e as atribuições do gabinete*. (* A evolução do sistema de gabinete, ainda 

mais do que a do cargo de primeiro-ministro, é toldada pela continuidade histórica que abrange as transformações ocorridas na 

natureza da instituição. Até os dias atuais, o gabinete inglês é legalmente a parte executiva do Conselho Privado, que, naturalmente, 

foi instrumento de governo em épocas pré-democráticas. Mas, abaixo da superfície, surgiu um órgão inteiramente diferente. Logo 

que compreendermos isso, torna-se mais fácil a tarefa de datar o seu aparecimento de que no caso do primeiro-ministro. Embora 

gabinetes embrionários tivessem existido no tempo de CARLOS II (entre os quais podemos citar o ministério da cabala e o Comitê dos 

Quatro, formado em conexão com a experiência de TEMPLE), a junta whig que funcionou no reinado de GUILHERME III é boa, 

candidata ao primeiro lugar. A partir do reinado da Rainha ANA, a discussão sobre o caso pode limitar-se apenas a pontos sem 

maior importância sobre questões de filiação e funcionamento.) Temos aqui um órgão curiosamente duplo, que é 

produto conjunto do parlamento e do primeiro-ministro. Esse último indica os membros que 

devem ser nomeados, como vimos acima; o primeiro aceita a sugestão, mas também influencia 

a decisão do primeiro-ministro. Do ponto-de-vista do partido, trata-se de uma assembléia de 

sublíderes, que lhe reflete a estrutura. Do ponto-de-vista do primeiro-ministro, constitui não 

apenas uma assembléia de camaradas de armas, mas também de correligionários que têm seus 

próprios interesses e perspectivas a considerar -— uma espécie de parlamento em miniatura. 

Para que a combinação se realize e funcione é necessário que os futuros membros do gabinete 

resolvam (não necessariamente por questão de amor) a servir sob o Sr. X, e que este formule de 

tal maneira o seu programa que os colegas no gabinete não se sintam amiúde obrigados a 

reconsiderar sua posição, como diz o fraseado oficial, ou recusem-se a colaborar. O gabinete, 

por conseguinte (e o mesmo se aplica ao ministério em geral, que inclui também os ministros 

sem assento no gabinete), tem no processo democrático uma função diferente do primeiro-

ministro, do partido, do parlamento e do eleitorado. Essa função de liderança intermediária é 

ligada, mas não absolutamente baseada, aos assuntos diários tratados pelos membros do 

gabinete nos vários ministérios que dirigem e através dos quais mantém-se o grupo dominante à 

testa da maquinaria burocrática. E tem também uma relação distante, se é que realmente existe, 



com o cumprimento da vontade do povo em cada um desses ministérios. Precisamente nos 

melhores exemplos, são apresentados; ao povo resultados nos quais ele jamais pensou e que não 

teria aprovado se conhecidos com antecedência. (339) 

 

4. Mas voltemos ao parlamento. Definimos o que nos pareceu sua função primária e demos 

para isso nossos argumentos. Mas pode ser alegado que nossa definição não faz justiça às suas 

outras funções. O parlamento, evidentemente, realiza muitas outras funções além de eleger e 

derrotar governos. Legisla e até mesmo administra. Pois, embora todos os atos do parlamento, 

excetuando-se as resoluções e declarações de política, tornem-se lei no sentido formal, há 

numerosos atos que devem ser considerados como simples medidas administrativas. O 

orçamento constitui o exemplo mais importante. A sua elaboração é função administrativa. Não 

obstante, nos Estados Unidos, é elaborado pelo Congresso. E mesmo nos casos em que é 

preparado pelo ministro da Fazenda, com a aprovação do gabinete, como acontece na Inglaterra, 

o parlamento deve votá-lo e, apenas por esse motivo, o orçamento transforma-se em lei. Não 

refutaria então essa ressalva a nossa teoria? 

 

Quando dois exércitos estão alinhados um contra o outro, seus movimentos são sempre 

dirigidos contra objetivos particulares, determinados pelas suas situações estratégicas e táticas. 

Podem lutar por uma determinada faixa de terra ou por uma colina qualquer. Mas a 

desejabilidade de ocupar essa faixa ou colina deve ser dependente do objetivo estratégico ou 

tático, que é derrotar o inimigo. Seria evidentemente absurdo procurar essa vitória em qualquer 

propriedade extramílitar de que pudessem gozar o terreno ou a colina. Da mesma maneira, o 

primeiro e mais importante objetivo de todos os partidos políticos t: derrotar os demais e 

assumir ou conservar o poder. Da mesma maneira que a conquista do terreno ou da colina, a 

decisão dos assuntos políticos é, do ponto-de-vista do político, não o fim, mas apenas a matéria-

prima da atividade parlamentar. Uma vez que políticos lutam com palavras em vez de balas, e 

uma vez que essas palavras são inevitavelmente inspiradas pelos assuntos em debate, este fato 

pode não ser tão claro como no exemplo militar. Mas a vitória sobre o adversário é, apesar disso, 

a essência de ambos os jogos*. (* Algumas vezes, os políticos realmente abandonam as frases vagas. Citaremos um 

exemplo contra o qual nada se pode argüir. sob o pretexto de frivolidade: um político da estatura de Sir ROBERT PEEL caracterizou a 

natureza de sua profissão quando afirmou, depois da vitória parlamentar sobre o governo whig, que teve origem na política adotada 

por este ultimo em relação a Jamaica: "A Jamaica foi um bom cavalo para começar." O leitor deve ponderar essas palavras.) 

 



Fundamentalmente, portanto, a tomada habitual de decisões parlamentares sobre questões 

nacionais constitui o próprio método através do qual o parlamento apóia ou recusa-se a apoiar o 

governo no (340) poder, ou mediante o qual o parlamento aceita ou recusa-se a aceitar a 

liderança do primeiro-ministro*. (* Isso naturalmente se aplica à prática francesa pré-Vichy c à Italiana pre-fascista, da 

mesma maneira que à prática inglesa. Pode, no entanto, ser contestada no caso dos Estados Unidos, onde a derrota do governo em 

caso importante não acarreta o pedido de demissão do presidente. Mas isso se deve apenas ao fato de que a Constituição, que 

simboliza uma teoria política diferente, não permitiu que a prática parlamentar se desenvolvesse de acordo com sua lógica. Na 

verdade, essa lógica não deixou de firmar-se inteiramente. As derrotas em questões importantes, embora não importem na 

substituição do presidente, de maneira geral enfraquecerão seu prestígio, removendo-o da posição de liderança. Por algum tempo, o 

fato cria uma situação anormal. Mas, perca ele ou não a eleição presidencial subseqüente, o con f l i to  é resolvido de unia maneira 

que não difere fundamentalmente da maneira que o primeiro-ministro britânico enfrenta situação semelhante ao  dissolver o 

parlamento.) Com as exceções que serão citadas dentro cm breve, iodos os votos são votos de 

confiança ou desconfiança, e os que são assim tecnicamente designados simplesmente revelam 

in abstrato o elemento essencial e comum a todos. Quanto a isso, podemos convencer-nos 

facilmente observando que a iniciativa de apresentar matérias à deliberação parlamentar cabe, de 

maneira geral, ao governo ou ao presumível gabinete da Oposição, c não a membros isolados. 

 

O primeiro-ministro é a pessoa que seleciona, dentre a torrente incessante de assuntos 

diários, aqueles que ele transformará em questões de discussão, isto é, aqueles sobre os quais o 

governo dispõe-se a apresentar projetos de lei ou se ele não está bem certo de sua posição, pelo 

menos de resoluções. Evidentemente, todos os governos recebem do predecessor um legado de 

questões pendentes que talvez não possa evitar; outras são trazidas à discussão, por questão de 

política rotineira. E apenas nos casos de brilhante atuação pessoal é que o primeiro-ministro 

pode impor medidas sobre assuntos políticos que ele próprio criou. De qualquer maneira, a 

escolha ou liderança do governo, na apresentação de medidas livres ou forçadas, é o fator que 

domina a atividade parlamentar. Se uma lei é proposta pela oposição, esta ação significa que ela 

propõe batalha: trata-se de manobra que o governo deve desarticular apropriando-se da idéia, ou 

derrotar. Se uma lei importante, não de iniciativa do governo, é apresentada por elementos 

isolados do partido no poder, o fato significa insurreição nas hostes partidárias e é desse ângulo, 

e não do ponto-de-vista de méritos extratátícos do caso, que é considerado pelos ministros. Essa 

possibilidade estende-se até mesmo às propostas de debates. A menos que sugerido e 

sancionado pelo governo, trata-se de sintoma de desagregação das forças majoritárias. 

Finalmente, se (341) a medida é aprovada por acordo intrapartídário, o fato indica ou uma 

batalha não-decidida ou evitada por motivos estratégicos*. 

(* Nesse sentido, podemos mencionar outro exemplo muito significativo da técnica inglesa. Um projeto de lei importante não é, 



ou não era levado* avante se a maioria sentia que passaria apenas por votação muito baixa na discussão seguinte. Essa prática 

reconhecia, antes de tudo, uma limitação" importante no princípio da maioria, de maneira que é hoje aplicado nas democracias 

bem administradas: não seria correto dizer que, numa democracia,. a minoria é sempre obrigada A ceder. Mas há um segundo 

ponto: embora a minoria não seja sempre compelida a ceder à maioria no assunto particular em discussão, praticamente é — houve 

exceções até mesmo a esta regra — forçada sempre a ceder à maioria na questão da permanência ou não do gabinete no poder. 

