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RESUMO

Um dos principais problemas apresentados pela concepção tradicional de
democracia, caracterizada pela mera competição política entre interesses ou preferências,
é sua insuficiência na avaliação dos resultados políticos. Em contraposição, a idéia de
uma democracia deliberativa pretende, dentre outros objetivos, fornecer uma reflexão
epistêmica, na medida em que se propõe a ir além do mérito dos procedimentos
democráticos, com vistas a apresentar boas razões para as escolhas públicas. Ela requer
uma justificação pública que se faça por meio da argumentação pública de todos os
concernidos. Essa abordagem, contudo, é comprometida por falhas relacionadas a sua
postura excessivamente idealista – caso entendamos os procedimentos deliberativos
como discussões políticas efetivas voltadas para o consenso – ou à eventual vagueza de
seus parâmetros epistêmicos. Procuro defender, em sentido contrário, que critérios
adequados à justificação pública podem ser encontrados na concepção política de justiça
presente no liberalismo político de John Rawls. Sua proposta deve ser interpretada, em
discordância com críticas correntes, como defensora da democracia e plenamente
compatível com a deliberação democrática.
Palavras-chave : democracia – democracia deliberativa – liberalismo político – justiça
igualitária – John Rawls
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ABSTRACT

One of the major problems that beset the traditional conception of democracy,
marked by a mere political contention of interests or preferences, is the absence of a due
appraisal of political outcomes. Contrarily, the idea of deliberative democracy intends
inter alia to provide an epistemic account so far as it goes beyond procedural values in
order to find good reasons for a public choice. It claims a public justification by way of a
public

reasoning

among

all

those

concerned.

This

account

reveals,

however,

shortcomings for being either too idealist if its deliberative procedures mean a public
discussion whose aim is consensus or too vague whether one considers those procedures
as epistemic standards. I sustain otherwise that appropriate criteria for public justification
can be found in a political conception of justice supported by John Rawls’ political
liberalism. This account is to be shown – in opposition to common objections - as
encouraging democracy and not inimical to democratic deliberation.
Key words : democracy – deliberative democracy – political liberalism – egalitarian
justice – John Rawls
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APRESENTAÇÃO

O advento da idéia de uma democracia deliberativa tem entre seus propósitos
centrais fornecer critérios para uma crítica da visão da democracia como um mero
procedimento de agregação de interesses. Na concepção tradicional de democracia,
conforme definida pela teoria competitiva, não se apresentam quaisquer considerações
normativas para a avaliação das decisões públicas, a não ser o mérito de terem resultado
de uma disputa regulamentada entre preferências políticas. Inexiste, nesse ideal, uma
reflexão específica sobre as condições sob as quais se pode esperar que os resultados
dessa disputa sejam moralmente aceitáveis.
Uma reflexão como essa é epistêmica na medida em que se propõe a ir além da
preocupação com o mérito dos procedimentos democráticos em tratar igualmente todas as
alternativas políticas. Exige-se que boas razões sejam oferecidas em defesa daquilo que é
decidido, principalmente se a questão pública sob discussão envolver uma controvérsia
de ordem moral. A reivindicação comum das concepções deliberativas de democracia, a
esse respeito, é por uma base pública de justificação que requer a participação de todos os
concernidos em um processo de argumentação pública, sob condições de igualdade, para
que os resultados políticos possam ser considerados legítimos.
De acordo com os proponentes dessa idéia, é a própria deliberação pública livre e
igual que oferece os parâmetros para o julgamento da legitimidade política, os quais
devem resultar do convencimento mútuo dos envolvidos. O problema fundamental dessa
abordagem é guardar uma ambigüidade quanto aos critérios necessários para se avaliar os
resultados democráticos. Se interpretarmos o procedimento deliberativo como um
processo efetivo de decisão coletiva, teremos a defesa de um acordo normativo que pode
ou ter características indesejáveis – por incorporar desigualdades arbitrárias – ou ser
implausível – caso o entendamos como consensual. Se, ao contrário, concebermos a
deliberação como um procedimento ideal, para fins de argumentação moral, dele não se
consegue derivar conclusões claras quanto um padrão epistêmico desejável.
Proponho, em contrapartida, um exame do ideal de legitimação política do
liberalismo igualitário como recurso para se pensar as formas como uma concepção de
5

justiça política pode fornecer determinados critérios epistêmicos que levem em
consideração uma justificação pública das decisões políticas. Trata-se de uma
fundamentação que se vale do ideal de razão pública para defender um padrão normativo
exigente, destinado à avaliação específica de questões moralmente controversas. Sugiro
que essa concepção traz recomendações relevantes para que a idéia de democracia possa
ser pensada como algo além da agregação de preferências. Examino, para tanto, a relação
desse ideal de justificação com as escolhas democráticas, a fim de defender que o devido
entendimento do caráter político do liberalismo de John Rawls implica o favorecimento
das decisões democráticas justas, mas não tem o condão de impor limitações de antemão
à deliberação pública.
A fim de evitar excessivas remissões a notas de rodapé, procurei indicar o
máximo de referências bibliográficas mediante a utilização do nome do autor seguido do
ano e da página correspondentes à obra mencionada (colocados entre parênteses); os
títulos completos encontram-se na bibliografia final.
Optei por traduzir os textos citados ao longo do trabalho. Nos casos em que a obra
de referência for de língua inglesa, portanto, mesmo que não houver menção explícita,
trata-se de uma versão do excerto original.

Este trabalho não teria sido possível sem o apoio de todos aqueles que
acompanharam, nos últimos quatro anos, a longa trajetória percorrida até a conclusão
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diante.
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INTRODUÇÃO

I.
A idéia de uma democracia deliberativa ganhou destaque nas discussões sobre
modelos de democracia nas últimas décadas, mas o foco no papel da deliberação política
para o estabelecimento de governos legítimos é, evidentemente, muito mais antigo. O que
se destaca de novo nas propostas teóricas contemporâneas é a sua ênfase em um padrão
muito específico de argumentação pública, baseado na deliberação livre e igual dos
cidadãos, que é realçada a ponto de adquirir centralidade como fonte de legitimidade das
decisões políticas. Esses novos modelos ambicionam, em sua maior parte, fornecer um
modelo alternativo à concepção tradicional de democracia baseada na competição
eleitoral, própria do chamado pluralismo-competitivo. Tal “mudança de foco” proposta
pelos deliberativos procura voltar as atenções sobre o processo de discussão pública que
antecede a tomada de decisões (nas várias instâncias de debate público, para além dos
mecanismos formais de representação política) no intuito não apenas de resgatar um ideal
de autogoverno popular, mas também de formular as condições apropriadas de
justificação das decisões democráticas.
Uma das evidências da indefinição, no atual progresso das discussões teóricas
sobre o tema, do que exatamente significa essa guinada em direção a um modelo
deliberativo é a variedade de propostas diferentes que procuram abrigo sob a mesma
rubrica1 – em muitos casos ocupando-se de problemas bem distintos. Embora a maioria
assuma críticas comuns, dirigidas às limitações de um modelo de democracia que
concentre suas atenções apenas sobre a disputa entre representantes políticos, existe uma
divergência significativa acerca de quais são os elementos formadores de um ideal
normativo alternativo, que possa fazer frente à concepção teórica tradicional da
democracia liberal.
Em todo, caso é possível detectar, entre as propostas que aludem à deliberação
como a via por excelência da política democrática, determinadas elaborações que contam
1

Isso fica claro na diversidade dos modelos apresentados nos “survey articles” de Bohman (1998) e
Freeman (2000), assim como na análise de Chambers (2003).
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com um maior refinamento argumentativo – as quais atentam, basicamente, para o
potencial racional da argumentação (reasoning, ou troca de razões) que toma corpo na
deliberação pública, o qual seria capaz de oferecer diretrizes mais consistentes para se
avaliar a legitimidade das decisões públicas. Há uma certa controvérsia com relação à
forma com que se pode identificar esse potencial e, conseqüentemente, às implicações de
um possível método alternativo de decisão. A despeito das diferentes argumentações em
prol da deliberação, contudo, subsiste uma preocupação comum: reconhecer os processos
que possibilitem a aferição dos termos aceitáveis para a determinação do que seja uma
escolha democrática. É esse componente específico do “deliberacionismo” que interessa
ao presente trabalho.
Essa idéia-chave das propostas deliberativas de democracia – a de que a
deliberação pública é componente central no oferecimento de razões para a validação dos
resultados do procedimento democrático. – ganha contornos mais definidos em alguns
trabalhos. É o caso de suas formulações mais elaboradas2 , que reivindicam um ideal de
justificação pública bastante exigente, o qual procura adicionar um componente
“cognitivo” ou “epistêmico”3 (de avaliação das melhores razões em defesa de arranjos e
resultados políticos) às considerações normalmente oferecidas para a fundamentação das
decisões políticas por parte da teoria competitiva tradicional. Para essa última corrente
valem, em suma, as escolhas resultantes da competição entre alternativas políticas, sob a
garantia do valor igual dado às preferências de todos os participantes do procedimento
decisório. A seleção das alternativas políticas disponíveis, mediante um processo de
competição política livre e igual, é considerada legítima sob a condição de não haver o
favorecimento de nenhuma delas4
O ideal de justificação pública próprio aos modelos deliberativos, por seu turno,
implica a identificação de valores comuns, em meio à multiplicidade de interesses

2

Para se ter uma boa noção dos pontos mais relevantes em discussão no debate “deliberativo”, é
fundamental a consulta aos compêndios Bohman e Rehg (1997), Elster (1998) e Benhabib (1996).
Diferentes versões de um modelo deliberativo mais articulado são encontradas em Gutmann e Thompson
(1996), Habermas (1992) e Bohman (1996).
3
Discutirei mais detidamente o significado desses termos no primeiro capítulo.
4
A idéia de “consideração igual” que fundamenta os processos democráticos na leitura “competitiva”,
contudo, pode ser interpretada como mais do que a mera indistinção entre as alternativas disponíveis.
Analisarei, no momento apropriado, o significado da idéia de um “valor igual” dado às pretensões de todos
- à qual recorre a concepção pluralista-competitiva de democracia.
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existente em uma sociedade democrática, plural por definição. Entendo que uma das
metas centrais dessas propostas teóricas é identificar critérios de correição dos resultados
políticos que delimitem os termos razoáveis para as decisões democráticas. A idéia de
“razão pública”, embora seja típica da fundamentação liberal do poder político5, sofre
apropriação por parte dessas teorias da democracia que se dispõem a elaborar uma
reflexão específica sobre resultados - que vá além do procedimento decisório utilizado
para a solução dos conflitos. Nelas – dito de um modo sintético - a argumentação pública
passa a ser a via de acesso para a identificação dos parâmetros possíveis de um acordo
que reflita aqueles valores comuns e indique o modo de seu compartilhamento. A idéia de
deliberação, nos modelos teóricos que tomo aqui como referência, é parte integrante de
um ideal de argumentação razoável que se presta, assim, a encontrar termos comuns para
se julgar a legitimidade do poder político e a definir a relação do processo democrático
com esse fundo comum.
A identificação dos termos desse ideal de razão pública, no entanto, nem sempre é
clara nos modelos deliberativos. Creio existir, em grande parte das teorias deliberativas,
uma certa ambigüidade mal resolvida – que será objeto de crítica no segundo capítulo
deste trabalho – entre o recurso à formulação de um ideal de deliberação para a defesa de
um padrão normativo de argumentação pública e uma tentativa – a meu ver inadequada –
de se referenciar esses termos de razoabilidade na dinâmica das deliberações políticas
efetivas sem uma discussão das diferenciações apropriadas. Em alguns casos, parece
haver a expectativa de que a própria deliberação política, tanto aquela existente nas
arenas formais dos órgãos representativos como a que ocorre no âmbito informal da
esfera pública, seja o único parâmetro para a estipulação dos critérios de avaliação do
quão razoável é determinada medida política.
A esse respeito, concepções que apostam nas deliberações efetivas costumam ser
refratárias a critérios que não sejam os do próprio procedimento democrático de decisão.
A reivindicação passa então a ser por uma atenção especial à virtude cognitiva da
5

A esse respeito, Gaus (2003: 15). À minha abordagem interessa uma idéia específica de razão pública,
aquela elaborada por Rawls (1993), que discutirei no terceiro capítulo do trabalho. Não considero
equivocado, contudo, valer-se do termo para fazer referência a um ideal de deliberação pública
reivindicado por grande parte dos teóricos “deliberativos”. Deixo as distinções necessárias entre uma idéia
e outra para quando analisar a concepção política de justiça do liberalismo político de Rawls. Entendamos,
por ora, a idéia de razão pública simplesmente como um modelo (ideal) de argumentação para a
justificação pública das decisões.
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discussão pública, a qual a corrente competitiva estaria sonegando. O problema, em meu
entender, é que, a fim de estabelecer parâmetros para a crítica dos processos
deliberativos, torna-se inevitável que recorram a um componente de idealização
normativa 6 .
Temos então um dilema que parece acometer os representantes da corrente
deliberativa que defendem uma inclinação “epistêmica” da teoria, nos termos em que
sugeri. Será preciso que estabeleçam qual o estatuto do procedimento deliberativo: tratase de um ideal destinado a oferecer padrões contra-factuais para a avaliação dos
resultados democráticos ou dos próprios processos de discussão pública tal qual ocorrem
nos regimes democráticos efetivamente existentes? A avaliação dessa questão deve
exigir, em meu entender, diferenciações entre os critérios para a legitimação da
autoridade pública, por um lado, e um referencial normativo apropriado para se julgar os
resultados das decisões democráticas, por outro7 .
Se essa diferenciação for levada a sério, cabe então investigar os termos de uma
possível relação entre recomendações igualitárias baseadas em uma concepção política de
justiça (a qual tomarei como um critério normativo adequado para a almejada avaliação
dos resultados) e uma idéia de democracia que forneça uma reflexão sobre o valor da
igualdade política que vá além do peso igual dado às preferências de cada um (tal qual
expressas no próprio procedimento democrático de escolha). Ao examinar os requisitos
da razão pública tal qual entendida pelo liberalismo político, pretendo defender que se,
por um lado, a reflexão sobre a legitimidade dos resultados políticos é necessária aos
modelos de democracia que procuram apresentar soluções para dilemas morais
prementes, é importante que se possa estabelecer os alcance limitado dessas reflexões –
se não se quiser que a autoridade democrática seja comprometida.
A fim, portanto, de lidar com as implicações da leitura da democracia feita pelos
“deliberativos” para a discussão das possibilidades epistêmicas da teoria democrática, o
presente trabalho se organiza da seguinte forma. Examino no primeiro capítulo o teor das
objeções principais feitas pela teoria deliberativa ao modelo liberal-competitivo, que
corresponde à concepção tradicional de democracia. Para tanto, realizo primeiramente
6

Estou somente adiantando parte da crítica que tentarei elaborar no segundo capítulo – cujo
desenvolvimento deixo, assim, para mais tarde.
7
De que forma essa diferenciação pode ser estabelecida será discutido no terceiro capítulo.
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uma análise do mérito moral do próprio procedimento democrático, tal qual concebido
por essa tradição. O intuito primeiro é refletir sobre possíveis justificativas para uma
definição mínima de democracia e, na seqüência, discutir o valor das concepções
democráticas meramente “procedimentais”. Em seguida, esquadrinho as críticas feitas
pela vertente deliberativa à democracia competitiva, concentrando-me sobre o apontado
déficit epistêmico dessa última - que leva os que se opõem a tal concepção de
democracia, dita “procedimental”, a defender a necessidade de uma avaliação dos
resultados políticos, que está ausente nesse modelo.
Em uma segunda etapa, procuro apresentar uma discussão da forma como os
teóricos deliberativos de matriz liberal propõem a substituição da leitura da democracia
feita pelo pluralismo-competitivo. Avalio de que modo a concepção de um procedimento
deliberativo busca definir critérios de legitimação das decisões democráticas que
incorporem um ideal de igualdade política mais exigente do que a consideração igual de
todos reivindicada pela concepção competitiva. Meu propósito é debater o que a crítica
deliberativa traz de novo e analisar a viabilidade dos critérios que ela defende, tendo em
vista o propósito de definir uma base pública de legitimação política para as decisões
democráticas.
Uma vez que uma das metas desses novos modelos é fornecer recursos para se
lidar com os dilemas morais que permeiam as sociedades democráticas caracterizadas
pelo pluralismo de visões de mundo, é preciso, então, tentar entender de que forma a
adoção da idéia de razão pública proporciona um instrumental teórico adequado para o
problema. Parto, no terceiro capítulo, de uma discussão do modo como que esse ideal é
apresentado no liberalismo político de John Rawls (1993), de modo a buscar um
referencial razoável para se avaliar os termos em que um acordo público quanto às bases
de justificação das decisões políticas seja plausível. Em um primeiro momento, é
necessário, para tanto, examinar os limites que o próprio autor define ao propor uma
concepção política de justiça para determinadas questões morais controversas. Em
seguida, argumento que essa proposta específica, se adequadamente interpretada, não
estipula de antemão “amarras” à autoridade democrática, pois é perfeitamente compatível
com a mesma.
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Ao se traçar esse percurso específico para o avaliar o “ideal deliberativo”, a
intenção é compartilhar da insatisfação dessa corrente com noções de democracia que não
se disponham a pensar as condições sob as quais os arranjos democráticos possam ser
mais justos. Todavia, procuro apontar para algumas dificuldades que essa proposta
teórica alternativa enfrenta ao buscar aproximar uma idéia de um acordo normativo,
muito cara à argumentação moral do contratualismo liberal, à forma de deliberação
política tal qual realizada nos contextos marcados por conflito e assimetrias, que
caracterizam a disputa política em nossas democracias. Ainda que se reconheça a
necessidade teórica de se refletir sobre critérios de razoabilidade e justiça para que uma
noção de democracia mais comprometida com a igualdade política seja pensada, há que
se atentar – e esse é um dos argumentos principais deste trabalho – para os obstáculos que
têm de ser enfrentados por aqueles que se esforçam em identificar os termos morais da
prática democrática.