Uma votação desse tipo, numa segunda discussão, de importante medida de iniciativa governamental pode ser considerada 

combinação de um voto de confiança com um voto favorável a retirada do projeto. Se o conteúdo da lei fosse tudo o que importava, 

dificilmente faria sentido votar a seu favor, se não se quisesse que fosse transformada em lei. Mas, se o parlamento se interessa 

sobretudo em manter o gabinete no poder, tais táticas se tornam imediatamente compreensíveis.) 

 

5. As exceções a este princípio de liderança governamental nas chamadas assembléias 

representativas servem apenas para mostrar como é real essa situação. As exceções são de dois 

tipos. 

 

Em primeiro lugar, nenhuma liderança é absoluta. A liderança política exercida de acordo 

com o método democrático o é ainda menos do que outras, em virtude da existência do 

elemento competitivo, que constitui a própria essência da democracia. Uma vez que, 

teoricamente, todo correligionário tem o direito de substituir o líder e uma vez que há sempre 

alguns que têm oportunidade real de fazê-lo, o membro isolado ou o ministro (se sente que 

poderá alcançar posto mais elevado), colocados dentro ou fora do círculo dirigente, adotam uma 

linha intermediária entre a lealdade incondicional ao padrão advogado pelo líder e o 

estabelecimento de um padrão próprio, equilibrando os riscos e as oportunidades com uma 

sutileza algumas vezes admirável*. (*Um dos exemplos mais instrutivos da declaração acima é encontrado no curso 

de ação adotado por JOSEPH CHAMBERLAIN, em relação à questão irlandesa, na década de 1880. Ele conseguiu superar as manobras 

de GLADSTONE, embora tenha iniciado a campanha oficialmente como ardente prosélito. O caso é excepcional apenas no vigor e 

brilhantismo do homem. Como sabe todo líder político, lealdade pode ser esperada apenas dos medíocres. Talvez por isso mesmo 

um dos maiores de todos os líderes, DISRAELI, tenha-se cercado de indivíduos de mediocridade comprovada.) O líder, por 

outro lado, reage adotando um curso também intermediário, entre insistir na disciplina e permitir 

alguma oposição. Tempera a pressão com concessões mais ou menos judiciosas, carrancas com 

cumprimentos e punições com' benefícios. Esse jogo dá origem, de acordo com o poder relativo 

do (342) indivíduo e sua posição, a uma medida muito variável, mas, na maioria dos casos, 

considerável, de liberdade. Em particular, os grupos que são bastante fortes para demonstrar 

descontentamento, mas não suficientemente fortes para tornar aconselhável a inclusão de seus 

líderes e programas na política governamental, de uma maneira geral terão liberdade em 

pequenas questões ou, de qualquer maneira, em questões que o primeiro-ministro pode ser 



levado a considerar de pequena importância, ou de importância apenas regional. Por 

conseguinte, facções ou mesmo representantes individuais podem, ocasionalmente, ter a 

oportunidade de ver aprovadas leis de iniciativa própria. Tolerância ainda maior, além disso, 

será dispensada à simples crítica ou recusa em votar mecanicamente a favor de todas as medidas 

propostas pelo governo. No entanto, precisamos apenas examinar esses fatos com espírito 

crítico para compreender, pelos limites impostos ao uso dessa liberdade, que ela representa não 

o princípio de funcionamento dos parlamentos, mas seus desvios. 

 

Em segundo, há casos nos quais a máquina política deixa de tratar certos problemas, seja 

porque os altos comandos do governo e da oposição não lhe percebem o valor político ou 

porque esses valores são realmente duvidosos*. (* Uma questão que jamais foi levada a plenário constitui o 

exemplo típico da primeira classe desses problemas. A razão característica que leva o governo e o gabinete potencial da oposição a 

concordarem tàcitamente em deixar de lado um assunto, a despeito de compreenderem suas potencialidades, são as dificuldades 

técnicas no seu tratamento e o receio de que provoque dificuldades locais.) Tais problemas podem ser então 

explorados por estranhos, que preferem conquistar o poder independentemente a servir nas 

fileiras de um dos partidos existentes. Trata-se, evidentemente, de política inteiramente normal. 

Mas há uma outra possibilidade. Um homem pode ter convicções tão fortes a respeito de 

determinados problemas que deseja entrar na arena pública simplesmente para vê-los resolvidos 

à sua maneira e sem qualquer desejo de iniciar uma carreira política normal. Esta posição, no 

entanto, é tão fora do comum que dificilmente encontraremos dela um exemplo de primeira 

importância. Talvez RICHARD COBDEN seja a exceção, Ê verdade que exemplos de importância 

secundária são mais comuns, especialmente os do tipo reformista. Mas ninguém sustentará que 

são outra coisa senão desvios do tipo-padrão. 

 

Podemos resumir o caso da maneira seguinte: ao estudar as sociedades humanas, não 

encontraremos habitualmente dificuldades em especificar, pelo menos com relativo bom senso, 

os vários objetivos que essas comunidades procuram atingir.  Pode-se dizer que esses (343) 

objetivos fornecem a razão de ser ou o significado de atividades individuais correspondentes. 

Mas não se segue que o significado social de um tipo de atividade forneça necessariamente a 

mola propulsora e, daí, sua explicação. Se não fornece, uma teoria que se contente com uma 

análise do fim social on necessidade a ser atendida não pode ser aceita como explicação bastante 

das atividades a que serve. Por exemplo, a razão para a existência da atividade econômica é, 

naturalmente, a necessidade que o povo tem de alimentar-se, vestir-se, etc. O fornecimento dos 



meios para satisfazer essas necessidades constitui o fim social ou o significado da produção. 

Não obstante, todos concordaríamos que essa afirmação seria um ponto de partida irrealista para 

uma teoria de atividade econômica numa sociedade comercial e que faríamos melhor 

começando com uma afirmação sobre o princípio de lucro. Da mesma maneira, o significado 

social ou função da atividade parlamentar é evidentemente votar legislação e, em parte, medidas 

administrativas. Mas, para compreender de que maneira a política democrática serve a esse fim 

social, devemos partir da luta competitiva pelo poder e cargos e compreender que a função 

social é preenchida apenas incidentalmente, por assim dizer, da mesma maneira que a produção 

é incidental à obtenção do lucro. 

 

6. Por último, quanto ao papel do eleitorado, resta a esclarecer apenas um ponto. Já 

verificamos que os desejos dos membros do parlamento não são a condição suprema do 

processo que resulta na formação do governo. Afirmação semelhante pode ser feita no que diz 

respeito ao eleitorado. A escolha, glorificada idealmente como o chamado do povo, não é 

iniciativa deste último, mas criada artificialmente. E essa criação constitui parte essencial do 

processo democrático. Os eleitores não decidem casos. Tampouco escolhem com 

independência, entre a população elegível, os membros do parlamento. Em todos os casos, a 

iniciativa depende do candidato que se apresenta à eleição e do apoio que possa despertar. Os 

eleitores se limitam a aceitar essa candidatura de preferência a outras, ou a recusar-se a sufragá-

la. Até mesmo os casos excepcionais, em que um homem é realmente recrutado pelos eleitores, 

situam-se na mesma categoria, por duas razões: evidentemente, um homem não precisa 

candidatar-se à liderança se já é líder, ou, pode acontecer que um líder local, capaz de controlar 

ou influenciar a votação, não esteja em condições ou não deseje apresentar-se pessoalmente, e 

indique um outro, que parece então ter sido procurado por eleitores, que ajam por conta própria. 

(344) 

 

Mas, até mesmo essa iniciativa do eleitorado, aceitando um dos candidatos, com tudo que 

isso implica, seria restringida pela existência dos partidos. O partido não é, como nos queria 

convencer a doutrina clássica (ou EDMUND BURKE), um grupo de homens que tenciona 

promover o bem-estar público baseado em algum princípio comum. Essa racionalização é muito 

perigosa justamente porque é muito tentadora. Em determinadas épocas, evidentemente, todos 

os partidos adotarão um conjunto de princípios e plataformas, que podem ser característicos do 



partido que os adota e importante para seu sucesso, como as marcas de mercadorias que uma 

loja de departamentos vende são características suas e importantes para seu êxito. Mas a loja não 

pode ser definida em termos das marcas que vende, nem o partido definido em termos dos 

princípios que adota. O partido é um grupo cujos membros resolvem agir de maneira concertada 

na luta competitiva pelo poder político. Se não fosse assim, seria impossível aos diversos 

partidos adotar exatamente, ou quase exatamente, os mesmos programas. E isso acontece, como 

todos sabem. Partido e máquina eleitoral constituem simplesmente a reação ao fato de que a 

massa eleitoral é incapaz de outra ação que não o estouro da boiada. Representam, por 

conseguinte, uma tentativa de regular a luta eleitoral da maneira exatamente semelhante à que 

encontramos nas associações patronais de comércio. A psicotécnica da administração e da 

propaganda partidária, slogans e marchas patrióticas não constituem, pois, acessórios, mas a 

própria essência da política. Da mesma maneira, o chefe político. 

 

 

 



Capítulo 23 

 

CONCLUSÃO 

 

I.    ALGUMAS CONSEQÜÊNCIAS DA ANÁLISE PRECEDENTE 

 

A teoria da liderança competitiva ajusta-se satisfatoriamente aos fatos inerentes ao processo 

democrático. Por isso mesmo, a usaremos naturalmente em nossa tentativa de descobrir a 

relação entre a democracia e a ordem socialista das coisas. Como dissemos anteriormente, os 

socialistas não apenas alegam compatibilidade de pontos-de-vista entre os dois sistemas, mas 

afirmam que a democracia implica o socialismo e que não poderá haver verdadeira democracia 

exceto num regime socialista. Por outro lado, o leitor não pode deixar de conhecer pelo menos 

alguns dos numerosos folhetos que foram publicados nos Estados Unidos nos últimos anos, 

procurando provar que a economia planificada, para não falar no socialismo total, é 

completamente incompatível com a democracia. Essas opiniões contraditórias são fáceis de 

entender do ponto-de-vista psicológico da luta e do desejo natural dos contendores de conseguir 

o apoio da maioria daqueles que acreditam. sem reservas na democracia. Mas, e se 

perguntarmos: onde está a verdade? 

 

A nossa análise nesta parte e nas precedentes do presente livro fornece sem dificuldade uma 

resposta. Entre o socialismo e a democracia, da maneira que os definimos, não existe uma 

relação necessária: um pode existir sem a outra. Mas, ao mesmo tempo, não ha 

incompatibilidade: em determinadas circunstâncias do meio social, a máquina socialista pode 

funcionar de acordo com os princípios democráticos. 

 

Mas o leitor deve levar em conta que essas simples afirmações baseiam-se apenas nas nossas 

opiniões sobre o que é socialismo e (346) democracia. Por conseguinte, significam algo menos, 

e diferente, do que pensam ambos os partidos. Por essa razão e também porque além da questão 

de simples compatibilidade surge inevitavelmente a questão de se saber se o método 

democrático funcionará mais ou menos eficientemente num regime socialista ou capitalista, 



devemos ainda explicar numerosos outros pontos, o que faremos na segunda seção deste 

capítulo. Agora discutiremos algumas das implicações da nossa análise do processo 

democrático. 

 

Em primeiro lugar, de acordo com o ponto-de-vista que adotamos a democracia não 

significa nem pode significar que o povo realmente governa em qualquer dos sentidos 

tradicionais das palavras povo e governo. A democracia significa apenas que o povo tem 

oportunidade de aceitar ou recusar aqueles que o governarão. Mas, uma vez que deve decidir 

isso de maneira inteiramente não-democrática, devemos limitar nossa definição, acrescentando-

lhe um outro critério para identificação do método democrático, isto é, a concorrência livre entre 

possíveis líderes pelo voto do eleitorado. Um dos aspectos dessa definição pode ser expressado 

se dizemos que a democracia é o governo dos políticos. E é da máxima importância 

compreender claramente o que essas palavras significam. 

 

Numerosos expoentes da doutrina democrática fizeram o possível para despir a atividade 

política de qualquer conotação profissional. Sustentaram veementemente, algumas vezes 

apaixonadamente, que a política não deve ser uma profissão e que a democracia degenera logo 

que se torna meio de vida. Mas isto é puro idealismo, É verdade, digamos, que homens de 

negócios e advogados podem ser eleitos para o parlamento e mesmo exercer cargos vez por 

outra, e continuarem basicamente homens de negócios ou advogados, É também exato que 

muitos que se tornam políticos continuam a depender de outras profissões para seu sustento*. (* 

Os exemplos, evidentemente, são numerosos. Temos um particularmente instrutivo no caso dos advogados na chambre e sênat 

franceses. Alguns dos principais líderes políticos foram também avocats, entre os quaís, por exemplo, 'WALDECK-ROUSSEAU e 

POIMCARÉ. Mas, de maneira geral (e se decidimos ignorar os casos em que escritórios de advocacia funcionam miraculosamente 

por si mesmos, se um dos seus sócios é político de proa e goza de freqüentes períodos de proeminência política), o êxito nos tribunais 

e na política não andam juntos. Mas, habitualmente, o êxito pessoal na política, e não simplesmente a 

subida ocasional para uma posição no gabinete, implicará uma atitude do tipo profissional e o 

afastamento de outras atividades para uma posição secundária, embora necessária. Se desejamos 

enfrentar os fatos honestamente, devemos reconhecer que, nas democracias modernas de todos 

os tipos, com (347) exceção da suíça, a política inevitavelmente será uma carreira. Isto significa, 

por outro lado, o reconhecimento de um interesse profissional distinto no político e um diferente 

grupo de interesses na profissão política, como profissão. E essencial incluir este fator em nossa 

teoria, pois muitos enigmas se resolvem logo que o levamos na devida conta. Entre outras 



coisas, deixamos imediatamente de nos perguntar por que é que os políticos com tanta 

freqüência deixam de servir aos interesses de sua classe ou grupos com os quais estão 

pessoalmente ligados. Politicamente falando, está ainda no jardim-de-infância o homem que não 

compreendeu, para jamais se esquecer, as palavras atribuídas a um dos políticos mais bem 

sucedidos que já viveram. "O que os homens de negócios não entendem é que, da mesma 

maneira que eles negociam em petróleo, eu negocio em votos"*. (* Tal opinião é algumas vezes 

considerada frívola ou cínica. Pensamos, pelo contrário, que é realmente frívolo ou cínico manifestar-se em público a favor de 

slogans que, na vida privada, nenhum respeito nos merecem. Mas cabe também observar que a opinião em pauta não é tão 

vergonhosa para o político como parece. Não exclui ideais ou sentido do dever. A analogia com o homem de negócios tornará o 

caso mais claro. Como dissemos algures, nenhum economista que conhece algo sobre as realidades da vida comercial 

sustentará sequer por um momento que o dever e os ideais sobre serviço e eficiência não desempenham seu papei na 

formulação da atitude do homem de negócios. Não obstante, o mesmo economista está dentro dos seus direitos se 

baseia sua explicação sobre esse comportamento em um esquema que repousa sobre o móvel do lucro.). 
 

Mas, deixem-nos observar que não há razão para se acreditar que os políticos serão melhores 

ou piores no regime socialista. O médico ou engenheiro que deseja concretizar todas as suas 

ambições no seu campo especial de trabalho será um tipo especial de homem, com um quadro 

distinto de interesses. Mas o médico ou engenheiro que deseja reformar as instituições do seu 

país será tipo inteiramente diferente, com um outro conjunto de interesses. 

 

Em segundo, os estudiosos da organização política sempre sentiram dúvidas a respeito da 

eficiência administrativa da democracia em sociedades vastas e complexas. Argumentou-se, em 

particular, que, comparada com outros sistemas, a eficiência do governo democrático é 

inevitavelmente debilitada em virtude da tremenda perda de energia que a luta incessante dentro 

e fora do parlamento causa às principais figuras do regime. A democracia é ainda mais enfra-

quecida, pela mesma razão, pela necessidade de adaptar a política (348) às exigências da luta 

política. Nenhuma dessas afirmações pode ser posta em dúvida. Ambas são corolários de nossa 

afirmação anterior de que o processo democrático produz legislação e administração apenas 

como subprodutos da luta pelos cargos políticos. 

 

Imaginemos, por exemplo, a situação de um primeiro-ministro. Nos casos em que os 

governos são instáveis, como aconteceu na França desde 1871 até o colapso de 1940, sua 

atenção deve ser quase completamente monopolizada por uma tarefa que poderíamos comparar 

à de construir uma pirâmide com bolas de bilhar. Somente homens fora do comum, nessas 



circunstâncias, poderiam ter ainda energia para o trabalho administrativo comum e apresentação 

de legislação, etc. E somente esses homens excepcionais poderiam ter adquirido autoridade 

sobre o funcionalismo civil que, como todo mundo, sabe que o governo cairá antes de muito 

tempo. Evidentemente, nada de tão trágico ocorre com o regime inglês. Os governos instáveis 

constituem exceções e, de maneira geral, uma administração pode contar com um mandato de 

cinco ou seis anos. Os ministros podem administrar e não é fácil derrubá-los no parlamento. 

Mas isto não significa que eles estão isentos da necessidade de lutar. Há uma luta sempre em 

curso e se os governos não enfrentam críticas constantemente é porque, de maneira geral, são 

capazes de rebater os ataques antes que estes se tornem perigosos. O primeiro-ministro deve 

observar incessantemente os adversários, liderar o rebanho sem um momento de descanso, 

mostrar-se disposto a fechar brechas que podem surgir a qualquer momento, dirigir os assuntos 

sob debate, controlar o gabinete, etc. Tudo isto importa em dizer que, quando o parlamento está 

em sessão, ele terá muita sorte se dispuser de umas duas horas pela manhã para pensar e 

trabalhar realmente. Os fracassos individuais e derrotas do governo são muitas vezes devidos à 

exaustão física do líder ou dos líderes*. (* Um grande exemplo desse fato é o seguinte: nenhum estudioso das origens 

da guerra de 1914-1918 pode deixar de ficar surpreendido com a passividade do governo inglês, a partir da morte do Arquiduque e 

até a declaração de guerra. Não queremos dizer que esforços não tivessem sido feitos para evitar a conflagração. Mas 

foram singularmente ineficientes e muito abaixo do que poderiam ter sido. £, evidentemente, possível explicar esse fato 

baseado na teoria de que o governo de ASQUITH não desejava realmente evitar a guerra. Mas, se essa teoria for 

considerada insatisfatória, como de fato merece, o estudioso é forçado a aceitar outra: é perfeitamente viável que os 

cavaleiros que se sentavam na bancada do governo estivessem tão preocupados com o jogo político que não despertaram 

para os perigos da situação internacional senão quando já era muito tarde.) Como poderia ele, cabe perguntar, 

liderar e supervisionar um organismo administrativo que abraça todos os problemas da vida 

econômica? (349)  

 



Mas não é tudo esse desperdício de energia. A luta competitiva incessante para subir e 

manter-se no poder reveste todas as considerações de política e medidas do preconceito tão 

admiravelmente expressado pela frase citada a respeito do negócio de votos. O fato de que, 

numa democracia, o governo deva atender primariamente aos valores partidários de uma 

política, lei ou ato administrativo (isto é, o próprio fato de que cumpra o princípio democrático 

da dependência sobre o voto do parlamento e do eleitorado), provavelmente viciará os prós e 

contras de qualquer assunto. Em particular, obriga ao homem no leme, ou perto do leme, a 

adotar opiniões a curto prazo e torna extremamente difícil a ele servir aos interesses a longo 

prazo da nação, que podem exigir trabalho persistente para objetivos remotos. A política 

estrangeira, por exemplo, corre o perigo de degenerar em política interna. E ainda mais difícil se 

torna dosar as medidas racionalmente. A dosagem decidida pelo governo, com um olho nas 

suas oportunidades políticas, não é necessariamente aquela que produziria os resultados mais 

satisfatórios para a nação. 