II.
É interessante notar que um fator central que reúne uma gama muito diversa de
teóricos insatisfeitos com a teoria tradicional da democracia seja a característica
agregativa dos mecanismos de decisão democrática8 . A oposição entre métodos
deliberativos e agregativos se inicia com a formulação, proveniente de matrizes variadas,
de uma crítica aos arranjos institucionais democráticos que se apóiam primariamente em
mecanismos eleitorais – e sua ênfase em modos de agregação de interesses individuais ou
de preferências. Em contraposição, costuma-se argumentar, arranjos que promovam a
deliberação democrática devem complementar – ou mesmo substituir – os procedimentos
agregativos – a fim de que resultados políticos legítimos possam ser produzidos. O
“déficit normativo” da agregação relaciona-se incapacidade desses arranjos tradicionais
em oferecer o tratamento adequado às questões políticas mais delicadas, que envolvam
assuntos controversos e/ou digam respeito a dilemas morais.

8

A esse respeito, conferir Knight e Johnson (1994).
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É também curioso que em várias formulações dessa crítica, essa dualidade entre
mecanismos agregativos e deliberativos é tomada como sinônimo da oposição entre o
modelo competitivo-pluralista, no primeiro caso, e uma formulação teórica alternativa, no
segundo. Pode parecer trivial destacar o fato, mas é preciso lembrar que a deliberação
política é de importância fundamental para a concepção de democracia que enfatiza a
competição política, da mesma maneira que os procedimentos agregativos são
incontornáveis – nos momentos de decisão – mesmo para os ideais de democracia que
pretendem dar destaque à deliberação. Conforme discutirei no primeiro capítulo, esta
oposição é problemática demais para ser levada a sério na distinção entre as diferentes
propostas teóricas.
Se, por um lado, é correto, segundo entendo, que a teoria democrática tenha
necessariamente que se debruçar sobre uma série de questões que vão além da simples
agregação eleitoral se quiser avaliar a legitimidade de seus resultados, não estou tão
certo, em contrapartida, sobre se o acréscimo de deliberação pública possa ser
considerado, sem qualquer problematização, uma receita para que uma reflexão mais
consistente sobre as limitações dos arranjos democráticos tradicionais possa ser feita.
Procuro, assim, apresentar a crítica que dá origem à presente investigação como um
combate ao modelo competitivo.
A fim de entender, portanto, um pouco melhor a oposição realizada pelos
adversários deliberativos da concepção tradicional de democracia, tentarei, nesta segunda
parte da introdução - ainda que de modo sucinto - estabelecer alguns traços distintivos do
modelo competitivo e realizar uma breve apresentação da forma como a proposta
deliberativa deseja preencher os alegados déficits da idéia de democracia como
competição política. As linhas de crítica existentes no debate contemporâneo contestam
tanto a habilidade dos procedimentos eleitorais comuns em dar respostas a assimetrias
que o ferem em sua base, quanto a alegada incapacidade do sistema representativo nos
moldes tradicionais em articular demandas inteiramente novas.
Examinemos então, uma breve caracterização do que estou me referindo como a
concepção tradicional de democracia. O modelo competitivo de democracia, de matriz
liberal,

delineia-se,

basicamente,

pela

preocupação

com

o

estabelecimento

de
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procedimentos justos na regulação do embate entre demandas políticas9 . Tal proposta
teórica pode ser apontada como a leitura de maior projeção nas análises políticas
contemporâneas, inscrevendo-se no legado de enfoques de preocupação realista, voltados
para a dinâmica dos processos democráticos efetivos Procura, contudo - a menos na
versão do “pluralismo-democrático” de Dahl - discutir os elementos valorativos
envolvidos no recurso a procedimentos majoritários de escolha pública.
A teoria competitiva pauta-se, pode-se dizer, pelo destaque dado ao processo
eleitoral de escolha dos governantes - seleção de líderes políticos à qual se atribui
centralidade na conceituação de democracia. Define o regime democrático como um
arranjo institucional para a resolução de questões políticas, no qual representantes
adquirem o poder de decisão por intermédio da competição pelo voto popular. O
procedimento de disputa política é a tônica, e um mecanismo de controle popular de seus
representantes é concebido mediante a aposta de que o embate das lideranças pelo poder
político as condicionaria a levar em consideração, em suas decisões quando no exercício
do governo, as vontades de seus eleitores.
Em um sistema representativo definido pela realização periódica de pleitos,
marcados pela competição pelo voto popular, as preferências e interesses prevalecentes
na sociedade devem ser, assim, incorporados pelos órgãos oficiais por intermédio
substancialmente da atuação de lideranças. Este grupo, motivado pelo próprio interesse
em se manter nos cargos eletivos, tende necessariamente, na leitura da teoria competitiva,
a responder às demandas de seus eleitores, vindo a exercer, diante do controle popular,
um mandato responsivo.
O funcionamento de tais mecanismos representativos dá uma medida de igualdade
política, visto que confere a todos os cidadãos a oportunidade de se manifestar e ter sua
opinião considerada de forma equânime na aferição dos resultados das eleições. Todavia,
para que sua operação ocorra genuinamente, são necessários determinados requisitos que
garantam certo grau de inclusão e contestação no funcionamento desse procedimento. O
fortalecimento de garantias institucionais aos direitos políticos apresenta-se, nesse
sentido, fundamental. Robert Dahl enunciou um conjunto de características referenciais

9

Entre os autores que, descartadas diferenças específicas, enfatizam a competição política em seus modelos
estão Schumpeter (1942), Downs (1957) e Dahl (1956), (1972) e (1989).
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para a identificação da democracia10 que se tornou ícone na mensuração de regimes
democráticos, sendo correntemente citado, mesmo por adversários da tradição
procedimental-competitiva.
Os critérios dahlsianos para a identificação de um regime democrático são,
basicamente: o sufrágio universal, garantido a virtualmente todos os cidadãos adultos, a
liberdade de expressão e associação políticas, o direito de elegibilidade para cargos
políticos, as fontes alternativas de informação, eleições livres e idôneas e instituições que
assegurem a representatividade de políticas governamentais. Um sistema protetor dos
referidos direitos políticos básicos é sugerido como um referencial para se avaliar o grau
de democratização de comunidades políticas de larga escala e com uma forte pluralidade
de modos de vida. A “poliarquia”, nome dado aos sistemas reais imperfeitos que se
aproximam do ideal de democracia, caracteriza-se por ser um regime competitivo e
inclusivo.
O pano de fundo do modelo competitivo é, marcadamente, a fragmentação de
interesses nas sociedades modernas, representada pela heterogeneidade de forças que
compõem o espectro político. Em um cenário político marcado pelo corporativismo, a
competição e a inclusão promovem a dispersão de recursos políticos, colocando
obstáculos consideráveis à orientação das ações governamentais em benefício de parcela
restrita da população. A expectativa é de que a competição política promova a
distribuição de capital político, em maior ou menor grau, entre os grupos sociais.
Sob um prisma normativo, a prevalência da decisão da maioria, associada à
proteção conferida às minorias pelos direitos individuais, dá azo, segundo a matriz teórica
competitiva, a um procedimento decisório que faça com que as leis e políticas públicas
maximizem a utilidade média de todos os cidadãos – a satisfação de suas preferências
individuais. Em se tratando de questões políticas, essa seria a justificativa para a
legitimidade das decisões tomadas com base no princípio majoritário. O valor moral do
processo democrático, para esta perspectiva teórica, vai, todavia, além deste ganho de
utilidade, residindo, antes, na força normativa da consideração igual de cada cidadão.
Embora consista num procedimento imperfeito (não assegura a produção do melhor
resultado em todos os casos), a regra da maioria faz com que o procedimento de escolha
10

Cf. Dahl (1972), cap. 1 e (1989), cap. 15.
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pública empregado respeite ao valor igual de cada indivíduo – a garantia de um estatuto
político igual, conferido a cada cidadão, legitimaria, assim, as decisões políticas da
maioria em relação às preferências preteridas das minorias11 .
Os representantes da “virada deliberativa”, em contraposição, aparentemente
pretendem, a um só tempo, herdar o legado de uma certa corrente “radical”, associada à
defesa de uma democracia “participativa”12 - na medida em que sustentam uma visão
específica de participação popular e inclusão - e temperá-lo com uma ênfase particular
dada aos processos de discussão, argumentação e julgamento públicos. A deliberação
pública entre cidadãos livres e iguais deve ser, segundo os modelos deliberativos, o
centro das atenções por parte da reflexão teórica – ao invés da mera agregação de
preferências no processo de competição política. Em virtude da impossibilidade de
participação direta de todos os atingidos por uma decisão política, a tendência da
concepção deliberativa é, de uma forma geral, preocupar-se com a inclusão da maior
variedade de argumentos possível e com a possibilidade de que de que seu intercâmbio,
nas mais diversas esferas de decisão política, seja capaz de promover a transformação das
preferências e, eventualmente, a composição de acordos13 .
De uma certa maneira, a idéia dos modos de participação popular (requerida pelos
antigos modelos participativos) como forma de legitimação e renovação da democracia,
que se ligava ao ideal de um associativismo político, é complementada, nos modelos
deliberativos, pela aposta na dinâmica das instituições representativas oficiais 14. Essa
mudança de ênfase, em direção a preocupações práticas e “realistas”, relacionadas ao
funcionamento da democracia representativa, veio a alargar e refinar a temática com a
qual as posturas tradicionalmente críticas do modelo padrão de democracia liberal
passaram a ter que lidar. Em vez da proposição de arranjos alternativos de participação
direta, o foco voltou-se para os meios de se tornar as instituições consolidadas - as
eleições e o princípio da maioria que a rege, os órgãos representativos, as cortes e o
sistema constitucional como um todo – mais deliberativas.
11

A argumentação desenvolvida por Dahl (1989), cap. 10 a 12, encontra -se aqui bastante simplificada.
Voltarei a esses pontos na discussão do primeiro capítulo.
12
Talvez o exemplo mais significativo e bem-articulado dessa vertente esteja em Pateman (1970). Sigo,
nessa argumentação, Bohman (1998: 400).
13
Veja-se, a respeito, a síntese de Elster (1986: 11-12)
14
Isso ocorre, por exemplo, na sugestão de um modelo de “duas vias” por Habermas (1992; cap. 8)
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Assim – se pudermos sintetizar o argumento - a deliberação pública livre e igual
nessas instituições seria, para a corrente deliberativa, a base para a concepção de um ideal
de legitimação política que pretende – mediante atenção às formas de argumentação
pública – encontrar, nas diferentes manifestações da deliberação política (em arenas
formais e informais), a expressão por excelência do governo democrático. A definição
desse ideal só seria possível - argumentam os teóricos deliberativos - através de uma
mudança de perspectiva teórica, que destaque aspectos do regime democrático a que o
modelo pluralista-competitivo de matriz liberal normalmente não daria, de acordo com
essa linha de raciocínio, a devida atenção.
Apesar de considerar contestável o argumento sobre a necessidade dessa revisão
teórica, vejo com simpatia, em contrapartida, a tendência de se procurar refletir sobre o
funcionamento da estrutura representativa da democracia tal qual ela se nos apresenta na
forma de um sistema de governo para organizações políticas de larga escala. Com isso,
entendo que o foco sobre as instituições tradicionais de representação política é
fundamental, assim como o entendimento de que as instâncias oficiais de decisão pública
ocupam um papel central no aperfeiçoamento de uma sociedade democrática

15

.

Discordo, assim, de autores como Dryzek (2000: 8), quando argumenta que a guinada dos
“deliberativos” (na condição de representantes de uma perspectiva crítica da teoria
tradicional) em direção a um modelo de democracia constitucional – como ocorre, por
exemplo, com Habermas (1992) – implique a perda do impulso crítico da teoria
democrática.
Dryzek entende que haveria nesse movimento uma “capitulação” diante da
perspectiva liberal, com os esforços de reflexão se voltando para os mecanismos de
funcionamento constitucional e de mudança legal. O que o autor (2000: 24) julga ser uma
defecção desses teóricos a “uma gama de fatos imutáveis sobre o mundo moderno” responsável por uma preocupação maior em se pensar saídas para a democratização que
passem pelo ordenamento legal e reflitam o funcionamento das instituições oficiais 15

Não pretendo, de forma alguma, sustentar que a reflexão sobre arranjos menos convencionais de
participação pública (experiências como a do orçamento participativo, dos conselhos populares ou outras
iniciativas de gestão local) não sejam importantes para o debate teórico. Entendo apenas que essa
“revisitação” da importância das instâncias formais de representação corresponde a uma redefinição da
linha de crítica feita pelas correntes teóricas tradicionalmente inamistosas à concepção liberal de
democracia.
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entendo corresponder a uma inflexão mais “conseqüente” de determinada parcela da
crítica teórica ao liberalismo – no sentido de se preocuparem com recomendações que
levem em consideração a viabilidade do que se propõe como alternativa, em acordo com
o arcabouço institucional vigente (e refletindo a partir dele).
Uma das conseqüências desse deslocamento teórico da crítica ao modelo liberal
de democracia é o proveitoso diálogo com a teoria constitucional16 que resultou da
redefinição do debate nos termos das condições necessárias (em termos da garantia de
direitos) para que as decisões democráticas sejam consideradas legítimas. A defesa de um
trato mais adequado de determinadas questões políticas (referentes, entre outros temas, à
inclusão de minorias e a conflitos de ordem moral) trouxe, para a reflexão específica
sobre a democracia, o dilema das eventuais restrições aos processos majoritários de
decisão pública – e, em decorrência disso, a discussão dos necessários limites a essas
interferências para que o processo democrático não seja descaracterizado.
O enfoque do presente trabalho, contudo, tocará o problema do conflito entre a
autoridade democrática e a possibilidade de seu controle jurisdicional apenas
incidentalmente17 . Limitar-se-á a apresentar um modelo constitucional de democracia
como resposta possível a uma leitura específica do conflito entre deliberativos e
“competitivos”. Se esse conflito puder ser interpretado em termos da procura por
referenciais epistêmicos que possam ir além do próprio procedimento democrático –
conforme já sugerido – a idéia é pensar de que formas a adoção desses critérios não
venha a descaracterizar a deliberação democrática.
Essa preocupação específica dos deliberativos com critérios epistêmicos, sob a
qual nossa discussão se concentrará, expressa-se de maneira bastante nítida no trabalho
de Gutmann (1993). A título de introdução ao tema, remeto-me aqui à forma como ela
constrói a linha de crítica “deliberativa” que me interessa em particular. O dilema teórico
de Gutmann se estrutura do seguinte modo. A autora faz referência à existência de uma
certa “desarmonia da democracia”, consistente em um problema para a teoria política que
assume duas dimensões. Em uma delas, é detectada a tensão existente entre o ideal da

16

Estlund (1993: 1437) e Cohen (1994: 607) cuidam dessa aproximação, que é nítida nas obras de
Gutmann e Thompson (1996) e Habermas (1992).
17
Ver discussão no terceiro capítulo.
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democracia de cunho “populista” (que dá primazia ao governo da maioria) 18 e o ideal do
liberalismo “negativo” (que opõe liberdades individuais às decisões majoritárias). A
“desarmonia externa” da democracia estaria no conflito entre a proposta de um governo
que promova a supremacia das decisões da maioria, por um lado, e a expectativa da
vigência de um rol mais extenso de liberdades, para além daquelas necessárias à
manutenção do próprio governo democrático.
Essa tensão “externa” é particularmente importante por colocar em perspectiva
dois objetivos centrais às democracias constitucionais modernas: assegurar a participação
igual de todos os cidadãos nas decisões públicas - por meio de procedimentos decisórios
legítimos que levem em conta as escolhas políticas da maior parte desses cidadãos – e
garantir a salvaguarda de limites constitucionais que tais decisões devem respeitar para
que, entre outros benefícios, direitos fundamentais, por exemplo, não sejam violados.
Trata-se da fusão aparentemente contraditória entre os dois princípios: de um governo
popular soberano, de um lado, e de um Estado constitucional, de outro - o qual seja capaz
de estabelecer um sistema de direitos que ao mesmo tempo regule o âmbito das decisões
coletivas e forneça as condições para que elas sejam tomadas de forma autônoma.
Embora tal desarmonia possa ser expressa como essa tensão própria aos
fundamentos teóricos ambivalentes da democracia moderna, Gutmann (1993: 8)
argumenta que ela se mostra particularmente proeminente se avaliarmos as limitações de
um modelo de democracia populista, entendido como “... um sistema de governo da
maioria que não impõe restrições à substância dos resultados sancionados pelo
eleitorado, com exceção daquelas que são exigidas pelo próprio procedimento
democrático de governo popular.”19 O problema teórico estaria, dito de um modo geral,
na ausência de critérios para se avaliar os resultados políticos do processo democrático –
para além daqueles exigidos pelo procedimento de decisão coletiva ele mesmo.
Tal carência de referenciais normativos implicaria, em uma primeira análise, a
impossibilidade de, valendo-se desse modelo, julgar a legitimidade de um regime
democrático com base em outros fatores que não apenas aqueles tradicionalmente
18

Basicamente, a forma de governo que tem por base a regra da maioria como princípio decisório e procura
garantir o sufrágio universal, eleições competitivas e as liberdades de expressão política, de imprensa e de
associação (direitos esses que têm o intuito de assegurar a lisura do processo democrático); v. Gutmann
(1993: 6).
19
Gutmann baseia sua definição na argumentação de Barry (1979: 25).
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associados à idéia de democracia (quais sejam: eleições livres e competitivas, promovidas
em conjunto com a garantia das liberdades públicas essenciais à livre circulação de
opiniões). O déficit, para a autora, estaria na insuficiência dessa concepção de governo
majoritário - somadas as suas condições de implementação mencionadas - para se criticar
os arranjos democráticos que cumprem com aqueles requisitos básicos exigidos pelo
modelo mas não satisfazem ao ideal de cooperação social entre cidadãos iguais. Esse
ideal, por seu turno, estaria na base de uma justificação apropriada da democracia.
Em outro texto conciso dedicado a traçar um panorama das questões relevantes
para a teoria democrática contemporânea, Gutmann (1993b: 417) reforça a meta
assumida pela democracia deliberativa em elaborar uma formulação teórica que concilie
os ideais populista (do governo popular) e liberal. Se bem entendo a proposta, o foco na
deliberação “racional” se presta principalmente a designar um ideal intermediário,
centrado na noção de autonomia individual, supostamente capaz de realizar uma
integração entre as idéias de liberdade pessoal e igualdade política. A vocação de “meio termo” dos teóricos deliberativos é um passo importante no esforço teórico mais amplo
de se discutir a implicação mútua das idéias de igualdade e liberdade. Um dos problemas
mais aparentes na abordagem dos deliberativos, no entanto – conforme procuro estudar
em detalhe no segundo capitulo – é a referência, para a identificação desse ideal de
autonomia, a uma concepção de deliberação razoável que parece mais apropriada ao
âmbito da argumentação moral do que ao do debate propriamente político20 . Deixo essa
discussão para depois.
Aa forma como pretendo expor e defender o que entendo como recomendações do
liberalismo igualitário para a idéia de democracia parte de um ideal de igualdade política
que compartilha uma série de características com as formulações dos teóricos
deliberativos. Dentre elas, está certamente a tentativa de se pensar a prática democrática
como algo mais do que a simples disputa de interesses contrários. Há em comum a busca
por termos razoáveis para as decisões públicas relevantes, um conjunto de valores que se
pode esperar sejam representativos da prática democrática e forneçam referenciais
normativos para se pensar diretrizes para um regime político justo. Faço referência, ao
longo do trabalho, a esse “conteúdo normativo” aludindo ao “valor moral” de práticas,
20

A esse respeito, ver Vita (2000b) e (2003).
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procedimentos e arranjos, de modo a me referir a uma noção de um ponto de vista
eqüitativo que exija mais do que neutralidade ou imparcialidade das instituições. Esse
ponto de vista só deverá ficar claro com a conclusão da exposição, no terceiro capítulo.
Por

último,

uma

observação

metodológica.

Grande

parte

dos

modelos

deliberativos faz com freqüência uso da noção de “razão” ou “racionalidade” como
conceito que se destina, no meu entender, tanto a explicitar um padrão epistêmico de
avaliação de condutas, instituições ou regras – em um sentido mais técnico - quanto a
expressar a idéia de “argumentação” (uma das traduções possíveis para o termo “reason”
empregado nos textos originais em inglês) – em um sentido mais “coloquial”. Para os fins
de minha exposição, na maior parte dos casos de seu aparecimento (excetuando-se onde é
feita uma ressalva explícita ou se trata de uma argumentação filosófica mais técnica), o
segundo sentido é o que predomina.
Durante o estudo, preocupei-me menos em elucidar os sentidos específicos desse
emprego de “razão” (as filiações teóricas e significado particular das reivindicações de
cada um dos que se valeram do termo) e mais em tratar de seu valor na argumentação
utilizada em cada contexto. Julgo importante fazer essa ressalva porque, em se tratando
de uma análise que se propõe a avaliar, entre outros temas, o mérito “epistêmico” dos
modelos de democracia abordados, procurarei deixar claras as circunstâncias em que o
emprego do primeiro sentido mencionado (o de um ideal normativo de razoabilidade ou
de racionalidade) for relevante para o tópico discutido na ocasião.
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1.
DEMOCRACIA PARA ALÉM DO PROCESSO

I.
Dois tipos de avaliação

Existe uma distinção analítica que creio ser de importância para se diferenciar
algumas nuances existentes entre os modos de justificação da democracia apresentados
pelos principais modelos teóricos contemporâneos 21 . O recurso a essa diferenciação deve
auxiliar na exposição de um problema que entendo como fundamental à crítica que as
concepções deliberativas de democracia fazem à teoria tradicional. Trata-se, dito de uma
forma um tanto abrangente, da alegada inexistência, na concepção competitiva da
democracia liberal, de uma base de legitimação adequada para o governo democrático –
deficiência que pretendo matizar em minha discussão, mas cujo aspecto mais relevante
pode ser enunciado, segundo o interpreto, como uma ausência de critérios apropriados
para se aferir a legitimidade dos resultados democráticos. Vou me limitar, por ora, a essa
apresentação sintética do problema, e tentarei fazer com que ele tome corpo ao longo da
exposição.
A diferenciação inicial que adoto é a seguinte. Ao se avaliarem os méritos
relativos dos modelos teóricos de democracia, é preciso atentar para a relevância da
distinção entre o valor atribuído ao processo democrático (aos ritos e garantias
necessárias para que uma decisão coletiva seja democrática) e o valor dado às decisões
que resultem do processo em questão (em virtude da chancela democrática dada a elas ou
segundo critérios outros, independentes desse mesmo processo). Veremos que em muitas
situações eles se apresentarão como mutuamente dependentes, mas entendo que a
separação entre as duas idéias permite tornar mais claras algumas questões que estão em
disputa entre as teorias da democracia sob exame.
21

Acompanho Estlund (2006: 209) na adoção dessa diferenciação. Ela é idêntica àquela feita por Rawls
(1995: 170).
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Teríamos, com essa separação proposta, de um lado um rol de critérios que se
prestam a aferir a legitimidade do procedimento democrático por meio da atenção à
forma pela qual determinada decisão foi tomada – se ela cumpriu com os requisitos
essenciais da liturgia democrática para que a lisura do processo seja reconhecida. Por
outro lado, existem ainda critérios pelos quais podemos julgar o mérito das próprias
decisões – ou seja, avaliar se os resultados alcançados através do processo democrático
são também dotados de algum valor para além daquele resultante do dado de terem sido
aprovados por uma escolha popular. Trata-se – seguindo essa classificação - nesse último
caso, de uma apreciação do conteúdo, por assim dizer, das escolhas derivadas dos
processos democráticos, a qual pode ser feita mediante o recurso a referenciais outros que
não apenas aqueles relativos às formalidades necessárias para a validação dessas
escolhas.
Para se ter uma idéia mais clara da diferenciação que procuro aqui adotar,
pensemos, por exemplo, no caso da consulta pública sobre a possibilidade de se restringir
drasticamente o comércio de armas de fogo, feita por meio de um referendo em 2005.
Tratou-se da realização de um dos principais mecanismos de democracia direta previsto
constitucionalmente e, na ocasião, levado a efeito em um procedimento de votação
plenamente idôneo, ao que tudo indica. Temos, portanto, uma decisão pública legítima e
que cumpriu com todas as formalidades necessárias para que o processo seja considerado
ilibado.
Contudo, há boas razões para se acreditar que se a escolha pública tivesse sido
contrária à decisão tomada na ocasião (ou seja, favorável a uma regulamentação mais
rigorosa da venda de armamentos, em vez da permissão do comércio que continua em
vigor), um passo adiante teria sido dado no sentido de se referendarem as instituições do
Estado Democrático de Direito. Não é preciso recorrer à expectativa de que uma provável
queda nos índices de determinados crimes resultasse da diminuição dos números de
armas em circulação, em decorrência de uma decisão em contrário àquela tomada na
ocasião (hipótese que dependeria de uma avaliação de política pública que comprovasse
essa relação). Podemos supor, aliás, que o referendo tenha rejeitado essa possível
conexão entre a restrição do direito à posse de armas e uma esperada baixa na
criminalidade. Refiro-me, em vez disso, apenas a um aceno popular (no caso, não

25

realizado) para com a idéia de que a melhor forma de combate ao crime é pela via das
instituições oficias de defesa pública e não mediante o exercício de uma contestável
noção de liberdade que se expressa na autodefesa oficiosa. Dito de forma sumária – para
os propósitos da argumentação até aqui - a concepção de cidadania igual que se expressa
na idéia de Estado de Direito, condizente com esse último tipo de abordagem do
problema da segurança pública, é – pode-se sustentar – “mais democrática”.
Isso certamente não invalida o processo nem muito menos o recurso a tal
instrumento de consulta. Tampouco, nesse caso, a própria escolha. Mesmo porque o
mérito da questão examinada no referendo era justamente o tema controverso para cuja
resolução foi usado um mecanismo público e legítimo de decisão. Não estaria dizendo
nada de novo se afirmasse apenas que a divergência é uma marca do regime democrático,
própria ao respeito devido à pluralidade de concepções existentes – o qual se espera que
paute a conduta de seus cidadãos. O rito democrático, inclusive, é a forma apropriada de
se lidar com essas diferenças, dando-lhes um tratamento igualitário, e o procedimento do
caso em questão tem o mérito de se inclinar para esse tratamento. Assim, ainda que a
decisão tomada possa ser inadequada a padrões mais exigentes de avaliação, isso não tira
o valor intrínseco do processo democrático de escolha. O que é importante destacar com
essa distinção de valores a que me refiro, no entanto, é que esses dois grupos de critérios
abordados podem – conforme evidencia o exemplo dado – naturalmente conflitar entre si.
E - como pretendo tornar mais claro com o desenrolar desta discussão - a forma como
esse conflito é reconhecido e o modo como é tratado pelos modelos teóricos que se vêem
obrigados a enfrentá-lo devem ser pontos bastante relevantes para a avaliação que
pretendo fazer de cada proposta aqui examinada.
Seguindo novamente Estlund (2006: 209), entendo que o referido conflito resulta
em uma tensão que parece ser o foco de grande parte do debate entre as concepções de
democracia que são objeto deste trabalho. Procurarei formular essa tensão, de forma
provisória, do seguinte modo. Uma vez que não há garantia de que os procedimentos
democráticos gerem resultados apropriados (no sentido de salvaguardarem as condições
da própria democracia ou serem adequados à asseguração de oportunidades políticas
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iguais, por exemplo)22 , e, de outro lado, existem questões públicas que podem vir a exigir
respostas apropriadas para que a legitimidade dos próprios processos de decisão
democrática não seja comprometida, como devem as teorias da democracia lidar com a
importância relativa de cada um desses valores? Tendo-se em conta a necessidade desse
tipo de avaliação, seriam os procedimentos democráticos inadequados para a produção de
resultados legítimos? Em última instância, quais os critérios apropriados para se aferir a
legitimidade das decisões democráticas?
Esse conflito, verificável entre os valores associados aos procedimentos
democráticos de escolha pública e determinados critérios relacionados, por exemplo, a
bens e direitos que são normalmente considerados componentes da própria idéia de
democracia, deve se mostrar, na discussão dos modelos teóricos aqui estudados, objeto de
soluções bastante diferentes. A meta da presente investigação, em um primeiro momento,
é explorar a controvérsia existente entre essas abordagens, atentando para o modo como a
diversidade de tratamento do problema permite desvelar o que entendo ser o cerne da
crítica que as propostas deliberativas opõem à concepção tradicional de democracia.
Minha interpretação, que pretendo desenvolver ao longo da exposição, é a de que o
principal ponto da crítica deliberativa ao tratamento dado pela concepção liberalcompetitiva à democracia dirige-se a seu déficit epistêmico, à sua incapacidade de
fornecer critérios apropriados para se avaliar os resultados políticos.
Esse enfoque específico pode oferecer algumas dificuldades. A primeira e mais
natural delas é que se trata, evidentemente, de um corte epistemológico, que acaba
deixando de lado vários outros contrastes existentes entre os modelos estudados (em
muitos casos, acredito, contrastes sugeridos pelos críticos, mas nem sempre muito
claros). Procuro, todavia, trazer à baila outros elementos de oposição a seus adversários
que os defensores da vertente deliberativa costumam destacar, quando isso for de
interesse ao foco que estou adotando. Uma vez que nem todos os autores deliberativos
deixam clara, ao criticar a teoria tradicional, uma preocupação “epistêmica” nos moldes
22

Caberia aqui, naturalmente, um rol praticamente inesgotável de condições para que um resultado político
seja considerado “democrático” – de acordo, no limite, com o voto (o desejo) de cada autor, como observa
Przeworski (1999: 24). Não quero com essa observação, contudo, sustentar que esses critérios sejam
irrelevantes – pelo contrário, como será argumentado. Como essas condições são elas mesmas objeto de
disputa teórica, no entanto, deixo para pormenorizar aspectos dos eventuais requisitos relevantes para tal
qualificação conforme for explorando as diferentes concepções que interessam à minha discussão.
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da questão que estou formulando, terei ainda de enfrentar o peso de realçar a distinção
proposta entre valores relativos ao procedimento e valores condizentes ao resultado dos
processos democráticos – a qual nem sempre é objeto de preocupação da argumentação
dos deliberativos.
É preciso reconhecer que essa diferença não é tão clara como pretende a
classificação aqui assumida, e que em muitos casos o entrelaçamento entre os dois tipos
de critérios pode evidenciar que existe uma dependência mútua entre as duas espécies de
julgamento: a avaliação positiva do procedimento se referencia muitas vezes em uma
valoração dos resultados conseguidos, assim como o mérito desses resultados está ligado
também à utilização do procedimento adequado de decisão para sua obtenção. Da mesma
forma, se pensarmos nas diversas razões que podem nos levar a aprovar um processo ou
um resultado por ele alcançado, teremos uma ambivalência semelhante. De um lado, o
julgamento do processo democrático normalmente é tributário de valores que não se
definem apenas pela escolha coletiva: o respeito igual aos seus participantes, assim como
a garantia de determinados direitos, são exemplos de elementos normativos intrínsecos
aos procedimentos. Ao mesmo tempo, o exame de mérito de uma decisão democrática,
independente de quais critérios sejam utilizados para essa avaliação, tem necessariamente
que dar o devido valor ao fato ela ter tido sua origem em um processo legítimo de decisão
popular (ou seja, a seu valor “processual”).
Não obstante essa interdependência dos critérios, acredito ser possível realçar um
ou outro aspecto valorativo quando se trata de justificar a adoção do rito democrático,
principalmente se considerarmos que sua fundamentação se referencia em determinados
ideais (expressos em princípios como o da igualdade política, por exemplo), que também
se prestam a caracterizar esse processo. O recurso aos dois tipos valores a que fiz
referência deve se mostrar útil para especificar, em especial, a forma como a distinção
entre um enfoque “procedimental” da democracia e uma reflexão mais “substantiva”
sobre seus termos de legitimidade é capaz de estabelecer o que parecem ser os pontos
mais relevantes da tentativa de inovação teórica que a crítica dos deliberativos procura
formular.
Boa parte da crítica comumente feita à concepção de democracia dominante no
debate teórico (a democracia competitiva) pode ser traduzida, do modo como a entendo,
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na objeção a uma alegada atenção exclusiva, por parte dessa corrente principal, aos
critérios relacionados ao processo democrático – sem a devida atenção, portanto, às
formas de crítica aos resultados desses processos. Com vistas apenas para o valor do
procedimento em tratar indistintamente as opiniões de todos os cidadãos, a teoria
democrática tradicional perderia de vista a possibilidade de se avaliar o mérito epistêmico
do processo democrático como um todo – e, dito de um modo geral, sonegaria, dessa
forma, a apreciação de seus potenciais de aprimoramento.
Com a separação proposta entre as duas espécies de critérios normativos, estou
supondo que, apesar de o procedimento democrático de decisão coletiva ter valor em si
mesmo, os processos de escolha pública podem ter seus resultados validados não apenas
pelo mérito de terem sido aprovados democraticamente, mas devem ser avaliados
também por padrões que independam desse procedimento de decisão. Uma das idéias que
me esforçarei em desenvolver neste trabalho é a de que o recurso a esses critérios
“epistêmicos”23 é de fundamental importância para a justificação da democracia; e,
portanto, seus modelos teóricos não devem se furtar a um exame apropriado da relação
desses valores com o processo democrático.
Talvez a principal dificuldade desse argumento - como observa Estlund (1997:
173) - é a de que, a despeito de ser intuitivo que, dentre as decisões políticas tomadas por
meios democráticos, algumas podem ser consideradas mais acertadas24 do que outras,
existe – principalmente em sociedades democráticas – ampla divergência quanto ao
mérito dessas avaliações, e é da própria essência do ideal de democracia que nenhum
cidadão tenha maior autoridade epistêmica do que qualquer outro no que tange à
23

Por “critérios epistêmicos” entendo, em uma acepção elementar, os recursos cognitivos que podem ser
utilizados para a avaliação de mérito das decisões e dos arranjos democráticos. Adoto uma noção “fraca” de
correição, que pretende admitir apenas a necessidade de recurso a esses critérios, sem que seu uso implique
qualquer juízo específico sobre a concepção de “verdade” (ou à correspondência possível entre os juízos de
valor e uma noção específica de verdade). É desta forma que entendo a argumentação de Estlund (1997), a
qual pretendo seguir - ainda que ele mesmo não explicite esses termos. Preocupam-me especificamente
referencias à noção de justiça (particularmente de uma concepção política de justiça, que discutirei no
terceiro capítulo).
24
Para os propósitos de minha discussão, poderia ter substituído “acertadas” ou “corretas” por “justas”. A
última opção é a mais adequada, uma vez que o meu foco será a correlação específica entre um ideal de
legitimação política derivado da concepção liberal-igualitária de justiça (fundamentalmente, da obra de
Rawls) e a teoria democrática. Assumo que aquele ideal traz contribuições importantes para o debate
próprio à idéia de democracia, mas deixo essa discussão para o terceiro capítulo. Pretendo então examinar a
adequação dos julgamentos de mérito sobre as decisões democráticas conforme um determinado padrão de
justiça que irei discutir (e defender).
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avaliação do mérito das questões públicas25 . Essa é uma das razões pela qual, de acordo
com o autor, a teoria democrática tem assumido majoritariamente que o máximo que
pode ser dito em relação à legitimidade democrática das decisões é que elas devem
resultar de um procedimento que trate igualmente os eleitores com relação às suas
aspirações. É essa consideração igual dos pontos de vista de todos os cidadãos que está na
base da justificação das versões procedimentais da teoria democrática competitiva: o
mérito do procedimento democrático de escolha pública estaria, em princípio, na
indistinção entre os interesses de cada um26 .
Deixo

para

discutir

detalhes

dessa

justificativa

para

os

procedimentos

democráticos, baseada no tratamento igual dos interessados, um pouco mais à frente.
Antes de passar ao exame do modo como uma concepção puramente “procedimental” de
democracia entende os termos da relação entre os dois tipos de avaliação que apresentei
(bem como o a maneira como ela justifica a ênfase dada a um ou outro desses aspectos),
passo a uma breve discussão de algumas categorias de Rawls (1971: 74) que permitem
refinar um pouco mais a relação entre os valores do procedimento e do resultado
previamente distinguidos. Trata-se de uma explanação sobre a possibilidade de se obter
uma noção de “justiça procedimental” e de que forma ela pode se relacionar com o
recurso a critérios independentes do procedimento. Procurarei explicitar porque essa
discussão é importante para este estudo.