 

Dessa maneira, o primeiro-ministro numa democracia pode ser comparado a um cavaleiro 

tão preocupado em se manter na sela que é incapaz de planejar a cavalgada, ou a um general tão 

ocupado em apurar se o exército lhe cumpre as ordens que deixa a estratégia resolver-se por si 

mesma. E esta hipótese é ainda mais verdadeira (e deve, nos casos de países como a França e a 

Itália, ser francamente reconhecida como uma das fontes da qual se espalhou o sentimento 

antidemocrático), a despeito dos casos que podem ser invocados como atenuantes. 

 

Existe, para começar, o argumento de que os exemplos dos quais essas conseqüências 

surgem, numa medida que se consideraria insuportável, podem ser amiúde explicados pela mão 

de que o quadro social não está à altura das instituições democráticas. Como mostram os 

exemplos da França e da Itália, isso pode acontecer em países que são mais civilizados do que 

alguns que tiveram êxito nesse particular. O valor dessa crítica reduz-se, portanto, à simples 

afirmação de que o funcionamento satisfatório do método democrático depende do 

cumprimento de certas condições, um assunto que passaremos logo a estudar. 

 

Em seguida, temos a questão da alternativa. Essas falhas existem também em sistemas não-

democráticos. A ascensão a uma posição de destaque, a um tribunal, por exemplo, pode 

absorver tanta energia e viciar tanto as opiniões como a própria luta democrática, embora •esse 



desperdício ou deturpação não surja tão claramente. Isto quer dizer que as tentativas de estudo 

comparativo dos sistemas de governo (350) deverão levar em conta muitos outros fatores, além 

dos próprios princípios institucionais. 

 

Ademais, algum de nós pode replicar ao crítico que um nível inferior de eficiência 

governamental é justamente o que desejamos. Por certo não queremos ser vítimas da eficiência 

ditatorial, simples peões em uma grande partida. Uma criação como o Gosplan poderia, no 

momento atual, ser totalmente impossível nos Estados Unidos. Mas isto não prova exatamente 

que, da mesma maneira que o Gosplan russo, o seu hipotético correspondente americano 

violaria o espírito e a estrutura orgânica da nação? 

 

Por último, algo pode ser feito para reduzir, através de meios apropriados, a pressão sobre os 

líderes. O sistema americano, por exemplo, destaca-se com vantagens neste ponto. Não há 

dúvida que o primeiro-ministro americano deve estudar freqüentemente o tabuleiro político. 

Mas não precisa considerar-se responsável por todas as medidas isoladas. E, não fazendo parte 

do Congresso, está, pelo menos, livre da tensão física que sua participação exigiria. Dispõe, por 

conseguinte, de todas as oportunidades possíveis para conservar as forças. 

 

Em terceiro, nossa análise do capítulo precedente destaca de maneira pronunciada o 

problema da qualidade dos homens selecionados pelo sistema democrático para as posições de 

liderança. O bem conhecido argumento sobre o assunto por força precisa ser repetido aqui: o 

método democrático cria políticos profissionais, a quem transforma em administradores e 

estadistas amadores. Carecendo de conhecimentos necessários para enfrentar essas tarefas, eles 

nomeiam, nas palavras de LORD MACAULAY, "juízes que desconhecem a lei e diplomatas que 

não sabem francês", desmoralizando o serviço público e desencorajando os melhores elementos 

que poderiam por ele sentir-se atraídos. Ainda pior, existe outro aspecto, sem relação com a 

questão da experiência ou competência especializada: as qualidades de intelecto e caráter 

necessárias ao bom candidato não são necessariamente as que entram na constituição de um 

bom administrador. E o fracasso eleitoral pode prejudicar aqueles que seriam um sucesso à 

frente dos negócios do país. E mesmo que os escolhidos nessa eleição obtenham êxito nos 

cargos, podem ser fracassos para a nação. O político que for um bom tático pode sobreviver 

com êxito a qualquer número de fracassos. 



 

O reconhecimento do que há de verdade nessas palavras deve ser, mais uma vez, temperado 

com o reconhecimento de fatos atenuantes. Em particular, a defesa da democracia ganhará com 

um estudo das alternativas: nenhum sistema de eleição, qualquer que seja: (351) a esfera social 

(com a possível exceção do capitalismo competitivo), serve de teste exclusivo de capacidade de 

funcionamento, ou mesmo seleciona, da maneira em que os cavalos de corrida são selecionados 

no Derby. Embora em graus variáveis, todos os sistemas valorizam grandemente outras 

qualidades, que muitas vezes são hostis ao seu funcionamento. Não é verdade que nos casos 

comuns o sucesso político nada signifique para o homem, ou que o político seja sempre um 

amador. Há um assunto que ele conhece indiscutivelmente bem,, isto é, a capacidade de tratar 

com pessoas. E, de uma maneira geral pelo menos, a capacidade de obter uma posição de 

liderança política será associada a certa medida de energia pessoal e também a outras aptidões 

que serão úteis no cargo de primeiro-ministro. Há, afinal de contas, muitas rochas na corrente 

que leva os políticos às altas posições da nação, e que não são inteiramente ineficazes para 

dificultar o progresso do imbecil ou do falastrão. 

 

Nessas condições, não podemos esperar que um argumento de natureza geral, em uma outra 

direção, conduza a um resultado" definido. Muito mais curioso e significativo é o fato de que a 

prova acumulada, pelo menos à primeira vista, não é mais conclusiva. Nada é mais fácil do que 

compilar uma lista impressionante de fracassos do método democrático, especialmente se 

incluirmos não apenas os casos em que houve real colapso ou insatisfação nacional, mas 

também aqueles em que, embora a nação tivesse levado vida próspera e sadia, o rendimento do 

setor político foi manifestamente inferior em relação a outros. Mas será igualmente fácil juntar 

provas não menos impressionantes em favor do político. Para citar um exemplo importante: é 

verdade que, em tempos idos, a guerra não era de natureza tão técnica como se tornou 

posteriormente. Apesar disso, poderíamos pensar que a capacidade de se tornar um êxito nesse 

campo, mesmo naquela época, muito pouco tinha a ver com a capacidade do homem de eleger-

se para um cargo público. Todos os generais romanos da época republicana, todavia, foram 

políticos e todos eles conseguiram seus comandos diretamente através dos cargos eletivos que 

desempenhavam ou haviam desempenhado. Alguns dos piores desastres da nação foram 

justamente devidos a essa circunstância. Mas, em conjunto, esses poííticos-soldados saíram-se 

notavelmente bem. 



 

Por que será assim? Poderá haver apenas uma resposta para essa pergunta. 

 

II.    CONDIÇÕES PARA O ÊXITO DO MÉTODO DEMOCRÁTICO 

 

Se um físico observa que um mesmo mecanismo funciona de maneira diferente em 

diferentes ocasiões e lugares, ele conclui que (352) seu funcionamento depende de 

circunstâncias estranhas ao mecanismo. Não podemos evitar a mesma conclusão. E é tão fácil 

perceber quais são essas condições, como é simples notar em que condições se pode esperar que 

a doutrina clássica da democracia se ajuste razoavelmente à realidade. 

 

Essa conclusão remete-nos claramente ao critério estritamente relativista que vimos 

observando no decorrer de todo este livro. Exatamente como não há uma defesa ou uma 

condenação do capitalismo que seja válida em todas as épocas e lugares, não existe também 

nenhuma razão geral contra ou a favor do método democrático. E da mesma maneira que 

acontece com o socialismo, este fato torna difícil argumentar, por intermédio de uma cláusula 

ceteris paribus, pois "outras coisas" não podem ser iguais, como entre situações na qual a 

democracia é viável, ou a única viável, ou arranjos e situações em que não é. A democracia 

prospera em ambientes sociais que revelem certas características. Por isso mesmo cabe duvidar 

se há sentido em perguntar como se sairia ela em outras situações que carecessem dessas 

características, ou como o povo, nessas outras circunstâncias, se sairia também. As condições 

que consideramos necessárias para o êxito do método democrático * — nas sociedades em que 

o método pode realmente funcionar — nós as agruparemos sob quatro títulos. E nos 

limitaremos às grandes nações industrializadas do tipo moderno. (* Por êxito não entendemos outra coisa 

senão o caso em que o processo democrático se reproduz constantemente, sem criar situações que obriguem à invocação de 

métodos não-democráticos, e que pode enfrentar os problemas correntes de uma maneira na qual todos os interesses que contam 

politicamente são julgados aceitáveis a longo prazo. Não insinuamos que o observador, do seu ponto-de-vista individual, precisa 

aprovar os resultados.) 

 

A primeira condição é que o material humano da política (os membros da máquina política, 

os que são eleitos para servir no parlamento e atingem os postos ministeriais) seja de qualidade 

suficientemente alta. Isto significa mais do que a existência de um número suficiente de 



indivíduos com as necessárias qualidades e padrões morais. Como observamos anteriormente, o 

método democrático seleciona não entre a população, mas entre os elementos da população que 

estão dispostos a encetar uma carreira política ou, mais precisamente, que se candidatam. Todos 

os métodos de seleção fazem evidentemente a mesma coisa. Todos podem, por conseguinte, de 

acordo com o grau em que a carreira atrai o talento e o caráter, produzir o nível de rendimento 

maior ou menor do que a média nacional. A luta competitiva pelos altos cargos, por outro lado, 

desperdiça pessoal e energia. Mas, por outro, o processo democrático (353) pode criar 

facilmente no setor político condições que, uma vez estabelecidas, repelirão a maioria dos que 

poderiam ser bem sucedidos em quase tudo mais. Por ambas as razões, a presença de material 

em quantidade suficiente é particularmente importante para o êxito do governo democrático. 

Não é exato que, numa democracia, o povo tenha sempre o tipo e a qualidade do governo que 

deseja ou merece. Há muitas maneiras pelas quais se pode obter o concurso de políticos de boas 

qualidades. Até o momento, alem disso, a experiência parece indicar que a garantia única eficaz 

nesse sentido ê a existência de uma camada social, em si mesma produto de um processo 

rigorosamente seletivo, que aceita a política como coisa perfeitamente natural. Se essa camada 

não for nem demasiadamente exclusivista nem excessivamente acessível ao estranho e se, além 

disso, for suficientemente forte para assimilar a maioria dos elementos que absorve 

habitualmente, ela não apenas dará à carreira política elementos de classe, que passaram com 

êxito por muitos testes em campos diferentes (serviram, por assim dizer, um período de 

aprendizado nos negócios privados), mas os tornará ainda mais aptos, pois dota-os de tradições 

que incluem a experiência, juntamente com um código profissional e um fundo comum de 

opiniões. 

 

Não constitui simples coincidência que a Inglaterra, o único país a adaptar-se perfeitamente 

às nossas condições, seja também o único país a possuir, nesse sentido, uma sociedade política. 

Ainda mais instrutivo é o caso da Alemanha, no período da República de Weimar (1918-1933). 

Como esperamos mostrar na Parte V, nada havia nos políticos alemães daquela época que 

pudesse ser considerado decadência evidente. O membro comum do parlamento, o primeiro-

ministro e membros do gabinete eram honestos, sensatos e consciencíosos, e isto se aplicava a 

todos os partidos. No entanto, com o devido respeito pelo borbulhar do talento que surgia aqui e 

ali, embora raramente na posição ou perto do alto comando, devemos acrescentar que a maioria 

deles estava evidentemente abaixo do padrão médio e, em alguns casos, desgraçadamente 

abaixo. Naturalmente nada disso pode ter sido devido à falta de qualidades e energia na nação, 



como um todo. Mas a qualidade e a energia desprezavam a carreira política. E tampouco havia 

classe ou grupo cujos membros considerassem a política como uma vocação predestinada. O 

sistema político fracassou por muitas razões. Mas o fato de que, finalmente, sofreu derrota 

esmagadora às mãos de um líder antidemocrático é prova suficiente da falta de liderança 

democrática inspiradora. 

 

A segunda condição para o êxito da democracia é que o campo real de decisões políticas não 

seja estendido demasiadamente longe. (354) A medida em que pode ser estendido depende não 

apenas das limitações gerais do método democrático, expostas na análise apresentada na seção 

precedente, mas também das circunstâncias particulares de cada caso individual. Ou, mais 

concretamente: o campo de ação não depende apenas, por exemplo, do tipo e quantidade de 

assuntos que podem ser resolvidos com êxito por um governo sujeito às tensões de uma luta 

incessante por sua sobrevivência política: depende também, em qualquer tempo ou lugar, da 

qualidade dos homens que formam o governo, do tipo da máquina política e do quadro da 

opinião pública com que deve trabalhar. Do ponto-de-vista da nossa teoria, não é necessário o 

requisito, como seria do ponto-de-vista da doutrina clássica, de que fossem tratados pela 

máquina política apenas os assuntos que o povo em geral pudesse entender e sobre os quais 

tivesse opinião formada. Mas um requisito menos rigoroso, embora da mesma natureza, se 

impõe e necessita de comentários adicionais. 

 

Evidentemente não pode haver qualquer limite legal que impeça o parlamento, dirigido pelo 

primeiro-ministro, de equacionar qualquer assunto que queira submeter a debate, inclusive, se 

for necessário, por emenda constitucional. Mas para funcionar de maneira adequada, esse 

parlamento deve impor-se certos limites, como já argumentava EDMUND BURKE ao discutir o 

comportamento do governo inglês e do Parlamento em relação às colônias americanas. Da 

mesma maneira, podemos argumentar que, dentro do âmbito dos assuntos que devem ser 

submetidos à votação no parlamento, é muitas vezes necessário ao governo e à assembléia 

aprovar medidas sobre as quais sua decisão será puramente forma! ou, no máximo, de natureza 

puramente fiscalizadora. De outra maneira, o método democrático pode produzir monstrengos 

legislativos. Tomemos, por exemplo, um caso tão vasto e de natureza tão técnica como um 

código criminal. Cabe ao sistema democrático decidir apenas se o país deve ter ou não esse 

código, e também certos casos que o governo pode selecionar para decisões políticas que sejam 



mais do que simplesmente formais, por exemplo, se certas práticas de associações de 

empregados e trabalhadores devem ou não ser consideradas criminosas. Quanto ao resto, 

governo e parlamento têm de aceitar o conselho dos especialistas, seja o que eles realmente 

pensem a respeito do assunto. Pois o crime é fenômeno complexo. A palavra, na verdade, 

abrange muitos fenômenos que pouco têm em comum. Os slogans populares sobre o assunto 

são quase sempre invariavelmente errados. E o tratamento racional do problema exige que a 

legislação sobre o assunto seja isenta de explosões de vingança e manifestações de 

sentimentalismo, às quais (355) os leigos do governo e parlamento têm o hábito de se entregar. 

Foi justamente isso o que quisemos salientar ao frisar as limitações do domínio real das decisões 

políticas, isto é, o campo em que os políticos decidem tanto sobre o fundo como sobre a forma. 

 

Mais uma vez, a condição em questão pode ser realmente cumprida por uma limitação 

correspondente das atividades do Estado. Mas seria um grave erro se o leitor pensasse que tal 

limitação é uma conseqüência necessária. A democracia não necessita que todas as funções do 

Estado sejam sujeitas ao seu método político. Na maioria dos países democráticos, por exemplo, 

os órgãos políticos concedem uma grande independência aos juízes. Temos outro exemplo na 

posição do Banco da Inglaterra até 1914. Algumas das funções eram, realmente, de natureza 

pública. Apesar disso, essas funções foram atribuídas a um órgão que, legalmente, constituía 

apenas uma sociedade comercial bastante independente do setor político para adotar normas 

próprias. Certos órgãos federais do setor político têm poder para adotar normas próprias. Nos 

Estados Unidos, alguns órgãos federais constituem outra boa ilustração. A Comissão 

Interestadual de Comércio constitui uma tentativa para ampliar a esfera de autoridade pública 

sem ampliar a esfera de decisão política. Ou, para dar ainda outro exemplo: certos Estados 

financiam universidades sem condições, isto é, sem interferir, o que, em alguns casos, equivale a 

uma autonomia completa. 

 

Por conseguinte, quase todos os tipos de atividade humana podem ser incluídos no âmbito do 

Estado sem se tornar parte do material que entra na luta competitiva pela liderança política, 

excluindo-se apenas as medidas de criação e concessão de poderes a uma determinada agência e 

os contatos naturais com o governo, na sua qualidade de órgão supervisor. É verdade, 

naturalmente, que essa supervisão pode degenerar em influência nociva. O poder do político de 

nomear pessoal para agências públicas apolíticas, se usado em toda a sua extensão, será muitas 



vezes suficiente para corrompê-las. Mas a exceção não afeta o princípio. 

 

Quanto à terceira condição: o governo democrático na moderna sociedade industrial deve ser 

capaz de contar, em todos os campos. incluídos na esfera da atividade pública (não importa se 

numerosos. ou não), com os serviços de uma bem treinada burocracia que goze de boa posição e 

tradição e seja dotada ainda de um forte sentido de dever e um não menos forte esprit de corps. 

Tal burocracia constitui o maior desmentido do falado governo de amadores. Potencialmente, é 

a única resposta à pergunta ouvida tão freqüentemente nos Estados Unidos: já que o governo 

democrático mostrou-se incapaz de produzir (356) um governo municipal decente, que 

poderemos esperar do governo da nação se todas as atividades, incluindo eventualmente todo o 

processo produtivo, devem ser cometidas à burocracia? E, por último, constitui também a 

principal resposta à pergunta a respeito da maneira como a nossa segunda condição pode ser 

cumprida, * nos casos em que for muito ampla a esfera do controle público. (* O estudo de alguns 

comentários sobre a burocracia, contidos no Capítulo XVIII, convencerá o leitor de que, em todos os três aspectos, a solução trazida 

pela burocracia não é considerada ideal em nenhum dos sentidos. Por outro lado, os leitores não devem deixasse influenciar indevi-

damente pelas conotações que a palavra adquiriu na conversação habitual. De qualquer maneira, é a única solução realista.) 