Justiça procedimental

Uma vez que nos interessa discutir a possibilidade de se avaliar os resultados dos
processos democráticos, sem deixar de reconhecer o valor dos próprios processos, é
importante delimitar o alcance da postura epistemológica que é objeto deste estudo. Para
tanto, faz-se necessário estabelecer os termos com que entendo ser possível avaliar a
25

Esse preceito vale ao menos no que concerne à escolha dos fins políticos. A avaliação dos meios para a
consecução de políticas públicas também é matéria da alçada de todo cidadão, mas isso não exclui,
obviamente, a autorização específica dada aos representantes políticos e às burocracias para realizar esse
tipo de análise.
26
Veremos que a justificação apropriada para o procedimento majoritário não se limita propriamente a essa
indiferença ou neutralidade em relação às preferências, mas baseia-se na consideração igual e imparcial dos
interesses de todos os envolvidos. Deixo para discutir es se – que chamo de “mérito moral” do
procedimentalismo – mais adiante.
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correlação entre o processo decisório e os termos de que dispomos para a avaliação de
seus resultados. A noção de “justiça procedimental imperfeita” deve auxiliar no
reconhecimento desses termos.
Tratando da relação entre o procedimento democrático e o valor esperado de seus
resultados, Dahl (1989: 165) discute a possibilidade de mesmo um processo democrático
justo (que obedeça a uma série de critérios normativos, tais quais: igual oportunidade de
participação, consideração igual das opiniões, ampla discussão pública, influência sobre a
agenda de decisões) vir a produzir resultados injustos. Sustenta que esta defectibilidade
não é razão para a desconsideração dos méritos do próprio procedimento. A noção de
“justiça procedimental” - em contraposição à idéia de que a “correição” de um resultado
seria o objeto apropriado de uma avaliação epistêmica, para que critérios (substantivos)
de justiça sejam estabelecidos – é fundamental a esse raciocínio.
O primeiro ponto da argumentação do autor (1989: 164) é o de que o processo
democrático é ele mesmo uma forma de justiça: além de um procedimento para se chegar
a resultados coletivos, é também uma regra de justiça distributiva, na medida em que
aloca a distribuição de autoridade em um sistema político. E tal alocação cuida
justamente do poder político, o qual, além de ser recurso crucial, é também determinante
na influência sobre o modo como outros recursos serão distribuídos. Para defender o
argumento de que o processo democrático é uma forma de justiça procedimental, o autor
se vale da noção de “justiça procedimental imperfeita” de Rawls.
Ao discutir a idéia de uma “igualdade eqüitativa de oportunidades” que deve
resultar como aplicação dos princípios de justiça defendidos em sua teoria, Rawls (1971:
75) enuncia o que entende por “justiça procedimental perfeita”: aquela que se vale de um
critério independente, separado do - e prévio ao - procedimento que deve levá-lo em
consideração, ao mesmo tempo em que este procedimento é capaz de garantir a
realização do resultado desejado, em acordo com esse critério. “Claramente, a justiça
procedimental perfeita é rara, senão impossível, em casos em que haja muito interesse
prático”, diz Rawls. Contrariamente a esse primeiro ideal, a idéia de “justiça
procedimental imperfeita”, por seu turno, não garante os meios de se traçar o
procedimento destinado a assegurar um resultado justo e certificar que ele sempre leve a
esse resultado almejado. Trata-se, por exemplo, do caso do processo criminal, em que,
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ainda que se elabore o procedimento mais adequado que se puder desenhar, ele estará
sujeito a falhas, necessariamente.
Entretanto, argumenta Dahl, ainda que haja critérios independentes nos quais se
embasar, mesmo assim eles podem não ser suficientes para designar um único resultado
correto, apenas uma gama de possibilidades, nas quais todos os resultados, dentro desse
conjunto de possibilidades viáveis, podem ser justos. Uma concepção procedimental do
processo democrático, nos termos discutidos por Dahl, aproximaria o procedimento de
decisão coletiva de uma forma de justiça procedimental imperfeita. O ponto relevante
para o autor é que, assumida a impossibilidade de se garantirem os resultados esperados
(a inviabilidade de se efetivar uma noção de vontade ou de racionalidade coletiva,
digamos), uma falibilidade dessa ordem não tiraria o mérito do procedimento decisório
empregado; pois ele garanta, em princípio, condições equânimes para as partes
interessadas - ainda que a materialização desse procedimento, portanto, apenas se
aproxime do ideal normativo27 .
Na justiça procedimental imperfeita, portanto, embora exista um critério
independente para avaliação, o resultado correto não pode ser garantido pelo emprego do
procedimento avaliado. A idéia de justiça procedimental imperfeita é importante para
traçarmos os limites, segundo a concepção que estou defendendo, do que podemos exigir
do “potencial epistêmico” do processo democrático. Os processos democráticos operam
da mesma forma que em um processo criminal - adaptando-se aqui o exemplo de Rawls
(1971: 74): não se pode esperar que o procedimento empregado conduza necessariamente
a resultados justos (pensando-se, nesse caso, “justo” em um sentido específico e restrito
de condenar apenas os efetivamente culpados pelo delito e, da mesma forma, inocentar
eficazmente

os

inocentes).

Em

relação

ao

aspecto

cognitivo

do

procedimento

democrático, não é possível se garantir de antemão que ele chegue a decisões as mais
acertadas (de acordo com um padrão epistêmico independente) em todo o caso, quaisquer
que sejam os referenciais normativos adotados.
Adiantar essa explicação é importante para pontos relevantes da discussão nos
próximos capítulos. O problema epistêmico que estou propondo envolve a avaliação de
27

Na forma em que coloca Dahl (1989: 166), “... o ponto importante é... que se o processo pelo qual estas
decisões [coletivas] são tomadas dão igual consideração ao interesse de todos, então, ainda que os
interesses de algumas pessoas fossem prejudicados, o princípio não seria violado”. .
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referencias normativos para a apreciação dos resultados democráticos. A avaliação da
conformidade com quaisquer desses critérios, de acordo com essa argumentação
rawlsiana, não deve fornecer o que poderíamos tomar como padrões epistêmicos
precisos. Com isso, quero dizer, acompanhando Cohen (2002: 93), que, ao recorrermos a
princípios de correição (os critérios de justiça de Rawls, por exemplo), mesmo que esses
critérios sejam adequados e os participantes do processo avaliado estejam inclinados,
conscientemente, para sua realização, ainda assim não se deve esperar que esse processo
necessariamente atinja os padrões de correção almejados.
A melhor avaliação possível mediante o uso desses padrões de correição, portanto
- de acordo com essa linha de argumentação de Rawls (1971: 173) – é a possibilidade de
se selecionar, dentre aqueles procedimentos que se mostram justos (ou “corretos”, em
correspondência com o referencial apropriado) e exeqüíveis, aqueles que têm maior
probabilidade (segundo o julgamento político dos diretamente concernidos) de conduzir a
um arranjo justo. Diante disso, é possível, primeiramente, sustentar que essa
característica de incerteza dos procedimentos quanto à obtenção de resultados corretos
não invalida o uso dos mesmos como instrumentos legítimos de resolução. E, em muitos
casos, esses procedimentos são o que dispomos de mais adequado para se produzir um
resultado aceitável.
O que é mais importante realçar para meu argumento, no entanto, é a correlação
necessária, nos termos da argumentação de Rawls (1995: 170), existente entre a idéia de
“justiça substantiva” (que podemos definir como correição em acordo com critérios de
avaliação dos resultados) e “justiça procedimental” (condizente ao julgamento do mérito
dos procedimentos) na avaliação dos resultados democráticos. A presumida deficiência
na identificação dessa correlação pode ser entendida como um dos deméritos das
concepções ditas “procedimentais” – a menos daquelas que se furtam a qualquer reflexão
sobre os méritos daqueles resultados.
Antes

de

analisarmos

a

justificativa

específica

para

os

procedimentos

democráticos (independentemente de seus resultados) que é comumente adotada pela
teoria tradicional como explicação para os méritos das decisões majoritárias, pretendo
avaliar uma argumentação específica sobre as razões para se valorizar o método
democrático que não se fia a qualquer referência igualitária – nem mesmo à consideração
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igual defendida pela teoria competitiva. Trata-se de uma fundamentação “minimalista” da
democracia. Julgo importante recorrermos a este tipo de justificativa para examinar um
esforço teórico interessante de se discutir porque a democracia deve ser defendida
qualquer que sejam seus resultados. Ou seja, antes de discutirmos os méritos morais da
democracia com base na disputa entre as concepções mais “procedimentais” e outras
menos, convém observar as virtudes de arranjos “minimamente” democráticos, que
independem da avaliação de seu valor epistêmico. Procurarei, contudo, apontar para
alguns problemas dessa defesa.

II.
Minimalismo na teoria democrática

Resgatando a definição de Schumpeter (1942) da democracia como “sistema em
que os governantes são selecionados por eleições competitivas”, Przeworski (1999: 23) se
propõe a não apenas recuperar o que considera uma descrição acurada dos sistemas
representativos modernos, mas também a defender o mérito próprio dessa concepção, no
que ela se refere a um sistema de governo em que a resolução dos conflitos é feita de
acordo com um conjunto de regras estabelecidas – sem o recurso ao uso da força,
portanto28 .
A motivação do autor está em sua insatisfação com a atribuição, por parte de
teóricos da democracia, de uma série de aspectos normativamente desejáveis que são por
eles diretamente atribuídos à própria idéia de democracia – e a ela associados como
características intrínsecas. Representatividade, participação, justiça, racionalidade são,
28

Pode parecer estranho, ao discutir teoricamente a democracia, jogar luz prioritariamente sobre a questão
da estabilidade institucional – a qual, tomada isoladamente, não garante que um regime político com tal
qualidade seja considerado democrático (pensemos nas autocracias estáveis, por exemplo). Deve-se
lembrar que o foco adotado pelo autor liga-se à sua trajetória de reflexão sobre as transições de regimes
fechados a democracias, na qual a questão da consolidação democrática (das condições favoráveis à
adoção, por parte dos agentes relevantes, de um pacto constitucional) era o objeto de análise central. Nesse
texto mais recente de que me ocupo, no entanto, Przeworski passa a discutir as virtudes normativas da
concepção que vinha adotando em trabalhos anteriores de cunho mais analítico. Não irei me ater a essa
questão aqui, já que minha preocupação é apenas associá-lo ao “procedimentalismo” democrático e ao
mesmo tempo identificar a singularidade do enfoque “minimalista”. Procuro fazer uma crítica interna ao
trabalho desse autor em Soares (2003) - no terceiro capítulo de minha dissertação de mestrado.
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segundo Przeworski (1999: 24), idéias normalmente vinculadas à democracia de acordo
mais com as expectativas próprias de cada autor que as reivindica do que com um exame
adequado da importância teórica ou da viabilidade empírica de se ligar idéias distintas a
um conceito dotado de certa singularidade.
Dois fatores preocupam o autor: um deles é a tendência, por ele observada, de se
oferecer resistência a dar o nome de “democracia” a um sistema em que haja somente
eleições regulares, sob alegação de que ele não faria, por essa razão, jus a esse título;
segundo esse raciocínio, seria preciso - para que essa denominação fosse possível - que
aquele sistema de governo levasse a cabo algum outro atributo distinto do mecanismo
regulamentado de escolha pública já existente. O segundo problema – que nos interessa
menos para esta discussão – é a reivindicação, cuja avaliação é de ordem empírica, de
que a menos que um regime democrático satisfaça a determinados requisitos (seja capaz
de realizar alguns daqueles aspectos desejáveis que estão fora de sua definição mínima),
não se estabelecerá uma democracia efetiva.
O receio de Przeworski é o de que - sob a alegação de que sem a realização dos
ideais não intimamente ligados ao procedimento democrático não há democracia – a
teoria se ocupe mais da forma de se atingir esses ideais e passe a valorizar qualquer
método que seja capaz de realizá-los por uma razão instrumental (enquanto ele for capaz
e garantir a consecução do eventual ideal priorizado). Mesmo que se reconheça
(acertadamente) que existam valores a serem protegidos que não estejam associados à
escolha democrática e que esta – por mais que fundamental na legitimação de um sistema
político – não deve ser o bem superior, acima de qualquer outro29, é importante que se
estabeleça o devido valor a ser dado ao procedimento de escolha pública; um valor
intrínseco e distinto de todas as demais qualidades que possam ser a ele normalmente
associadas.
Nesse sentido, defende o autor (1999: 24), “... se as eleições são valorosas por si
mesmas, então surge a questão sobre se há boas razões para se esperar que o método de
seleção de governantes tenha conseqüências causais para qualquer outra coisa. Se não
houver tais razões, então a crítica ao minimalismo é puramente hortativa”. A
29

Voltarei à questão do valor instrumental da participação na escolha democrática no próximo capítulo e
discutirei uma maneira - que julgo apropriada – de se pensar a conexão entre o valor intrínseco da
democracia e sua relação com outros valores fundamentais (a justiça, por exemplo) no terceiro capítulo.
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preocupação fundamental desse texto – que julgo apropriada – é a de sustentar que,
mesmo se a definição de democracia for reduzida a seu mínimo (ao processo eleitoral,
digamos), não há razão para se deixar de atribuir a devida importância a esse aspecto
central do regime democrático – mesmo que desacompanhado de quaisquer outros
benefícios supervenientes.
Para fundamentar a relevância dessa defesa, o autor procura, em seu trabalho,
fazer um exame em separado de noções específicas de racionalidade, representatividade e
igualdade, a fim de demonstrar a dificuldade em se assegurar esses resultados somente
através do emprego do método eleitoral. Esse exame específico das alegadas deficiências
do método democrático não me interessa diretamente no momento – e estaria fora do
escopo desse trabalho discutir se o argumento empregado por Przeworski realmente
comprova a inviabilidade da realização desses atributos. Tenho por objetivo aqui analisar
fundamentalmente as implicações dessas idéias para o modelo procedimental, neste
capítulo, e para o modelo deliberativo, no próximo.
Neste momento, interessa-me examinar um pouco melhor essa argumentação
sobre o valor intrínseco do procedimento dissociado de quaisquer outros fatores, para que
possamos delinear os propósitos do “minimalismo” democrático. Przeworski (1999: 44)
não nega que outras características institucionais da democracia – que não o processo
decisório destinado à escolha do governo ou ao julgamento político a respeito de um tema
da agenda pública – venham contribuir, de um ponto de vista teórico, para a descrição do
regime e para a valorização de aspectos importantes de seu funcionamento – que possam
justificar um juízo favorável a respeito do sistema como um todo. Dentre essas
características, menciona a separação de poderes, o sistema de freios e contrapesos e o
constitucionalismo30 . O ponto do autor é que não se deve depender das mesmas para se
defender as vantagens do simples método democrático.
30

Estou aqui adaptando o seu argumento – sem prejuízo algum para sua argumentação como um todo. Em
seu artigo, como em outros trabalhos sobre o mesmo tema – vide Przeworski (1997) ou a obra conjunta
com Manin e Stokes (1999) – o autor alega que a essas outras características institucionais mencionadas
poderiam, se levadas em conta, motivar conclusões diferentes dos resultados decepcionantes que, segundo
seu raciocínio, obteremos com uma simples análise da probabilidade do mecanismo eleitoral assegurar por
si só benefícios como a racionalidade, representatividade ou igualdade do processo. Com isso, ele
reconhece que essas outras instituições para além do procedimento decisório, quando associadas à análise
do método democrático, são fatores relevantes para uma avaliação positiva do regime democrático –
principalmente se confirmada a eficiência das mesmas. É importante não se confundir, nesse sentido, o
“minimalismo” democrático com a defesa de que o sistema democrático deva necessariamente ser mínimo.
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A idéia é mais ou menos a seguinte: embora quando comparado a um ideal como,
por exemplo, o de uma sociedade enquanto sistema eqüitativo de cooperação - nos termos
da idéia, defendida por Rawls (1993: 15), de um arranjo social cujas principais
instituições políticas e sociais expressem princípios de justiça amplamente reconhecidos31
- o dado de que os governantes sejam eleitos não pareça significar muito, a possibilidade
de se tomar decisões dentro da lei (e mediante escolha popular) nas comunidades
políticas marcadas por profundos conflitos já é por si só - alega Przeworski - um grande
feito.
Przeworski vale-se de uma argumentação semelhante à de Shapiro (1996: 82): se
uma concepção mínima soa empobrecida quando pensamos nos países com regimes
democráticos consolidados, a coexistência democrática sob regras eleitorais respeitadas
representa um passo distintivo em um possível caminho para sistemas genuinamente
democráticos. O autor se remete a países em cuja história a experiência de guerra civil ou
de

regimes

autoritários

tenha

inviabilizado

qualquer

ordem

jurídico-política

que

garantisse, por exemplo, a alternância de poder sob consultas eleitorais regulares. Em
países destacados por um passado de disputas sangrentas, tais quais as ocorridas nas excolônias européias em solo africano como Angola e Ruanda, um modelo que exija a mera
alternância entre lideranças políticas em um processo eleitoral competitivo não é algo
trivial. O mesmo pode ser dito com relação à avaliação dos ganhos desse sistema se
confrontado com a situação política vivida em várias ex-ditaduras latino-americanas.
Esse tipo de constatação, embora importante, provavelmente é compartilhado por
todas as linhagens de teoria democrática; não é, certamente, uma característica sobre a
qual essa leitura mínima possa alegar exclusividade. É de se considerar, no entanto, que
concepções adversárias a ela nem sempre dêem o devido valor a esse dado antes de
somar a ele qualquer outra virtude que se deseje associar à democracia. A singularidade
do “minimalismo”, no meu entender, está, contudo, em outro ponto: no modo como os
defensores de uma definição restrita procuram justificar a legitimidade do procedimento
democrático.

31

Enunciada aqui de forma muito resumida, essa é uma das idéias centrais à concepção política de justiça
de Rawls, que será examinada no terceiro capítulo.
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A começar, o ponto de partida da argumentação “mínima” de Przeworski (1999:
45) é o de que as preocupações da teoria da democracia devem ser voltadas para se “...
evitar o derramamento de sangue, a resolução dos conflitos por intermédio de
violência”. A mera possibilidade de alternância de lideranças no poder, de acordo com o
autor, implicaria um desestímulo ao uso da violência, a uma regulação pacífica dos
múltiplos conflitos de valor e de interesses que estão disseminados em sociedades
democráticas. Os diversos conflitos existentes podem, segundo esse enfoque, ser
moderados com a discussão pública das questões controversas, mas não há indícios de
que, mesmo após o recurso a formas de resolução dessas questões pela via institucional,
as divergências que as motivaram desapareçam por completo32 .
A idéia de Przeworski é exposta da seguinte maneira33 : ainda que – suponhamos não haja razão para se esperar que os governantes ajam de modo representativo - em
função de uma presumida incapacidade das eleições em gerar incentivos para que os
representantes considerem as aspirações de seu eleitorado – a simples perspectiva de que
os mandatários tenham que deixar o poder deve induzir as forças políticas concorrentes a
obedecer às regras do processo democrático, recorrendo à solução institucional de seus
conflitos. O autor supõe a ineficiência do mecanismo eleitoral para desenhar um cenário
em que o desempenho dos governantes independa de sua conduta no cargo – de modo a
excluir de seu raciocínio a possibilidade de que a sanção eleitoral conte, de alguma
forma, para determinar a o teor da gestão dos governos (o conteúdo das políticas
adotadas). Trata-se, é claro, de um expediente argumentativo – ainda que Przeworski
(1999: 38) seja extremamente cético quanto à possibilidade das eleições viabilizarem
algum tipo de controle específico sobre a atuação dos governantes.
Nesse quadro sem representação, os processos eleitorais assemelhar-se-iam a um
jogo de “cara ou coroa”. A forma aleatória, garantida pelas eleições, com que os
resultados surgiriam (a indefinição, de antemão, do ganhador do pleito) seria um
estímulo, nessa linha de raciocino, à adesão às regras do jogo. Valendo-se de premissas
32

Discutirei um pouco mais a relação entre conflito e democracia quando tratar das “circunstâncias da
política” mais à frente e, de forma mais detida, ao trabalhar a noção de “pluralismo razoável” no terceiro
capítulo.
33
Há, de fundo, uma argumentação estruturada nos termos da “teoria dos jogos”, mas não creio que o
recurso a esse instrumental ou a sua problematização sejam relevantes para a exposição da parte do
argumento que nos interessa.
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próprias à “teoria dos jogos”, dentre as quais o agir estratégico e auto-interessado dos
atores relevantes, o autor (1999: 46) sustenta que os mandatários seriam motivados pela
incerteza dos resultados eleitorais a aquiescer aos mesmos, ainda que derrotados – uma
vez que tenham chance de vencer em eleições futuras.
Não estou aqui diretamente interessado na estratégia argumentativa empregada –
do “equilíbrio auto-imposto” estabelecido entre forças concorrentes dispostas à utilização
da violência para a satisfação de seus interesses – ou no argumento motivacional do
reconhecimento das regras do jogo baseado no mero cálculo de custo-benefício
despendido pelos principais agentes do quadro desenhado 34 . O principal problema, que
penso merecer questionamento, é qual é a razão, nessa argumentação, de a definição
quanto à formação dos governos ser submetida à escolha pública, se o método de seleção
necessário equivale a um dispositivo aleatório, somente destinado à indicação do
momento regimentalmente estipulado para o fim dos mandatos?
O próprio Przeworski (1999: 47) responde que cabe ao voto autorizar a vigência
do poder político, convalidar a imposição, em uma decisão pública, de uma das
alternativas à disposição (pensemos em propostas de governo de candidatos ou em
opções de política pública, por exemplo). O interessante é que ele recorre a uma
justificativa para a autoridade política que julgo oposta àquela dos teóricos deliberativos
– que examinarei no capítulo seguinte. Segundo o autor (1999: 48), é a incerteza quanto
ao resultado do processo eleitoral (um componente de aleatoriedade desvencilhado do
mérito do que foi decidido) – e não quaisquer razões que possam endossar o
procedimento de tomada de decisão adotado – que legitima as autoridades constituídas a
governar e a compelir à aceitação de suas determinações.
Julgo necessário, neste momento, um breve comentário em apartado: entendo que
exista, por trás dessas premissas adotadas pelo autor, um complexo e importante debate
acerca de diferentes teorias de legitimação do poder político. Assumo também que esse
mesmo debate tem um papel relevante no embate entre os modelos de democracia com
que quero lidar ao longo deste trabalho – principalmente em sua repercussão sobre idéia
de legitimidade defendida por concepções “deliberativas”, para fazer frente à corrente
tradicional
34

pluralista-competitiva. Entretanto, creio

que seria necessário, para se

V. Reis (2000: 110) e Soares (2003) para a crítica a essa perspectiva teórica.
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estabelecer uma correlação apropriada entre os dois debates (teoria do poder e teoria
democrática), muito mais espaço e recursos do que aqueles de que disponho na presente
investigação – além do que uma tentativa nesse sentido fugiria ao escopo da tese
proposta. Proponho-me então a tratar especificamente de algumas implicações de
diferentes concepções de poder para o estudo da autoridade democrática – e não dos
fundamentos da obrigação política. É claro que várias discussões sobre esse tema têm
correlação com a questão do poder político (principalmente nas discussões do terceiro
capítulo deste trabalho). Pretendo tratar daquelas que julgo relevante quando houver
necessidade para a argumentação – sempre dentro dos propósitos limitados deste texto,
de (dito resumidamente) entender a disputa entre diferentes concepções teóricas de
democracia e o papel de um ideal de legitimidade liberal nessa disputa.
Feita essa ressalva, voltemos ao argumento minimalista. Em vez de levar em
conta as razões que podem ser apresentadas, durante a deliberação pública, em defesa de
uma dentre as alternativas concorrentes que são objeto do processo democrático, a
autoridade democrática se firma, para essa concepção, com base no resultado eleitoral
aferido. Segundo Przeworski (1999: 48) “...se todas as razões tiverem se exaurido e
ainda assim não houver unanimidade, algumas pessoas terão de se comportar
contrariamente às suas razões. Elas são coagidas a fazê-lo, e a autorização para coagilos é derivada da contagem de cabeças, da força bruta dos números, não da validade das
razões”.
A meu ver, dois argumentos distintos se confundem nessa colocação. Um deles
diz respeito ao propósito dessa formulação em explicar as possíveis causas da adesão aos
termos da decisão pública por parte daqueles que são seus destinatários (porque
vinculados) e, ao mesmo tempo, partícipes (no caso da decisão democrática). Chamarei
essa explicação de “positiva”. O segundo argumento – que entendo ser, diferentemente,
“normativo”, por cuidar dos valores envolvidos na questão – refere-se à avaliação que
considera o processo eleitoral causa suficiente de justificação da legitimidade da decisão
pública em questão. Não estou aqui criticando o autor por adotar uma argumentação que
sugere esses dois fatores simultaneamente - parece-me que Przeworski está plenamente
ciente da ambivalência e assume deliberadamente os dois sentidos possíveis. Apenas
quero discuti-los em separado.
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Em relação ao argumento “positivo”, o autor (1999: 48) descrê na possibilidade
de que a participação dos destinatários na tomada de decisão sirva de motivação para que
reconheçam a validade dos termos da resolução final. Em vez disso, sugere um
mecanismo explicativo diferente (bastante atrelado ao esquema da ação prudente e
estratégica que caracteriza a “teoria dos jogos”): o processo eleitoral daria uma medida de
como se posiciona a distribuição de forças na sociedade, para que se possa saber quais
seriam os lados em disputa no caso de um eventual conflito armado – o possível reverso
do respeito às regras que se verifica quando existe um processo institucionalizado de
escolha coletiva.
A regra da maioria corresponderia, nesse sentido, ao reconhecimento da
prevalência do grupo que teria condições – supondo-se que não haja habilidade técnica
específica de qualquer dos grupos para a batalha – de se impor, em defesa do
posicionamento que deseja tornar dominante. As eleições, diz Przeworski (1999: 49), “...
informam a todos quem poderia se rebelar e contra o quê”. Seriam, portanto, um
termômetro do grau de tensão latente sob o manto democrático, para que as partes
interessadas ajam moderadamente por mútua contenção – os derrotados no pleito seriam
instados a ceder à supremacia numérica dos vencedores e estes, por sua vez,
permaneceriam cautelosos no respeito às regras institucionais, por receio da resistência
que os primeiros podem lhes oferecer.
Embora a argumentação se construa a partir de um cenário que me parece
excessivamente belicoso para as aspirações da democracia - principalmente em função da
suposição de uma busca irrefreável (ou melhor, mutuamente refreável) de poder, em que
a principal meta do procedimento democrático passa a ser evitar a dominação - a idéia,
empregada como premissa motivacional, soa perfeitamente válida, como uma explicação
dentre diversas outras possíveis. Não apenas isso: a argumentação “realista” de
Przeworski tem o mérito de fornecer uma linha explicativa interessante para o
estabelecimento de regimes democráticos como “soluções de compromisso” entre os
principais grupos em conflito nos sistemas políticos que antecederam esse quadro de
“equilíbrio” que pode surgir de uma imposição mútua – um instrumental de análise
importante para a literatura sobre transições para a democracia, como já havia
mencionado.
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O problema dessa argumentação advém, porem, de sua repercussão “normativa”.
Seguindo a colocação de Christiano (1996: 255), a idéia de democracia naquela
argumentação é concebida como um “modus vivendi”, estabelecido em função de
nenhum dos grupos em disputa ter sido capaz de se impor sobre os demais sem que isso
implicasse em altos custos para eles próprios. Como forma de solução para um cenário de
conflito social intenso, tem-se com a democracia do “equilíbrio auto-imposto” uma
estrutura de decisão política valorizável – como, de resto, já se observou em relação à
definição mínima. Entretanto, não é porque as instituições possam ter surgido por um
processo semelhante a esse tipo de equilíbrio conflituoso que devemos esperar que elas
permaneçam sendo apenas instrumentos de contenção de conflito indefinidamente. É
perfeitamente possível (e desejável) que as questões divisivas, que antes só encontravam
solução possível mediante um compromisso entre os grupos em disputa para a
acomodação acidental de suas pretensões concorrentes, passem, com a consolidação das
instituições democráticas, a serem resolvidas em conformidade com parâmetros
reconhecidos como válidos por todos os concernidos.
Esse passo de adesão aos termos da democracia com base no reconhecimento da
adequação de suas instituições e de seus princípios reguladores é um diferencial
fundamental para uma concepção igualitária da democracia, e que a distingue das noções
“minimalistas”. Entendo ser necessário a uma teoria da democracia indagar-se e refletir
sobre as razões de suporte ao regime democrático que se fundem em algo mais do que a
mera interação estratégica entre agentes relevantes. Em primeiro lugar, porque a estrutura
explicativa minimalista limita-se a pensar um sistema no qual o jogo de forças políticas
pode resultar em um regime muito pouco favorável àqueles excluídos dos grupos
relevantes para a determinação do pacto de não-agressão que define a democracia
mínima.
Além disso, a devida consideração das motivações não apenas prudenciais para o
respeito às regras do jogo – mas, em adição a essas, também daquelas pautadas pelo
reconhecimento da democracia como um modo de resolução de conflitos capaz de tratar
igualmente a todos os seus cidadãos – é, da mesma forma, fundamental para se ter um
quadro explicativo mais apurado dos termos em que se pode esperar que as aspirações
dos integrantes do sistema político se resolvam de forma democrática. Pode-se imaginar
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que a adesão às instituições tenha mais chance de se consolidar em um regime político no
qual a iminência do conflito violento seja remota e excepcional - em função de incentivos
relacionados à clareza das regras e ao compartilhamento de suas interpretações possíveis,
por exemplo – do que em um sistema caracterizado por uma solução de compromisso que
é resultante circunstancial de uma situação de confronto latente.
Portanto, de um ponto de vista “normativo” (seguindo-se a diferenciação
enunciada acima), a argumentação minimalista não se sustém. Ela pode ser válida –
conforme sustenta Christiano (1996: 256) – para se compreender um primeiro estágio de
desenvolvimento

democrático,

marcado

pelo

balanço

de

forças

entre

grupos

concorrentes. Requer-se, nesse início, que todos os lados da contenda tenham poder
suficiente para que a pacificação se mantenha, em função de nenhum grupo específico
envolvido conseguir levar a cabo suas pretensões de poder exclusivo. Trata-se, como diz
o autor, de um estágio “de conflito pacificado, porém irrestrito”. Temos uma relação de
détente que não esconde a tensão subjacente – antes, o que se espera, diante da
impossibilidade de algo melhor, é que essa tensão seja exatamente a razão da moderação
desejada.
Em um segundo estágio, todavia, gerações educadas sob uma sociedade
democrática tendem a desenvolver lealdade a seus princípios básicos e a resolver seus
conflitos com base na argumentação sobre esses mesmos princípios. Nesse estágio, os
indivíduos não concordam em tudo, mas percebem melhor quais são seus conflitos – são,
apesar das profundas discordâncias, fiéis às regras democráticas necessárias para o
tratamento dessas diferenças. Tem-se, portanto, conflito disseminado, porém restrito
(solucionado mediante recurso a regras, que são geradas pelo próprio sistema
democrático, e de forma voluntária - não acidental, como no primeiro caso).
Por essas razões, entendo que o modelo minimalista se encaixa no rol das
concepções que Beitz (1989: 27) designa como aquelas cuja idéia de igualdade política se
concentra sobre a garantia do que se pode chamar de “estabilidade liberal”35 . O objetivo
dessas concepções é encontrar meios de se encorajar o assentimento à ordem legal,
35