 

Não basta que a burocracia seja eficiente na administração dos assuntos correntes e tenha 

competência para dar conselhos. Deve ser suficientemente forte para guiar e, se necessário, 

instruir os políticos que dirigem os ministérios. Para isto, deve ser capaz de criar princípios 

próprios e ser suficientemente independente para cumpri-los. Deve, em suma, ser um poder por 

direito próprio. Equivale isto a dizer que, de fato embora não formalmente, as nomeações, 

manutenção no cargo e promoções devem depender em grande parte — dentro dos 

regulamentos burocráticos que os próprios políticos hesitam em violar — de seus próprios 

conceitos como grupo, apesar de todo o clamor que se levanta sempre que político e público são 

contrariados por esses preceitos, o que aliás acontece freqüentemente. 

 

Mais uma vez, como no caso do pessoal político, a questão do material humano disponível 

reveste-se de importância. A preparação do pessoal, embora importante, é secundária neste caso. 

E, tanto o material como o código tradicional necessários para o funcionamento de uma classe 

oficial desse tipo podem ser obtidos mais facilmente se houver camada social de boa qualidade e 

prestígio correspondente, que possa ser explorada em busca de novos recrutas — mas não 

demasiadamente rica, pobre, exclusiva ou acessível. As burocracias da Europa, a despeito de 



terem provocado críticas suficientes para lhes manchar o bom nome, exemplificam muito bem o 

que estamos querendo explicar. Constituem produto de uma longa evolução iniciada com os 

ministeriales dos magnatas medievais (originariamente servos escolhidos para trabalhos 

militares e administrativos e que, por isso, adquiriram o status de pequena nobreza), que se 

prolongaram através dos séculos até se transformarem na máquina poderosa que hoje 

conhecemos. Não pode ser formada apressadamente, e tampouco alugada por dinheiro. Mas 

cresce em toda parte, seja qual for o método político adotado pela nação. A sua expansão é uma 

das coisas certas com que podemos contar no futuro. (357)  

 

O quarto conjunto de condições pode ser resumido na expressão autocontrole democrático. 

Todos admitem, evidentemente, que o método democrático não pode funcionar suavemente a 

menos que todos os grupos importantes da nação estejam dispostos a aceitar todas as medidas 

legislativas, enquanto estiverem em vigor, e todas as ordens do governo, desde que emitidas por 

autoridades competentes. 

 

Acima de tudo, tanto o eleitorado como o parlamento devem possuir um nível moral e 

intelectual bastante elevado para resistir às ofertas de loucos e ladrões, pois, caso contrário, os 

homens que não possuem nenhuma das duas qualidades serão impelidos numa ou noutra 

direção. Além disso, os fracassos que desacreditam a democracia e debilitam a lealdade para 

com ela podem ocorrer também se forem aprovadas medidas que não levam em conta os 

direitos de outros grupos ou a situação do país. As propostas individuais de reforma legislativa 

ou executiva devem, se assim podemos dizer, aguardar sua vez na fila e não tomar de assalto o 

armazém. Recordando o que foi dito no capítulo precedente sobre o modus operandi do método 

democrático, o leitor perceberá que essa atitude envolve uma larga medida de subordinação 

voluntária. 

 

Em particular, os políticos no parlamento devem resistir à tentação de perturbar ou 

embaraçar o governo todas as vezes que têm oportunidade. Nenhuma política será possível se 

adotarem essa norma. Isto significa que as forças do governo devem aceitar-lhe a liderança e 

permitir-lhe formular e executar um programa e que a oposição deve também aceitar a direção 

do seu gabinete potencial e deixar que este trave a luta política com observância de certas regras, 

O cumprimento deste requisito, cuja violação habitual pode significar o começo do fim da 



democracia, exige, como se verá adiante, uma dose exata de tradicionalismo, nem muito grande 

nem muito pequena. A proteção desse tradicional ismo é, na verdade, uma das razões para a 

existência das regras de procedimento e etiqueta parlamentar. 

 

Os eleitores comuns devem respeitar a divisão de trabalho entre si e os políticos que elegem. 

Não devem retirar com excessiva facilidade a confiança entre eleições e necessitam 

compreender que, uma vez tendo eleito determinado cidadão, a ação política passa a ser dele e 

não sua. Significa isso que ele deve abster-se de instruí-lo sobre o que fazer, um principio, aliás, 

que foi reconhecido por todas as Constituições e teorias políticas desde o tempo de EDMUND 

BURKE. As suas conseqüências, no entanto, não são entendidas de maneira geral. Por um lado, 

poucas pessoas compreendem que esse princípio (358) se choca com a doutrina clássica da 

democracia e significa, realmente, o seu abandono. Pois, se o povo deve governar no sentido de 

decidir casos individuais, que seria mais natural para ele do que dar instruções aos seus 

representantes, como o fizeram os eleitores dos Estados Gerais franceses em 1789 e mesmo 

antes disso? Por outro, reconhece-se ainda menos que se o princípio for aceito, não apenas 

instruções tão formais como essas dos cabiers, mas as tentativas menos formais de restringir a 

liberdade de ação dos membros do parlamento - o costume de bombardeá-los com cartas e 

telegramas, por exemplo - devem ser submetidas à mesma proibição. 

 

Não queremos estender-nos sobre os vários e delicados problemas provocados pela operação 

desses conceitos, no que tangem à real natureza da democracia, da forma por nós definida. 

Importa dizer apenas que as práticas democráticas bem sucedidas em sociedades grandes e 

complicadas foram, invariavelmente, hostis às manobras por trás do pano (inclusive com o uso 

da diplomacia secreta e do disfarce de intenções e compromissos) e que é preciso muito 

autocontrole do cidadão para abster-se de usá-las. 

 

Por último, a concorrência eficiente pela liderança necessita de muita tolerância com as 

diferenças de opiniões. Já dissemos acima que essa tolerância não pode e jamais será absoluta. 

Mas deve ser possível a todo líder potencial, que não está legalmente impedido de concorrer, 

apresentar seu caso sem causar desordens. E isto pode exigir que o povo permaneça calmo 

quando alguém ataca seus interesses mais vitais ou ofende seus ideais mais queridos, ou, como 

alternativa, que o líder potencial que abriga essas opiniões se abstenha também. Nenhuma das 



duas atitudes é possível sem um real respeito pelas opiniões dos outros, um respeito que 

equivale a controlar as próprias opiniões. 

 

Todos os sistemas podem-se desviar até certo ponto do costume. Mas, até mesmo o mínimo 

de autocontrole democrático necessita da existência de um caráter e hábitos nacionais de certo 

tipo, que não teve oportunidade de se desenvolver em todos os países e que o próprio método 

democrático não pode por si mesmo produzir. E em nenhuma parte esse autocontrole se 

sustentará além de um certo grau de severidade. Na verdade, o leitor não necessita reexaminar as 

nossas condições para se convencer de que o governo democrático funcionará com o máximo 

de vantagem apenas se todos os interesses importantes forem praticamente unânimes na 

lealdade ao país e aos princípios estruturais da sociedade. Todas as vezes que esses princípios 

forem desafiados e surgirem casos que dividam a nação em dois campos hostis, a democracia 

funciona deficientemente. E pode deixar de (359) funcionar por completo logo que os interesses 

e ideais estejam em conflito e a respeito dos quais o povo se recuse a entrar em acordo. 

 

Ou, generalizando o que dissemos acima, o método democrático estará em situação 

desvantajosa nas épocas de crise. Realmente, democracias de todos os tipos reconhecem quase 

unanimemente que há situações em que é mais sensato abandonar a liderança competitiva e 

adotar a monopolista. Na antiga Roma, um cargo não-eletivo, conferindo ao seu ocupante o 

monopólio de liderança, estava previsto na Constituição. O detentor do cargo era chamado de 

magiter populi ou dictator. Cláusulas semelhantes são conhecidas em quase todas as 

Constituições, na dos Estados Unidos, inclusive: em certas condições, o presidente adquire um 

poder que o transforma, para todos os fins e princípios, em autêntico ditador romano, por 

maiores que sejam as diferenças entre ambos em forma legal e detalhes práticos. Se o 

monopólio for eficazmente limitado a um período definido (como aconteceu originàriamente 

em Roma) ou à duração de um estado de emergência curto, o princípio democrático da 

liderança coletiva será simplesmente suspenso. Se o monopólio, seja de fato seja de direito, não 

for limitado no tempo (e, se não limitado no tempo, tenderá a se tornar ilimitado em todos os 

campos), o princípio democrático é então ab-rogado e surge a ditadura na sua acepção 

moderna*. (* Na antiga Roma, com relação à qual temos o hábito de empregar incorretamente a palavra, desenvolveu-se uma 

autocracia que, por diversos séculos, revelou certos aspectos não estranhos ás ditaduras modernas, embora a analogia não deva ser 

levada muito longe. Mas essa autocracia não usou o cargo republicano de ditador exceto em um caso, o de JÚLIO CÉSAR. A 

ditadura de SEU foi simples magistratura temporária, criada para um fim definido (reforma constitucional). E não podemos citar 



outros casos que não sejam regulares.) 

 

III.     A DEMOCRACIA NA ORDEM SOCIALISTA 

 

1. Ao expor nossas conclusões, é melhor começar estudando a relação entre a democracia e a 

ordem capitalista. 

 

A ideologia da democracia, da maneira refletida na doutrina clássica, repousa num esquema 

racionalista da ação humana e dos valores da vida. Recordando o nosso argumento exposto 

anteriormente (Capítulo XI), o leitor deve perceber logo que a ideologia é de origem burguesa. 

A História confirma sem discrepância esse fato: historicamente, a democracia moderna cresceu 

passo a passo com o capitalismo e foi dele conseqüência. O mesmo acontece com a prática 

democrática: a democracia, no sentido da nossa teoria de liderança competitiva, presidiu ao 

processo de transformações políticas (360) e institucionais, através do qual a burguesia 

modificou e, do seu próprio ponto-de-vista racionalizou, a estrutura social e política que 

precedeu à sua ascensão: o método democrático foi a arma política dessa reconstrução. Já vimos 

algures que o método democrático trabalha, com eficiência, superior, também em certas 

sociedades extra e pré-capitalistas. A democracia moderna, todavia, é produto do sistema 

capitalista. 

 

Constitui questão completamente diferente saber se a democracia é ou não um dos produtos 

do capitalismo, que com ele morrerá. E é também questão à parte saber com que grau de 

eficiência a sociedade capitalista pode utilizar o método democrático que criou. 

 

Quanto à última questão, é claro que a sociedade capitalista está bem dotada, pelo menos em 

um aspecto. A burguesia oferece uma solução própria para o problema de reduzir as decisões da 

esfera política a proporções que podem ser controladas pelo método da liderança competitiva. O 

esquema burguês limita a esfera da política ao restringir o campo de autoridade pública. Sua 

solução será o ideal para o Estado modesto, que existe primariamente para garantir a legalidade 

burguesa e fornecer uma estrutura firme à iniciativa individual em todos os campos. Se, além 

disso, tomamos em conta as tendências pacifistas (ou pelo menos, antimilitaristas) e livre-



cambistas que observamos ser inerentes à sociedade burguesa, verificar-se-á que a importância 

do papel da decisão política no Estado burguês pode, em princípio pelo menos, ser reduzido a 

qualquer proporção mínima que se torne necessária devido às imperfeições do setor político. 

 

Mas esse tipo de Estado deixou de ter interesse para nós. A democracia burguesa constitui, 

por certo, um caso histórico especialíssimo e os argumentos que possam ser invocados em seu 

nome dependerão evidentemente da aceitação de padrões que hoje já não observamos. Mas será 

absurdo negar que essa solução, com a qual, aliás, não concordamos, é, apesar de tudo, uma 

solução, e que a democracia burguesa é também democracia. Ao contrário, à medida que suas 

cores se desvanecem, torna-se ainda mais importante reconhecer como era ela colorida na sua 

época de maturidade; como oferecia vastas e iguais oportunidades às famílias (se não aos 

indivíduos); como era grande a liberdade pessoal que conferia àqueles que lhes passavam as 

provas (ou aos seus filhos). É importante reconhecer também que foi um sucesso, por algumas 

décadas pelo menos, que suportou condições desfavoráveis e que funcionou com êxito ao 

enfrentar necessidades que eram estranhas e hostis aos interesses burgueses. (361)  

 

Além disso, em outro sentido, a sociedade capitalista, no seu estado de maturidade, estava 

em boas condições para fazer da democracia um sucesso. E muito mais viável a autolimitação 

democrática por uma classe cujos interesses são mais bem servidos por uma política de não-

interferência, do que por outra que tende, por natureza, a viver do Estado. O burguês, 

primariamente absorvido pelos seus negócios particulares, provavelmente mostrará, de maneira 

gera! (enquanto esses interesses não forem seriamente ameaçados), muito mais tolerância pelas 

diferenças políticas e respeito por opiniões de que não partilha, do que qualquer outro tipo de ser 

humano. Além disso, enquanto os padrões burgueses forem dominantes na sociedade, essa 

atitude tenderá a contagiar outras classes. Os interesses latifundiários ingleses aceitaram com 

relativa boa graça a derrota de 1845; o operário inglês lutou pela eliminação das 

desqualificações legais, mas, até o começo do presente século, revelou muita relutância em 

reclamar privilégios. É exato que em outros países esse autocontrole foi menos evidente. Esses 

desvios do princípio não foram sempre sérios e estavam sempre vinculados aos interesses 

capitalistas. Mas, em alguns casos, a vida política se transformou quase que inteiramente numa 

luta de grupos de pressões e, em muitos outros, tornaram-se práticas que não se ajustavam ao 

espírito do método democrático, a ponto de deturpar-lhe o modus operandi. A afirmação de que 



não pode haver verdadeira democracia na ordem capitalista é, apesar disso, um evidente 

exagero*. (* Devemos dizer, sim, que existem realmente alguns desvios tio princípio de democracia que se associam à presença 

de interesses capitalistas organizados. Mas, ainda que corrigidos dessa maneira, a afirmação continua verdadeira tanto do ponto-

de-vista da doutrina clássica como do nosso conceito de democracia. Do primeiro ponto-de-vista, o resultado significa que os meios 

à disposição dos interesses privados são usados freqüentemente para contrariar a vontade do povo. Do segundo, que esses meios 

privados são amiúde utilizados para interferir na operação do mecanismo da liderança competitiva.) 

 

Em ambos os aspectos, todavia, o capitalismo está perdendo rapidamente as suas antigas 

vantagens. A democracia burguesa, vinculada a esse ideal de Estado, vem funcionando com 

dificuldades cada vez maiores já há algum tempo. Em parte, isso se deve ao fato, que já 

estudamos acima, de que o método democrático não funciona da maneira mais favorável nos 

casos em que a nação está muito dividida sobre questões fundamentais da estrutura social. E 

essa dificuldade tornou-se especialmente grave porque a sociedade burguesa deixou, de maneira 

lamentável, de preencher uma outra condição de funcionamento do sistema democrático. A 

burguesia (362) produziu indivíduos que fizeram sucesso na liderança política quando passaram 

a fazer parte de uma classe política de origem não-burguesa, mas não produziu uma grande 

camada política própria, embora, como se poderia pensar, a terceira geração das famílias 

industriais tivesse todas as oportunidades para criá-la. A razão dessa incapacidade foi explicada 

em detalhes na Parte II. Esses fatos, tomados em conjunto, parecem sugerir um prognóstico 

pessimista para esse tipo de burguesia. E sugerem também uma explicação para a facilidade 

aparente com que, em certos casos, essa sociedade sucumbiu à ditadura. 

 

2. A ideologia do socialismo clássico é descendente da ideologia burguesa. Partilha, 

sobretudo, do fundo racional e militarista da última e de muita;; das idéias e ideais da doutrina 

clássica da democracia. Neste sentido, os socialistas de fato não tiveram dificuldade em se 

apropriar dessa parte da herança burguesa e de alegar que os elementos da doutrina clássica que 

o socialismo não pode absorver (o destaque dado à defesa da propriedade privada, por exemplo) 

constituem, na verdade, negações dos seus princípios tradicionais. Credos dessa ordem 

poderiam ter sobrevivido até mesmo em formas de socialismo totalmente não-democrático. E 

podemos confiar que escribas e fariseus encontrarão, mediante frases apropriadas, um terreno 

comum entre o credo e a prática. Mas é a prática que nos interessa — o destino das práticas 

democráticas, como foram por nós interpretadas na doutrina da liderança competitiva. Dessa 

maneira, uma vez que já verificamos que o socialismo não-democrático é perfeitamente 



possível, a questão importante é saber agora de que maneira o socialismo pode utilizar o método 

democrático, caso resolva adotá-lo. 

 

O ponto essencial a compreender é o seguinte: nenhuma pessoa sensata pode estudar com 

indiferença as possíveis conseqüências da extensão do método democrático, ou melhor, da 

esfera da política, a todos os assuntos econômicos. Acreditando que o socialismo •democrático 

significa justamente isso, essa pessoa concluirá naturalmente que o socialismo democrático deve 

fracassar. Mas esta não é a conclusão necessária. Como já observamos antes, a ampliação da 

esfera da administração pública não significa necessariamente uma extensão correspondente da 

administração política. Ê provável que a primeira possa ser estendida de maneira a absorver os 

assuntos econômicos da nação, ao passo que a segunda permanece dentro das fronteiras 

estatuídas pelas limitações do método democrático. 

 

Mas é conclusão inevitável que, na sociedade socialista, tais limitações provocarão questões 

muito mais sérias, pois a sociedade socialista   carece   das   restrições   automáticas   impostas   à 

atmosfera (363) política pelo sistema burguês. Além disso, na sociedade socialista, não será 

mais possível encontrar consolo no pensamento de que a ineficiência do procedimento político 

é, afinal de contas, apenas uma garantia de liberdade. A falta de administração eficiente trará a 

falta do pão. Não obstante, as agências encarregadas do funcionamento do motor econômico — 

a junta central que encontramos na Parte III e os órgãos subordinados encarregados de 

administrações de indústrias e firmas separadas — podem ser organizadas e administradas de 

maneira a evitar, no cumprimento dos deveres habituais, a interferência de políticos e, por falar 

nisso, de incômodos comitês de cidadãos ou de operários. Ou melhor, podem estar tão distantes 

da atmosfera de conflito político que não terão de revelar outra ineficiência senão aquela 

vinculação à palavra burocracia. E mesmo essa eficiência pode ser reduzida de maneira 

considerável graças a uma concentração certa de responsabilidades sobre certos indivíduos e por 

um sistema de bem escolhidos incentivos e penalidades, entre os quais serão as mais 

importantes as normas de nomeação e promoção. 