Por mais que compreenda que Przeworski, especificamente, não se filie - até onde acompanho - a
qualquer linhagem liberal e admita que seus propósitos são mais “explicativos” do que “normativos” (como
discuti antes), penso que as concepções “minimalistas” de democracia como a dele partem de um
presumido “realismo” tão cético que acabam por facultar essa identificação com o “liberalismo negativo”,
que estou sugerindo.
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preferencialmente com um mínimo de interferência coercitiva sobre as vidas individuais.
A justificativa para a adoção de arranjos democráticos, de acordo com essa visão, é a sua
propensão a manter o apoio às instituições liberais no contexto das atitudes
predominantes – ou, no caso da estratégia argumentativa “minimalista”, em acordo com o
equilíbrio de forças vigente.
Se essa interpretação estiver correta, então a teoria da democracia mínima,
analisada tendo em vista o potencial de sua argumentação normativa, não consegue
explicar por que, em uma situação na qual a suposta ameaça de confronto violento não
mais vigore, o arranjo resultante estabelecido com o advento da democracia é preferível a
qualquer outro arranjo democrático possível. Por óbvio que possa parecer o que vou
dizer, não nos esqueçamos que democracia não é apenas vigência de uma ordem legal
estável (mesmo que ela assegure um certo grau de igualdade). Há mais a se esperar da
reflexão normativa.
Desdobro essa crítica em dois pontos, valendo-me de alguns comentários de
Beitz. Para os propósitos da estabilidade de um regime popular (nos termos daquele
descrito pela definição mínima), a sanção eleitoral que define sua noção de legitimidade
política pode bem recomendar a adoção de processos que não levem em conta a
igualdade política que uma idéia mais robusta de democracia esperaria que fosse uma
questão de princípio. Em outros termos, a resultante da pacificação ocorrida entre os
grupos em disputa – que possibilitou a instituição do procedimento majoritário de escolha
pública - pode consistir na composição de um arranjo político que expresse justamente as
desigualdades que marcam as relações de poder anterio res ao pacto democrático.
Eventualmente, essas desigualdades podem se tornar diretamente influentes sobre o modo
como a distribuição de recursos políticos, por exemplo, afeta os resultados do processo
democrático.
Essa “contingência” em relação ao equilíbrio de forças que marca o regime
político tomado como democrático pelas concepções mínimas pode – deve-se reconhecer
-

instrumentalizar

uma

crítica

às

deficiências

de

certos

regimes

democráticos

estabelecidos, que permanecem à mercê de determinados grupos dominantes – os quais
são capazes de consolidar sua preponderância na própria forma como o processo
democrático é organizado. Pense-se, por exemplo, em minorias étnicas sumariamente
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excluídas do direito de voto em um regime que, apesar de não-inclusivo, realiza eleições
periodicamente. Mas esse mesmo caso também comprova o segundo ponto que quero
enfatizar: definições mínimas estão sujeitas a referendar cenários marcados por forte
desigualdade política, em virtude de não possuírem referenciais normativos para
discriminar entre arranjos procedimentais distintos; não têm, assim, condições - como diz
Beitz (1989: 28) - de oferecer subsídios para que se avalie qual, dentre os diversos
arranjos democráticos possíveis, é mais propenso à produção de resultados justos.
Esse, aliás, é um dos pontos centrais para a minha argumentação no presente
trabalho. Procurarei formulá-lo em vários momentos ao longo da exposição e de formas
um pouco diferentes, de acordo com o tema sob enfoque. Enuncio aqui a idéia do
seguinte modo: a aceitação de um compromisso democrático nos termos daquele que o
minimalismo atribui às situações de estabilidade institucional, em que a pacificação
resulta de um jogo de forças, diz muito pouco a respeito da justificação necessária para
que um arranjo democrático seja legítimo. Uma teoria da democracia que leve a
igualdade política a sério tem que refletir sobre as razões que tornam os termos do
processo democrático aceitáveis do ponto de vista de cidadãos livres e iguais. Embora
essa idéia específica precise ser mais bem explanada – deixo isso para o terceiro capítulo
– adianto que a concepção de democracia de uma perspectiva igualitária procura por
outras razões além da aprovação majoritária (e não como substituição a ela, como
discutirei mais adiante) para que se possa aferir a legitimidade das decisões democráticas.
Desse prisma, a escolha pública majoritária (a decisão da maioria - expressão da
“força bruta dos números”, no dizer de Przeworski) é indissociável, para o ideal
igualitário de democracia, dos propósitos de se assegurar a igualdade entre os cidadãos.
Tentarei mais à frente argumentar como essa igualdade é uma questão de princípio para
tal concepção e seu propósito é mais do que a igualdade formal dos procedimentos
eleitorais. Nessa interpretação, determinados arranjos democráticos, não obstante possam
receber aprovação popular, devem ainda assim ser objetáveis por razões derivadas do
princípio da igualdade política, que recomenda, por exemplo, a rejeição a arranjos que
desfavoreçam sistematicamente minorias desprivilegiadas.
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III.
Uma concepção procedimental

Há uma formulação de Barry (1979: 25) que me parece ilustrativa do que
podemos entender por noção “procedimental” de democracia. O autor se pergunta se é
possível se imaginar uma razão específica pela qual – afora quaisquer outras motivações
relevantes que cada destinatário pode ter para anuir a uma medida aprovada
democraticamente – o emprego de um procedimento democrático mereça, por si só,
aprovação. Ao se propor o exame do mérito do procedimento independentemente de
qualquer valor que os partícipes possam atribuir à decisão tomada, entendo que Barry
procure uma justificativa para a decisão democrática de ordem meramente procedimental.
Isso implica, a meu ver, a tentativa de se justificar o processo democrático
exclusivamente a partir do método de decisão empregado.
Para procurarmos entender melhor a forma como estendo o “procedimentalismo”
desse autor, recorro à distinção que expus na seção I: Barry parece tentar defender o valor
do processo democrático de escolha com base unicamente nas vantagens que possamos
atribuir à utilização do método democrático de escolha; ou seja, sem considerarmos
quaisquer outras vantagens ou benefícios (a identificação de uma noção de bem público
ou a obtenção do bem-estar geral, por exemplo) que se possam eventualmente esperar
como conseqüência dessa utilização. Nos termos daquela diferenciação exposta no início
do capítulo, a discussão de Barry pretende apontar para o que há de valorizável no
simples procedimento, no próprio emprego do rito democrático, que contribua para sua
justificação. Formulado de outra maneira: quais razões podem fundamentar a adoção do
procedimento democrático?
Parece-me claro, no entanto, que o autor não quer com isso negar que outras
razões sejam importantes – e, eu acrescentaria, venham a ser relevantes – para se avaliar
as decisões resultantes desse processo. Logo de início Barry (1979: 25) admite que
considerações morais ou de justiça têm implicações bastante diferentes (merecendo
atenção especial) do que meras alegações de ineficiência, por exemplo, quando se quer
contestar ou convalidar uma decisão tomada pelo método democrático. Ou seja,
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independente da justificação que se possa atribuir ao processo, existem outros referencias
(conforme discutido na primeira seção) que podem ser determinantes na avaliação dos
resultados. Todavia, não se pode perder de vista – e acredito ser esse o intuito da
concepção procedimental - dos termos em que o processo de escolha coletiva, via regra
da maioria, pode ser ele mesmo justificado aos destinatários dessa decisão.
Assim, o foco de Barry sobre o procedimento começa com a seguinte definição:
“Por procedimento democrático entendo um método para a determinação do conteúdo
das leis (e outras decisões legalmente obrigatórias) de forma a que as preferências dos
cidadãos guardem alguma conexão formal com o resultado, na qual todas contem
igualmente”. O “procedimentalismo” dessa concepção é assumido pelo próprio autor,
quando sustenta que se recusa embutir à definição de democracia quaisquer limitações ao
conteúdo de seus resultados – sejam eles igualdade substantiva, direitos humanos, alguma
noção de bem-estar geral, liberdade individual ou garantia do Estado de Direito. “As
únicas exceções (e são significativas) são aquelas requeridas pela própria democracia
enquanto procedimento”. Dentre elas, temos os requisitos normalmente associados às
condições mínimas para que o processo seja livre: Barry (1979: 25) enuncia
genericamente que “... algum grau de liberdade de comunicação e organização é
condição necessária para a formação, expressão e agregação de preferências políticas.”
A “conexão formal” reivindicada para a correlação entre as opiniões dos
cidadãos e os resultados do processo tem dois sentidos. Por um lado, exclui da definição
cenários em que existe essa correspondência, mas não há qualquer regulamentação
formal de um instrumento oficial para se avaliar o liame estabelecido (um processo
eleitoral legítimo, por exemplo). Com isso, o autor pretende deixar fora de sua concepção
regimes políticos em que eventualmente exista assentimento amplo das medidas
governamentais por parte da população, mas nos quais ou não haja vias de consulta
institucionalizadas ou elas padeçam de vícios de origem.
Esse seria o caso de um governo autoritário que goze de significativa aprovação
popular (mesmo aquela medida em procedimentos eleitorais não ancorados em ampla
liberdade de manifestação de opiniões, como ocorre em determinadas “teocracias”
modernas), mas não disponha de um arcabouço institucional apropriado para a aferição
regular e legítima do que pensam aqueles sob essa ordem política. Também seria o caso –
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seguindo agora um exemplo do próprio autor – da situação em que uma parcela da
população (ainda que majoritária) consegue fazer valer suas vontades pelo uso da força
(através de levantes armados que obriguem os governos a ceder à sua pressão, por
exemplo), o que descaracterizaria a idéia de um regime que funcione dentro de suas
próprias regras. Nesse sentido, a “formalidade” dos processos democráticos, se pode ser
vista aos olhos de seus críticos, em determinadas circunstâncias, como sinal de
desatenção a – digamos - desigualdades de fundo que comprometem os resultados de seu
funcionamento, ela denota também – enquanto preocupação da reflexão teórica - a
expectativa de que certos ritos democráticos se realizem regularmente e sejam
reconhecidos como a via prioritária de reivindicação de demandas.
Em segundo lugar, a estipulação genérica de uma conexão formal presta-se a
deixar em aberto, de acordo com Barry, a validação de diferentes formas de
implementação do regime democrático, para que o requerido vínculo formal se estabeleça
– seja através do voto direto sobre questões públicas ou de um sistema representativo
devidamente estabelecido. Isso permite que se entenda por procedimento democrático
uma ampla variedade de institutos para a manifestação das escolhas públicas. Importa ao
autor, para fins de sua argumentação, apenas a defesa de que exista algum mecanismo
formal para que as decisões políticas relevantes sejam feitas pelos cidadãos.
De acordo com Barry (1979: 26) esse mecanismo deve garantir um grau de
igualdade formal entre as preferências existentes – aquele assegurado pela regra da
maioria. Tal seria possível na medida em que a atribuição de apenas um voto para cada
cidadão tem o propósito de não permitir a discriminação entre as escolhas de cada um.
Esse “valor igual” conferido representa, naturalmente, um aspecto formal, não dizendo
nada em relação a uma idéia de igualdade mais robusta. Pensemos - como coloca o autor
- que, tomando-se duas unidades políticas: se cada uma tiver direito a um representante
para uma instituição representativa comum às duas (por exemplo, na eleição de senadores
por cada entidade federativa), então naquela circunscrição que houver maior número de
eleitores o valor de cada voto será obviamente desigual, se comparado todo o eleitorado.
A igualdade formal não pode por essa via corresponder, portanto, à igualdade de
influência efetiva sobre os resultados do processo.
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O método majoritário, como sustenta Christiano (1996: 55),é uma regra igualitária
na medida em que dá, em princípio, a cada pessoa a mesma chance do que qualquer outra
em influenciar os resultados. Desta forma, de acordo com esse princípio, os interesses de
todas as pessoas envolvidas devem ser considerados igualmente. Mas, como sustenta
Barry (1979: 38), “...o que há de atraente no procedimento majoritário é o argumento de
que a maioria é ‘naturalmente’ autorizada a agir pelo todo. Se ocorrer de essa
‘naturalidade’ se tornar contingente com relação à existência de várias condições
extremamente restritivas, é necessário (...) perguntar se podemos identificar uma base
mais fundamental para se dizer que os procedimentos democráticos são relevantes.”.
Entendo que o recurso à argumentação da consideração igual para a salvaguarda do
interesse de todos corresponde à defesa de um critério para além do procedimento.
A esse respeito, Amy Gutmann e Dennis Thompson (1996: 28), particularmente
críticos da “democracia procedimental”, observam que a defesa dessa concepção não
requer uma postura cética quanto a valores fundamentais, ceticismo esse que iria mesmo
minar a fundamentação de uma tal concepção. “Se não houver razão para se acreditar
que algum posicionamento moral seja válido, então não há razão para se levar em conta
a demanda moral de qualquer pessoa, e nenhuma razão, desta forma, para se acatar as
demandas do maior número.” Ou seja, o método majoritário é também uma forma de
expressão do valor democrático relativo ao respeito à condição de igualdade política dos
cidadãos.
Se essa observação estiver correta – e não houver, portanto, incompatibilidade
entre a idéia de uma democracia procedimental e a sustentação de outros valores
fundamentais – não haveria contradição entre a afirmação de Barry de que a noção
procedimental formulada evita a defesa de limites prévios à própria decisão (à exceção
daquelas garantias fundamentais, como liberdade de expressão, de imprensa e de
associação) – limites esses que implicassem um rol de direitos mais amplo, por exemplo e a posterior sustentação pelo autor de uma “conexão formal” necessária entre as
preferências dos cidadãos e os resultados produzidos. Com a reivindicação de tal
conexão, a intenção de Barry (1979: 25-6) é “... excluir casos em que o processo de
tomada de decisão seja afetado de fato pelas preferências dos cidadãos, mas não em
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virtude de uma regra constitucional.” A “formalidade” dessa conexão, se a entendo
adequadamente, exige então um arcabouço legal próprio ao Estado de Direito.
O que o autor pretende, contudo, é apontar algumas limitações a que naturalmente
estão sujeitas as decisões que seguem os ritos democráticos. Não há garantia prévia de
que elas levem sequer a resultados que preservem as próprias garantias mínimas que as
definem em termos procedimentais.36 Se a definição procedimental tem critérios próprios
(critérios “procedimentais”, nos termos em que sustentei anteriormente), entretanto, ainda
que um processo por ela identificado não leve, como resultado, à realização de outros
objetivos correlatos à idéia de democracia (mas não essenciais à sua definição, como
discutirei mais tarde37 ), nem por isso esse processo deixa de ter seu valor ao cumprir com
as regras daquela noção procedimental. Ao menos é o que os defensores dessa
concepção, como Barry, querem sustentar.

IV.
Críticas à democracia competitiva

Cohen (1991) condensa , em um texto apresentado em simpósio para a discussão
de Democracy and its Critics – a obra de Dahl (1989) que apresenta o maior esforço
deste último para uma apreciação dos méritos morais da democracia - as linhas de crítica
à concepção liberal-competitiva que irá posteriormente utilizar como base para a
formulação de sua própria teoria. De um modo geral, o crítico apóia a reflexão normativa
de seu adversário teórico, na qual esse último procura defender a autoridade democrática
contra concepções de governo que a pretendam limitar para que outros valores
substantivos - eventualmente ameaçados ou restritos pelo exercício do governo popular venham a ser assegurados.
De acordo com Dahl, existem, basicamente, dois tipos de crítica à democracia. De
um lado, há os opositores ao governo democrático (anarquistas e elitistas, por exemplo),
36

Em acordo com a idéia (anteriormente discutida) do processo político como “justiça procedimental
imperfeita”, enunciada por Rawls (1971: 173).
37
A esse respeito ver, abaixo, a discussão de Dahl (1989: 178) sobre a distinção entre direitos integrais e
direitos externos ao processo democrático.
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que julgam a democracia ou impossível (em função da dominação inevitável das elites,
que inviabilizaria a igualdade política) ou indesejável (devido às vicissitudes desse
regime em comparação com um governo de elites devidamente preparadas, por
exemplo)38 . Por outro lado, há as críticas provenientes dos próprios democratas, ou de seu
segmento que se preocupa com a proteção a determinados valores que são caros à idéia
de democracia, mas que o próprio governo democrático pode vir a ameaçar. A essa
linhagem de interlocutores o autor dá o nome de “críticos aliados” (sympathetic critics), e
é a discussão com essas propostas que parece interessar mais a Cohen.
Dahl se esforça, de fato, para discutir a relação do regime democrático com a
garantia de valores não diretamente ligados à simples idéia de um governo de maioria,
tais como um amplo leque de direitos fundamentais e a igualdade de oportunidades. Sua
argumentação interessa diretamente à nossa discussão na medida em que oferece uma
interpretação da compatibilidade entre o procedimento democrático e a garantia de
determinados direitos fundamentais à própria idéia de democracia. Nesse momento,
contudo, tratarei apenas da forma como a crítica deliberativa lê essa argumentação, para
apresentar

as

apontadas

limitações

existentes

na

perspectiva

supostamente

“procedimental” da concepção de Dahl. As observações de Cohen devem permitir
estabelecer algumas diferenciações importantes para o esquadrinhamento da questão que
interessa à causa deliberativa.
Adiantando essas diferentes interpretações do processo democrático, Cohen
sustenta que o principal obstáculo na empreitada de Dahl é a ênfase agregativa que ele dá
ao procedimento democrático e que está na base de sua construção teórica: dito de um
modo muito geral, Dahl entende que cabe ao processo democrático atribuir igual peso aos
interesses de cada um envolvido na tomada de decisões coletivas. Em contraste, propõe
Cohen (1991: 221), uma leitura adequada desse processo implicaria a consideração mais
detida da argumentação pública levada a cabo pelos participantes, na qual todos se
dispusessem a sustentar suas escolhas com base em razões que todos os demais viessem a
aceitar.

38

Dahl (1989) realiza uma extensa discussão desses adversários, que estou aqui apenas mencionando, na
segunda parte do livro (capítulos 3 a 5).
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Embora essa distinção seja importante para fins de recapitulação do debate
recente em teoria democrática, acredito que ela precisa ser matizada se quisermos discutir
com cuidado, por exemplo, os limites das escolhas majoritárias e de que modo é possível
pensar formas mais adequadas de avaliação dos procedimentos que levaram a tais
decisões e de seus resultados. Essa é, de resto, uma das preocupações centrais deste
trabalho e creio que faça parte das motivações de Cohen para formular um modelo
alternativo e crítico de concepções mais formalistas de democracia. Volto a esse ponto
quando formos avaliar, no capítulo seguinte, os méritos relativos da concepção
deliberativa.
Por ora, adianto entender que essa não seja uma distinção fundamental para a
resolução dos problemas de que se ocupa Cohen, principalmente em se tratando das
questões específicas que ele levanta para se contrapor a Dahl. Com isso, não quero dizer
que os pontos de crítica careçam de mérito. Do contrário, recupero-os aqui como uma
primeira introdução ao debate em torno do qual giram, a meu ver, temas importantes da
relação entre a idéia de democracia e concepções de justiça política capazes de contribuir
para um modelo de legitimação pública fundado na igualdade cidadã 39 .
Retomemos, então, a crítica de Cohen ao modo como Dahl tenta articular governo
democrático e demais valores que embasam o ideal de democracia. O primeiro ponto diz
respeito à maneira como a proposta desse último entenderia a forma de proteção
democrática adequada às liberdades públicas que não estão diretamente ligadas ao
processo democrático, tais como a liberdade religiosa ou o direito à intimidade. Se bem
entendo a questão, o problema não estaria em uma suposta ausência, no modelo
competitivo, da defesa da vigência desses direitos. Tais direitos - como discutirei mais
tarde - embora não sejam, para esse modelo, ínsitos ao processo democrático, poderiam
constar entre os que se consideram diretos essenciais à democracia e a seu funcionamento
apropriado e serem, sob esse argumento, defendidos40; não me parece que Cohen
desconheça esse dado. A questão, diferentemente, é se a teoria fornece elementos para se
avaliar as questões controversas que envolvam a garantia efetiva desses direitos.

39

Proponho-me a esclarecer, gradativamente, essas idéias de justificação pública e sua associação a um
ideal igualitário de cidadania – examinada, principalmente, no capítulo III do presente trabalho.
40
A esse respeito, v. Dahl (1989: 167).
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O segundo ponto concerne à alegada incapacidade da concepção de Dahl em
assegurar a igualdade de oportunidades para cidadãos de etnia, sexo e religiões diversas.
Novamente, não parece se tratar de uma suposta oposição do modelo competitivo à idéia
de igual oportunidade política – pelo contrário, conforme procurarei sustentar ao longo
do trabalho, ele procura se fundamentar sobre bases igualitárias que demandam uma
atenção mais detida ao problema da inclusão. A deficiência estaria, em vez disso, na
ausência de critérios para a condenação de medidas políticas discriminatórias ou que
desfavoreçam sistematicamente minorias desprivilegiadas. Essa questão é bastante
delicada é há muito a dizer sobre ela no que toca à temática da justiça – discussão essa
que vai além do escopo deste trabalho. Interessará aqui apenas a implicação desse
problema para a idéia de democracia e como princípios de justiça intercedem para
garantir o mérito igualitário de sistemas democráticos – algo que, uma vez, mais, será
objeto de várias seções deste texto.
Por fim, um terceiro déficit da concepção tradicional de democracia - e
particularmente da obra de Dahl - seria sua recusa ao recurso a qualquer noção de bem
comum como referencial de crítica aos processos democráticos efetivos. O autor exibiria
um certo ceticismo quanto à possibilidade de que critérios comuns para se julgar os
resultados políticos da democracia sejam compartilhados entre os cidadãos a ela
submetidos. Formulado assim, desse modo genérico, o enunciado negligencia o
referencial existente – mesmo em uma concepção mais “procedimental” como a do
competitivismo – no próprio procedimento democrático e nas condições para sua
efetividade. O próprio Cohen (1991: 224) não nega que exista uma “visão de bem
comum” clara no modo como Dahl justifica e explicita os termos do processo
democrático.
O que nos interessa quanto a esse terceiro ponto é, a meu ver, a questão da relação
possível (e, do modo como a entendo, desejável) entre o ideal de democracia e
determinados princípios que o complementem e forneçam subsídios para a resolução de
controvérsias como aquelas mencionadas nos dois primeiros pontos da crítica de Cohen.
A validade do recurso a esses princípios e às concepções teóricas que os apresentam e
fundamentam depende, é claro, da possibilidade de que tais princípios sejam justificáveis
a todos os concernidos em termos de razões aceitáveis. A forma como essa justificação
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pública pode ser concebid a e o modo como ela se liga à democracia são objeto de
controvérsia. Essas duas questões serão fundamentais na definição dos termos comuns
que se pode esperar que os cidadãos de uma democracia defendam e da maneira como
esses termos podem ser articulados no próprio funcionamento de regimes democráticos.

O dilema do procedimentalismo

Deixem-me desenvolver um pouco mais a objeção de Cohen à alegada
insuficiência do modelo da Dahl no que tange ao tratamento apropriado de dilemas
relativos à efetividade de direitos não diretamente correlatos ao processo democrático.
Por “preocupação com a efetividade dos direitos” entendo a sugestão de um problema
teórico (e não de ordem prática), referente à necessidade - que se impõe à teoria da
democracia – de um exame das condições de fundamentação de garantia desses direitos.
Mais especificamente, o estudo das questões de princípio que estão por trás de uma
avaliação adequada dessas liberdades não pertinentes ao próprio procedimento
democrático, mas que são fundamentais a uma sociedade democrática.
A temática da relação entre o processo democrático e a garantia de um arcabouço
de direitos fundamentais para que se elabore uma compreensão adequada da idéia de
legitimidade democrática é muito cara às teorias deliberativas da democracia. Os teóricos
dessa vertente prometem pensar essa conexão de um modo que sua abordagem se
diferencie do tratamento usualmente dado ao tema pelas correntes tradicionais. Em uma
de suas incursões sobre o assunto, Cohen (1997: 409) procura formular um dilema
central, que o autor julga ser comum à tentativa de se definir a legitimidade da
democracia com referência exclusivamente à idéia de autorização popular. Tal dilema
seria próprio às visões “procedimentais” dos modelos competitivos, os quais não
forneceriam, segundo a leitura de seus críticos, outros critérios para a avaliação das
decisões para além da mera agregação de preferências 41 . A idéia de que o referido dilema
seja uma característica distintiva das concepções teóricas “não-deliberativas” é a tônica 41

Gutmann (1993: 8) define essa concepção procedimental básica como “democracia populista”: “A
democracia populista é um sistema de governo da maioria que não impõe restrições à substância dos
resultados sancionados pelo eleitorado, com exceção daquelas que são exigidas pelo próprio
procedimento democrático de governo popular”.
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como mais tarde se analisará -das alegações dos deliberativos para defenderem a
propositura de seu modelo alternativo.
O dilema se estruturaria da seguinte forma: por um lado, determinadas decisões,
resultantes do procedimento democrático de escolha pública, podem vir a se contrapor à
manutenção das condições de realização desse mesmo processo (no caso, digamos, de
resoluções que cumpram com o rito procedimental apropriado, mas ameacem garantias
essenciais à sua própria realização – como a abolição da liberdade de expressão, por
exemplo); de outro lado, tem-se que a força do ideal democrático está justamente em sua
primazia como base de legitimidade para as decisões públicas (inclusive relativas à forma
como os valores políticos devam ser ordenados) – prioridade derivada da promessa de
tratamento igual a ser dado a todos os concernidos. Assim sendo, o valor da democracia
não pode ser apenas mais um dentre outros; ela é a fonte de legitimidade por excelência.
Gutmann (1993: 9-10) elabora a questão de forma semelhante. Ela sustenta que,
embora o ideal de governo da maioria demande eleições livres e competitivas,
promovidas em conjunto com a garantia das liberdades públicas essenciais à livre
circulação de opiniões, essas garantias não são asseguradas por qualquer procedimento de
governo da maioria. Haveria uma tensão inevitável entre qualquer procedimento
majoritário e o correspondente ideal de democracia. Esse último requer, para sua
validade, resultados como preferências políticas genuinamente formuladas, vigência do
Estado de Direito, igualdade formal do voto e cidadania inclusiva - os quais podem
conflitar com a vontade popular efetiva conforme expressa por intermédio de um
procedimento que se conceba como meio do governo de maioria.
Essa tensão, existente entre a vontade popular medida por escolhas majoritárias e
as condições para a preservação ao longo do tempo dos processos pelos quais elas
possam ser manifestadas, consistiria em um paradoxo que acomete especificamente
modelos de democracia que se fiem de modo exclusivo em procedimentos majoritários.
Eles não disporiam, segundo a autora (1993: 13), de critérios para a superação dessa
contradição entre seus próprios valores: estariam sujeitos tanto a defender quanto a
criticar os resultados do governo majoritário (nesse último caso, quando a maioria
escolher violar as condições de sua própria legitimidade).
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Gutmann (1993: 11) exemplifica: “Quando uma maioria escolhe restringir a
liberdade de expressão política mediante a punição à expressão simbólica (o ato de
queimar a bandeira, por exemplo), os democratas populistas42 se vêem em dificuldades.
De uma parte, deveriam se opor às restrições à liberdade de expressão porque nesse
caso a vontade popular é antidemocrática. Ela se mostra inconsistente com sua própria
preservação. De outra parte, eles deveriam também apoiar essas mesmas restrições à
liberdade de expressão exatamente por serem antidemocráticas no primeiro sentido;
qualquer tentativa por parte de uma minoria de derrubá-las constitui uma real restrição
à vontade popular, sendo por isso antidemocrática”.
O reconhecimento dessa “desarmonia interna”, como a define a autora (1993: 12),
não significa, contudo, a recusa da democracia ou a recomendação de outra forma de
governo. Mesmo eventuais limitações institucionais à vontade popular devem ser vistas
com restrição, uma vez que nada garante que uma maioria responsável pelas decisões de
órgãos encarregados de realizar esse controle (cortes constitucionais - digamos) será
necessariamente mais confiável do que a maioria dos eleitores, por exemplo 43 . O
problema, segundo sua argumentação e a de outros críticos de linhagem deliberativa,
seria a ambigüidade resultante, como vimos, de uma leitura teórica mais “procedimental”
da democracia. O paradoxo de se ter de restringir a vontade popular para a preservação da
mesma ao longo do tempo seria um dilema teórico, decorrente de uma alegada
insuficiência dos modelos tradicionais por enfatizarem uma interpretação da democracia
que dá relevância aos processos majoritários de escolha pública em detrimento de outros
fatores.
Entendo que a questão formulada seja importante por dar idéia de uma certa
complexidade própria à determinação teórica do ideal de democracia e seus vínculos
necessários, para além de um governo majoritário, com um referencial normativo
específico de igualdade, que exige mais do que procedimentos apropriados de escolha
coletiva. Chamar a atenção para esse dado é relevante, por exemplo, para que não se
confundam regimes políticos submetidos à sanção eleitoral via eleições regulares - porém
vigentes em comunidades políticas não sujeitas à proteção abrangente do Estado de
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Direito e suas garantias correlatas – com verdadeiras democracias (verdadeiras no sentido
de efetivas, plenamente democráticas).
Do ponto de vista do debate teórico, contudo, não parece claro que o aludido
“vício” de concepções de democracia exclusivamente “procedimentais” acometa a maior
parte do que se convencionou chamar de teoria democrática liberal-competitiva. A
própria autora (1993: 8) reconhece que os teóricos políticos contemporâneos que vêem a
democracia como um procedimento político encontram-se muito distantes de uma noção
mínima que exclua a apreciação dos direitos políticos essenciais de seu escopo. Imagino,
como havia sustentado acima, que o problema não seja precisamente a admissão ou não,
por parte da teoria, da garantia das liberdades públicas que, de resto, são integrantes elas
mesmas da própria definição do procedimento democrático. A crítica se destina a uma
suposta carência de recursos normativos para se lidar com as situações de conflito, em
que se apresente o dilema existente entre a autoridade conferida às decisões públicas e
uma possível violação – por parte daqueles que a exercem - de seus próprios termos de
legitimidade.
No caso de escolhas públicas, leis ou quaisquer medidas normativas que
confrontem essas garantias inerentes ao processo democrático, a questão pode ser mais
facilmente solucionada: a tendência é que a corrupção resultante do cerceamento de
liberdades públicas fundamentais venha em algum momento invalidar o ato normativo. E,
nesse caso, não creio, como já afirmado, que qualquer modelo mais “procedimental”
ainda sustentaria as credenciais democráticas de uma resolução somente pelo mérito de
ela ter seguido o seu rito ordinário de aprovação. É claro que os termos e a forma de
contestação dessa decisão, por parte de outras instâncias de controle (judiciário, por
exemplo), nos casos em que ela rompa com os critérios que asseguram o próprio processo
democrático, é uma questão prática que envolverá outros dilemas teóricos. Mas a
inviolabilidade dos direitos públicos fundamentais não parece estar em discussão em
qualquer caso.
Contudo, questões mais controversas surgem quando se trata de liberdades não
diretamente atreladas ao processo democrático. É a essas que se dirige a crítica de Cohen
(1997: 410) que recapitulo agora. Como examinávamos, o autor sustenta uma linha de
argumentação semelhante à de Gutmann. Ele a elabora, entretanto, nos termos da
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oposição entre democracia e as “liberdades dos modernos” - seguindo a terminologia
clássica de Benjamin Constant44 - dentre as quais inclui a liberdade religiosa, direitos à
livre consciência e expressão do pensamento e direito à intimidade. Por não possuírem
uma conexão direta com as condições do processo democrático, tais liberdades são
comumente concebidas como restrições a esse processo.