 

Os socialistas sérios, quando não estão cabalando votos e se encontram em estado de 

sensatez, sempre perceberam a existência desse problema e também que a democracia não 

constitui solução para ele. Encontramos uma interessante ilustração desse ponto nas 



deliberações do Comitê Alemão sobre a Socialização (Sozialisierungs Kommission). Em 1919, 

quando o Partido Social Democrático Alemão resolveu opor--se definitivamente ao 

bolchevismo, alguns dos seus membros mais radicais ainda acreditavam que alguma medida de 

socialização era iminente, por questão de necessidade prática. Um comitê foi por isso nomeado, 

com a atribuição de definir os objetivos e recomendar os métodos. Embora não fosse constituído 

apenas de socialistas, a influência destes era dominante. KARL KAUTSKY ocupava a presidência. 

Produziu o comitê recomendações definidas apenas a respeito do carvão, e mesmo estas, vindas 

à luz sob as nuvens de tempestade da paixão anti-socialista, não são especialmente interessantes. 

Muito mais interessantes são as opiniões que surgiram na época em que prevaleciam esperanças 

mais ambiciosas. Condenou-se franca e unanimemente a idéia de que os gerentes de fábrica 

deviam ser eleitos pelos operários. Os conselhos de operários que haviam surgido durante a 

época de colapso geral eram objeto de suspeita e antipatia. O comitê, procurando evitar tanto 

quanto possível as idéias populares sobre democracia industrial, * fez o máximo para dar-lhes 

uma forma inócua e pouco ou nada para fixar-lhes as funções. (* A democracia econômica e industrial 

representa conceitos que figuram em tantas quase-utopias que perderam pouco menos que todo o sentido preciso. Basicamente, 

acreditamos que significa duas coisas: em primeiro lugar, o domínio dos sindicatos sobre as relações industriais; em segundo, a 

democratização da fábrica monárquica pela representação dos operários nas juntas de administração, ou outros expedientes 

destinados a assegurar-lhes influencia nas decisões sobre a introdução de melhorias tecnológicas, política comercial em geral, e, 

por certo, disciplina na fábrica, em particular, incluindo os métodos de contratação e dispensa. A participação nos lucros é uma 

panacéia de um grupo inferior de esquemas. Acreditamo-nos justificados a dizer que a maior parte dessa democracia econômica se 

desvanecerá em um regime socialista. Alas isso não é tão grave como parece, pois muitos dos interesses que esse tipo de democracia 

deveria defender cessarão de existir por essas alturas.) Pelo contrário, trabalhou arduamente para fortalecer a 

autoridade e defender a independência do pessoal administrativo. Dedicou muita atenção ao 

problema de evitar que os gerentes perdessem a vitalidade capitalista e mergulhassem no 

ramerrão burocrático. Na verdade (se é permissível falar de resultados de discussões que dentro 

em breve perderiam toda importância), esses gerentes socialistas não teriam sido muito 

diferentes dos seus predecessores capitalistas e, em muitos casos, os mesmos indivíduos teriam 

sido renomeados. Chegamos, pois, por caminho diferente, às mesmas conclusões alcançadas na 

Parte III. 

 

Estamos agora, por conseguinte, em condições de vincular essa conclusão à solução do 

problema da democracia em um regime socialista. Em certo sentido, naturalmente, as formas e 

os órgãos atuais do sistema democrático são tão característicos da estrutura e dos problemas do 

mundo burguês como o próprio princípio fundamental da democracia. Mas isto não constitui 

razão para que eles desapareçam com o capitalismo. As eleições gerais, partidos,. parlamentos, 



gabinetes e primeiros-ministros poderão ainda ser os instrumentos mais convenientes para 

resolver os problemas que os socialistas podem reservar para decisão política. A lista desses 

casos seria escoimada de todos os itens que, nos dias de hoje, têm origem no conflito de 

interesses privados e na necessidade de regulamentá-los. Mas haverá novos. Haverá outras 

questões, tais como o volume de investimentos a ser aplicado e as normas para distribuição do 

produto social, que devem ser emendadas. Os debates gerais sobre eficiência e as comissões de 

inquérito, do tipo das Comissões Reais Inglesas, continuarão a funcionar da mesma maneira. 

 

Dessa maneira, os membros do gabinete e, em particular, os políticos que se encontrarem à 

testa do ministério da produção, farão sem dúvida prevalecer a influência do elemento político, 

tanto mediante medidas legislativas a respeito dos princípios gerais de (365) administração da 

máquina econômica, como através do poder de nomear, que não poderia estar inteiramente 

ausente ou ser meramente formal. O ministro da produção não precisaria interferir mais no 

funcionamento interno das indústrias do que os ministros ingleses da saúde ou guerra interferem 

nos seus respectivos departamentos. 

 

3. É desnecessário dizer que a administração de uma democracia socialista da maneira 

indicada acima seria um fracasso total, exceto no caso de uma sociedade que preenchesse o 

requisito de maturidade, discutido na Parte III, incluindo, particularmente, a capacidade de 

estabelecer a ordem socialista de uma maneira democrática e a existência de uma burocracia de 

posição e experiência adequadas. Mas a sociedade que preenchesse essas condições — e não 

discutiremos outro tipo qualquer — teria, em primeiro lugar, uma vantagem de importância 

possivelmente decisiva. 

 

Frisamos acima que não se pode esperar que a democracia funcione satisfatoriamente a 

menos que a vasta maioria do povo, em todas as classes, esteja resolvida a observar as regras do 

jogo democrático e que essa observância, por seu turno, signifique que todos concordam 

basicamente sobre os princípios fundamentais da estrutura institucional. Atualmente, a última 

condição não está sendo cumprida. Um número tão grande de pessoas já perdeu, e tantas outras 

perderão, a lealdade aos padrões da sociedade capitalista que, por este motivo apenas, a 

democracia está obrigada a funcionar com dificuldades cada vez maiores. Na fase por nós 

imaginada, todavia, o socialismo pode eliminar essa falha. Será, talvez, capaz de restabelecer a 



unanimidade de pontos-de-vista e reparar as falhas no tecido social. Caso o consiga, então, os 

antagonismos restantes serão exatamente do tipo que o método democrático está bem 

capacitado a solucionar. 

 

Dissemos, na Parte III, que os antagonismos restantes diminuirão em número e importância 

graças à eliminação de interesses capitalistas era choque. As relações entre a agricultura e a 

indústria, entre pequenas e grandes indústrias, entre produtores e consumidores de aço, entre as 

indústrias protecionistas e os exportadores deixarão de ser (ou podem deixar de ser) questões 

políticas que são hoje resolvidas pelo peso relativo de grupos de pressão, e se tornarão 

problemas técnicos, que serão examinados imparcialmente por especialistas e terão uma solução 

consentânea. Embora possa ser utópico esperar que não haja interesses econômicos diferentes 

ou conflitos entre eles, e ainda mais utópico esperar que não haja problemas econômicos que 

causem divergência de opinião, há bons motivos para se esperar que o número total de assuntos 

controversos diminua, quando (366) comparados com o que eram no caso do capitalismo intato. 

Não haveria, por exemplo, os defensores da política de proteção à prata e a vida política seria 

purificada. 

 

À primeira vista, o socialismo não possui nenhuma clara solução para o problema que foi 

resolvido em outras formas de sociedade pela existência de uma classe política de tradições 

estáveis. Já dissemos anteriormente que, no socialismo, haverá o político profissional, de cujo 

meio pode surgir uma casta política, sobre cujas qualidades seria ocioso especular. 

 

Até agora, o socialismo se apresenta sob uma luz muito favorável. Pode-se argumentar, 

todavia, que essa vantagem pode ser facilmente contrabalançada pela importância e 

possibilidade dos desvios possíveis. Até certo ponto, previmos essa possibilidade, ao insistir na 

maturidade econômica que, entre outras coisas, implica que nenhum grande sacrifício pode ser 

exigido de uma geração em benefício da outra. Mas, mesmo que não haja necessidade de fa2er 

o povo suar por meio de um Gosplan qualquer, a tarefa de manter o curso democrático pode ser 

extremamente delicada. As circunstâncias nas quais o timoneiro do barco teria êxito em resolvê-

la talvez não sejam mais fáceis de imaginar do que as circunstâncias em que, frente a frente com 

um estado de paralisia que se estendesse do setor político a toda a economia nacional, ele 

pudesse ser impelido a um curso de ação que deve sempre encerrar atrativos para o homem que 



percebe o poder tremendo, inerente ao sistema socialista, sobre o povo. Afinal de contas, a 

administração eficiente da economia socialista significa não apenas a ditadura do proletariado na 

fábrica, mas também sobre o proletariado. Os homens que são mantidos sob jugo tão 

disciplinado seriam, é verdade, os soberanos nas eleições. Mas, da mesma maneira que podem 

usar essa soberania para relaxar a disciplina na fabrica, assim também o governo (precisamente 

o governo que se preocupa com o futuro da nação) pode aproveitar-se dessa disciplina para 

restringir a soberania. Por questão de necessidade prática, a democracia socialista pode 

eventualmente tornar-se logro maior do que foi até hoje a democracia capitalista. 

 

De qualquer maneira, a democracia não significará maior liberdade pessoal. E, mais uma 

vez, não terá maior semelhança com os ideais entronizados na doutrina clássica. 

 

 

 


	ebook - capas (schumpeter)
	Schumpeter - CSD