Democracia e direitos

O mesmo não ocorre com as recém mencionadas liberdades políticas, cuja
proteção ou regulamentação são interpretadas como salvaguardas à própria democracia.
Em vez de figurar como limitações indevidas, elas representariam, nos termos de Cohen,
a garantia de se preservar o vínculo entre a autorização popular e os resultados políticos,
na medida em que protegem as condições de exercício do poder político do conjunto de
cidadãos, o demos (e não apenas de uma casual maioria de seus integrantes). Seriam,
desta forma, elementos constitutivos do processo democrático.
A fim de esmiuçar um pouco mais essa distinção, é interessante analisar o modo
como Dahl (1989: 167) lida com o possível conflito entre o procedimento democrático e
certos valores ou interesses merecedores de proteção especial para se salvaguardar o
mérito igualitário do próprio processo democrático. A argumentação do autor deve ainda
nos ajudar a – antes de cuidar da crítica mais dirigida de Cohen às versões
“procedimentais” de teoria democrática - propor soluções para o dilema levantado por
Gutmann referente à desarmonia entre autorização popular e legitimidade democrática.
Dahl distingue três espécies diferentes de valores ou interesses “substantivos” que
têm de ser conciliados com a escolha democrática. Em um primeiro caso, há aqueles
“integrais” ao próprio processo democrático, os quais são parte essencial da definição de
democracia ela mesma. Assim, como já aludido, no caso das liberdades de expressão e de
associação, por exemplo. Trata-se dos direitos políticos fundamentais aos quais já vinha
aludindo, também sob a denominação de garantias ínsitas ou inerentes ao processo.
Há também direitos e interesses que são “externos” ao processo democrático, mas
necessários para o seu curso. Embora não façam parte da própria concepção da
44
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democracia, como no caso anterior, são também essenciais para o funcionamento
adequado da mesma. Assim, por exemplo, no caso de demais diretos fundamentais e da
igualdade de recursos políticos para além da igualdade formal do voto. Dahl reconhece
ainda valores externos ao processo democrático e não necessários para seu bom
desempenho, mas que são requeridos para que a idéia de igualdade inerente à democracia
seja respeitada. Como exemplo, cita o direito a um julgamento justo, que consta dentre as
garantias existentes sob a vigência de um Estado de Direito Constitucional.
Com relação aos direitos, interesses ou valores integrais ao processo democrático,
o raciocínio de Dahl segue a mesma linha que o de Cohen (mencionado logo acima e o
qual procuro adotar): direitos políticos fundamentais são condições para o exercício do
poder político legítimo; não se trata de valores anteriores ao processo de decisão
democrática ou submetidos a uma proteção especial que os torne independentes da ou
limites externos à democracia. Para Dahl (1989: 169), tal contraste é equivocado. A
desarmonia interna da democracia apontada por Gutmann (1993: 12) seria uma tensão
meramente aparente. Se os critérios apropriados para o processo democrático forem bem
entendidos, as condições para a participação igual nos processos de decisão pública
abarcam uma gama de direitos políticos e prerrogativas que são, como já se reconheceu,
parte integrante da democracia 45 .
Quando se trata da questão da violação de direitos por parte de decisões públicas
majoritárias, sustenta Dahl (1989: 171), o assunto costuma ser apresentado por me io da
idéia – já aqui mencionada – de um paradoxo: “Se a maioria não for autorizada a fazê-lo
[a infringir os direitos de uma minoria], então ela é dessa forma privada de seus direitos;
mas se a maioria for autorizada a tanto, então ela pode privar a minoria dos direitos
desta. O paradoxo tenta demonstrar que nenhuma solução pode ser ao mesmo tempo
democrática e justa”. Contudo, maiorias não podem excluir minorias de seus direitos
políticos fundamentais sob pena de negar a elas direitos que são eles próprios necessários
ao processo democrático. Se aquelas assim o fizerem, não estariam permitindo que a
associação política a que pertencem seja dotada de um governo democrático.
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Para Dahl (1989: 170), “... esses direitos específicos – aos quais darei o nome de direitos políticos
fundamentais – são integrais ao processo democrático. Eles não são ontologicamente separados do – ou
anteriores ao, ou superiores ao – processo democrático. À medida que o processo democrático existe em
um sistema político, todos os direitos políticos fundamentais t êm também que existir”.
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Conforme argumenta Dahl, maiorias refletidas nas escolhas públicas podem,
efetivamente, ter poder ou força para privar minorias de seus direitos políticos. A questão
é que elas não podem legitimamente se valer de seus direitos políticos fundamentais para
excluir minorias desses mesmos direitos, que caracterizam a democracia. Na prática,
contudo, parece ser mais comum – observa o autor- que minorias poderosas tendam a
obstar a maiorias o exercício dos direitos políticos destas últimas, e não o contrário. O
dado importante, assim sendo, é que embora o processo democrático tenha uma dinâmica
imperfeita (não necessariamente gerará resultados justos ou igualitários, como já
discutido), ele não é completamente indiferente a seus fins. A avaliação da legitimidade
das decisões democráticas não pode ficar à mercê da aleatoriedade de seus resultados; ela
está sujeita a um rol mais ou menos definido de direitos políticos que, ao invés de
limitações externas, são constitutivos da própria idéia de democracia.
Com isso, Dahl (1989: 154) procura tomar partido de uma visão do processo
democrático como “auto-limitador”: a menos que ele se limite a decisões que não
comprometam a sua própria existência, ele não pode ser considerado legitimamente
democrático. O contraponto a essa concepção corresponderia a críticos da democracia
que, insatisfeitos com a dificuldade de se encontrar uma regra para a decisão coletiva que
seja plenamente satisfatória procuram defender limitações ao procedimento democrático
que vão muito além das condições necessárias para que ele se auto-limite.
Como exemplo dessas vertentes a que o autor deseja se opor está a concepção de
“democracia liberal” enunciada por William Riker, a qual, em face da alegação de que
nenhuma regra de decisão coletiva concebível é capaz de evitar a produção de resultados
arbitrários ou sem-sentido, procura limitar os objetivos do processo democrático. Riker
sugere que se deve entender por um sistema suficientemente democrático aquele que
faculta aos cidadãos o voto em eleições periódicas para a remoção de seus representantes
eleitos quando ficarem descontentes com a performance desses últimos. Tal visão
corresponde ao que chamei anteriormente de modelo minimalista de democracia.
Embora aponte para problemas próprios aos mecanismos de escolha coletiva que
afetam os procedimentos decisórios das democracias representativas, essa concepção
apresenta uma idéia de representação política insuficiente, voltada exclusivamente para a
forma de controle indireto e retrospectivo, via eleição. Em que pese a importância, já
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aludida neste capítulo, dos mecanismos eleitorais como sinalizadores de avaliações
públicas, há muito mais a se discutir, sob um prisma teórico, a respeito das vias de
representação do processo democrático e as formas de torná-las mais eqüitativas46 .
Ademais, a limitação proposta pelo autor não é capaz de sanar os problemas que ele
mesmo suscita, uma vez que a substituição dos eleitores pelos seus representantes como
agentes das decisões coletivas não resolve, absolutamente, as defecções características
dos mecanismos de agregação de opiniões.
Propostas como a de Riker são denominadas por Dahl (1989: 169) de “democracia
limitada”. Na realidade, sua crítica se estende para atingir também concepções liberais
que não têm qualquer ligação com essa noção “minimalista” de democracia observada
(em particular, no caso de Riker, tendente a desautorizar as escolhas públicas majoritárias
e a descomprometer-se com formas igualitárias de decisão democrática). É o caso da
defesa liberal de determinados direitos fundamentais contra o próprio governo
democrático. O autor aponta, a título de exemplo, para a argumentação de Dworkin
(1977: 190) em defesa da constitucionalização de determinados direitos para que ganhem
o status de uma garantia externa e superior ao processo democrático.
Dahl se opõe àquela que chama de “teoria dos direitos prévios”, que seria
encampada por Riker. Segundo essa argumentação, haveria uma série de direitos
fundamentais dotados de um status moral (ou dignidade ontológica) específico, que
seriam totalmente independentes da democracia e do processo democrático. A
titularidade para o exercício desses direitos daria aos cidadãos a prerrogativa de resistir
ao processo democrático para a defesa dos mesmos, se necessário. Esse conjunto de
direitos se prestaria, nessa linha argumentativa, a servir de limitações externas ao que
possa ser feito através do processo democrático. Dahl se opõe a essa fundamentação
“exterior” dos direitos políticos fundamentais, na tentativa de pensar, em vez disso, uma
“auto-limitação” da democracia, sem recurso a expedientes que prescindam da chancela
democrática.
A proposta de se buscar uma fundação democrática dos direitos políticos
fundamentais que são integrais ao próprio processo decisório é, a meu ver, acertada, se o
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deliberação pública na democracia.
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que se deseja é contestar o alegado paradoxo entre a autoridade democrática e suas
condições de legitimidade. Sobretudo porque acredito – acompanhando todo um
segmento da teoria democrática contemporânea, conforme discutirei no momento
apropriado – que a idéia de democracia está na base da justificação da ordem legal no
Estado de Direito. As liberdades públicas ganham sentido no processo democrático na
medida em que se prestam a assegurar uma decisão pública sob condições de igualdade
democrática – não têm, portanto, o fito de constranger o exercício da autoridade política
democrática, pois têm sua própria legitimidade a ela atrelada.
Assim advoga Dahl (1989: 170) – penso – quando sustenta que o conjunto de
direitos assegurados para uma participação democrática efetiva pode ser derivado de um
direito fundamental ao autogoverno por meio da democracia. O autor sustenta que as
violações aos direitos integrais ou essenciais ao processo democrático são uma
infringência a esse preceito basilar, que deve regular as garantias próprias ao governo
democrático e, desse modo, pautar a série de critérios que determina o caráter
democrático de um sistema político. As diversas liberdades públicas têm aí a sua
justificação e prestam-se também elas mesmas a assegurar a efetividade daqueles
critérios.
Se quisermos ilustrar esse raciocínio, podemos pensar no direito à livreassociação como uma prerrogativa essencial à participação política efetiva e à formação
de uma opinião política genuína. Esse escopo não pode ser realizado sem a proteção
daquela liberdade, a qual deve ter o seu exercício regulado no intuito de garantir igual
oportunidade de ação política e representação eqüitativa dos interesses fundamentais a
todo cidadão. A liberdade de associação deve ser assegurada não porque seja mais
importante ou esteja fora da alçada do governo democrático; ela precisa ser plenamente
garantida para que o exercício da autoridade democrática seja legítimo.
A idéia da auto-limitação da democracia defendida por Dahl representa uma
postura cética em relação a formas de controle não propriamente democráticas, que
costumam ser reivindicadas sob o pretexto de se assegurar que os procedimentos
decisórios majoritários não violem direitos e interesses de grupos minoritários ou minem
as próprias bases do regime democrático. Ainda que o processo democrático seja falível e
não haja a garantia de que as escolhas políticas feitas através dele respeitem e promovam
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as fundações igualitárias da própria democracia, em muitos casos essa incompatibilidade
entre os eventuais resultados injustos e os valores democráticos decorre da imperfeição
do processo em relação aos critérios que deveriam ser respeitados – e não
necessariamente a alguma deficiência desses mesmos critérios. Nesses casos, em vez de
sistemas de controle externos à democracia, um aperfeiçoamento maior do processo
democrático seria, segundo Dahl (1989: 167), a solução mais acertada.
Para que tal aprimoramento seja possível, sustenta o autor (1989: 172), a melhor
maneira de se assegurar o reconhecimento da importância de direitos políticos
fundamentais, por exemplo, é a disseminação da crença – desenvolvida com a própria
prática da democracia – de que a preservação do sistema democrático depende do
respeito a esses direitos. A associação entre a aposta na democracia e o assentimento às
liberdades públicas deve estar presente nos hábitos, práticas, cultura e instituições
democráticas. As instâncias de exercício das várias esferas do poder público têm de
esposar essa crença, conforme a uma concepção de cidadania atinente ao ideal de razão
pública, que será estudado na terceira parte deste trabalho.
É claro que, como será aqui discutido, nos casos em que esse propósito
democrático fenecer, em função de uma cultura política hostil ou apática, o recurso
institucional, existente nos sistemas democráticos bem-estabelecidos, à preservação das
liberdades públicas mediante a atuação do judiciário ou de outras instâncias encarregadas
de rever decisões públicas (como uma segunda câmara legislativa, por exemplo) é
naturalmente

bem-vindo.

A

vigência

de

princípios

políticos

em

democracias

constitucionais presta-se a oferecer parâmetros para que a legitimidade das decisões
democráticas se mantenha 47 . O argumento de Dahl (1989: 173), contudo, é o de que nem
mesmo uma corte suprema com autoridade para fazer valer valores “substantivos” sobre
as escolhas majoritárias seria capaz de evitar a derrocada do regime democrático ante a
força de insurreições, em momentos em que a convicção democrática estiver
irremediavelmente abalada.
Entendo que esse esforço de Dahl em desenvolver a idéia de uma “auto-limitação”
democrática também está por trás da argumentação de Cohen em torno da busca de uma
conciliação teórica entre o ideal de governo democrático - expresso na autoridade dos
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processos majoritários de escolha pública - e a vigência de um arcabouço de direitos que
fundamentam esse mesmo ideal. Retomemos essa argumentação agora. Dizia que Cohen,
da mesma forma que Dahl, reconhece a sintonia existente entre um leque de liberdades
públicas fundamentais e a idéia de governo popular, na medida em que as primeiras
fazem parte – são elementos integrais, diria Dahl – das condições de exercício da
autoridade democrática legítima. Em vez de limitadoras, elas podem ser vistas como
garantias institucionais que capacitam os cidadãos a tomar parte em decisões públicas
genuinamente democráticas.
O problema ganha contornos um pouco diferentes quando se trata do
reconhecimento de direitos que não fazem parte desse rol de garantias constitutivas e
definidoras do processo democrático. É o caso, por exemplo, da liberdade religiosa. Em
relação a esses direitos, eventuais restrições à escolha pública, decorrentes da proteção a
essas garantias, podem soar como limitações à decisão democrática, já que elas não estão
entre as precondições de expressão das decisões democráticas (não são, na terminologia
de Dahl, elementos integrais ao processo democrático).
Para Cohen (1997: 410), as “liberdades dos modernos” – como discutíamos antes
– aparentam estar fundadas em valores inteiramente independentes dos valores
democráticos. Essa impressão, segundo o autor, pode levar a duas posturas teóricas. Por
um lado, podem-se conceber essas liberdades como o valor último a ser protegido, para
cuja garantia as liberdades políticas (correspondentes às garantias inerentes ao processo
democrático, como a liberdade de expressão) seriam meramente instrumentais. Nesse
caso, se o exercício destas últimas não assegurar a devida proteção às primeiras, algum
tipo de autoridade externa à democrática – o recurso a um procedimento não atrelado à
escolha pública – deve interferir para que estas sejam devidamente protegidas. Entendo
que essa interpretação assemelha-se à idéia, criticada por Dahl, de uma “teoria dos
direitos prévios”, nos termos já discutidos.
De outro modo, uma segunda visão pode defender, em sentido contrário, que as
liberdades dos modernos não têm qualquer status especial para escaparem à contingência
da escolha pública. Nesse caso, sustenta Cohen (1997: 411), ainda que a desconsideração
dessas liberdades por parte de um procedimento democrático de decisão coletiva possa
ser considerada injusta, não haveria problema algum quanto à sua legitimidade. A
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preocupação de Cohen (1998: 206) é a de que a base de fundamentação para a liberdade
religiosa, entre outros direitos, não esteja sujeita ao “consenso popular contingente” (pelo
qual ele deve querer dizer a oscilação das preferências agregadas do eleitorado); o autor
vai sustentar que a fundação de direitos dessa ordem, no caso da democracia deliberativa,
reside no próprio ideal de democracia.
Essa é uma crítica recorrente dos adeptos de visões deliberativas da democracia,
que se levantam contra um suposto foco – que seria privilegiado pela vertente teórica
competitiva -

sobre

os

aspectos

procedimentais

ou

institucionais

do

processo

democrático. Haveria uma preocupação por parte dos competitivos em - grosso modo recusar alternativas institucionais aos procedimentos majoritários de escolha pública
(basicamente: os processos eleitorais e as instâncias legislativas). No caso em exame, a
crítica se volta – na forma como a entendo – para a insatisfação das decisões majoritárias
como mecanismo para se assegurar, por si só, a vigência de garantias fundamentais a um
status de cidadania igual que embasa o ideal democrático. Procurarei discutir no próximo
capítulo em que medida os deliberativos podem trazer contribuições para suprir esses
déficits.
Não creio, contudo, que Dahl rejeitaria uma concepção de democracia
constitucional que reivindicasse um rol de direitos mais extenso. O problema, para ele, é
a forma como o controle jurisdicional da prática política pode interferir em decisões cuja
matéria deve ser regulada pela via democrática – e não por qualquer corte deliberativa.
Nesse sentido, o ideal do valor eqüitativo das liberdades políticas de Rawls não seria
necessariamente incompatível com a concepção de Dahl. Mas deixo essa discussão para
outro momento.
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2.
DIVERGÊNCIA POLÍTICA E DELIBERAÇÃO PÚBLICA

I.
A democracia deliberativa de matriz liberal

Nesta segunda etapa do trabalho, pretendo examinar em que consiste o modelo
deliberativo de justificação política: o ideal deliberativo apresentado como fundamento
normativo para a legitimidade das decisões democráticas. Proponho-me, inicialmente, a
retomar a discussão do modo como os novos critérios defendid os por tal modelo partem
de uma leitura da concepção competitiva que enfatiza o seu componente “agregativo”, a
fim de estabelecê-la como contraponto à concepção deliberativa. Analisarei, em seguida,
os principais problemas relacionados à adoção da deliberação como referencial para a
justificação da autoridade política. Por último, para encaminhar a discussão para o
terceiro capítulo, quero propor uma leitura da deliberação pública que aproxime os
valores políticos defendidos pelos deliberativos a uma fundamentação igualitária da
democracia, na qual a deliberação política tem um papel decisivo, porém instrumental.
Ainda que o termo “democracia deliberativa” designe uma “família de
concepções teóricas” que transitam em torno da ênfase na importância da deliberação
pública para o governo democrático48 , procurarei distinguir os democratas deliberativos
de linhagem liberal (Joshua Cohen, Amy Gutmann e Dennis Thompson, Samuel
Freeman) dos democratas deliberativos de matriz “discursiva” (Jürgen Habermas, James
Bohman, Seyla Benhabib, John Dryzek). Apesar de reconhecer sutilezas da proposta
individual de cada um desses autores, estou aqui assumindo a separação proposta por
Dryzek (2000: 3) entre “democracia deliberativa liberal constitucionalista” e “democracia
discursiva”. Todavia, não tenho o intuito de contrapor os dois grupos de modo tão
apartado como o faz esse autor. Em vez de discutir essa dualidade a fundo, recorro a ela
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no intuito de indicar que me concentrarei na análise do primeiro conjunto, procurando,
contudo, discutir em que medida determinadas críticas a ele dirigidas também se aplicam
aos democratas deliberativos afinados com a teoria discursiva de Habermas (1992).
Fundamental à noção de democracia é a idéia de que a legitimidade das decisões
públicas advenha de uma autorização explícita dos membros de uma comunidade política
a elas submetidos. Essa idéia retrata basicamente dois ideais muito caros à tradição
democrática, que são complementares: o ideal de igual valor de todo cidadão na tomada
de decisões coletivas; e o ideal de autonomia, o qual compreende a premissa – formulada
aqui de modo bem geral - de que cada pessoa deva ter controle sobre as determinações de
sua própria vida49 . Entendo, com Christiano (1996: 36), que a proposta deliberativa
procura uma fundamentação para a democracia baseada no ideal de autogoverno. A idéia
de autorização popular das decisões democráticas, na interpretação “deliberativa”,
pretende se diferenciar da justificação oferecida pela teoria “competitiva” por intermédio
da uma tentativa de elaboração de termos comuns para a associação política que se apóia
em uma noção específica de liberdade política. Essa liberdade se expressaria na
possibilidade de os cidadãos serem coagidos apenas por pré-condições e resultados de sua
própria deliberação e decisão conjuntas.
Não pretendo explorar aqui essa idéia específica de autonomia, a não ser
incidentalmente. Mas entendo que ela já esteja de algum modo presente no modo os
advogados da deliberação procuram se diferenciar da teoria tradicional. Cohen (1997:
411) distingue entre, de um lado, as concepções agregativas, em que os arranjos
democráticos produzem decisões vinculatórias com base na consideração igual dada aos
interesses de cada cidadão - por meio de um procedimento de escolha coletiva que agrega
suas preferências - e, de outro, as concepções deliberativas, em que a legitimidade das
decisões coletivas adviria de arranjos que estabeleçam condições para a argumentação
pública livre entre iguais. O diferencial desta segunda alternativa, para o autor, é que o
tratamento igual dado aos cidadãos não levaria em conta apenas seus interesses, mas os
argumentos apresentados pelos mesmos cidadãos para a justificação das decisões,
mediante considerações que sejam reconhecidas por todos como razões.
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Dahl (1989) discute a associação necessária entre esses dois ideais na fundamentação de uma teoria da
democracia (cap. 6 e 7).
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Uma das insatisfações de Cohen (1998b: 2), é a de que “... a garantia de
consideração igual pode requerer mais do que processos de decisão coletiva
adequados...”. Um ideal de igualdade política que acrescente à idéia de consideração
igual da vertente competitiva também é ambicionado pelo “deliberacionismo”. Veremos
que esse ideal, na interpretação das concepções deliberativas de matriz liberal, é
formulado nos termos de uma idéia de justificação pública que pretende suprir as
alegadas insuficiências do modelo competitivo. A preocupação de autores como Cohen,
no tocante a esse último ideal, parece ser com a insuficiência do processo democrático de
moldes competitivos para a geração de resultados que sejam válidos segundo uma idéia
de igualdade menos “formal” do que aquela garantida por esse processo. Pretende, assim,
sugerir que os mecanismos decisórios de agregação, sem maiores especificações, são
incapazes de oferecer critérios razoáveis para a legitimação de uma decisão. De que
forma, então, poderiam os mecanismos deliberativos, conforme concebidos no ideal
político proposto, contribuir para a solução dessa alegada limitação da concepção
tradicional?
Entendo que a deliberação, como momento relevante do processo decisório, tem
extrema importância mesmo nos modelos competitivos de democracia. A defesa da
existência de instituições que garantam as liberdades de expressão política, de impressa e
de livre associação como requisitos para a caracterização da democracia, por exemplo,
denota preocupação com a necessidade de deliberação pública50 . O que está em jogo para
as teorias deliberativas, contudo, é um ideal de justificação política, a discussão das
condições para se chegar a decisões que sigam um determinado critério de
“razoabilidade” baseado na deliberação considerada dos destinatários dessas decisões. De
que forma o foco sobre a deliberação pública pode contribuir para que se identifiquem os
termos adequados desse ideal de justificação pública?
No primeiro capítulo, vimos algumas críticas feitas às concepções meramente
“procedimentais” de democracia, entendidas, em suma, como aquelas nas quais não se
apresentam critérios, além do próprio procedimento decisório empregado e dos valores
que ele procura assegurar, para a avaliação da legitimidade das decisões públicas.
Analisou-se a forma como a vertente tradicional em teoria democrática, o modelo
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Veja-se, em relação a isso, as discussões em Dahl (1972), cap. 1 e (1989), cap. 15.
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competitivo, limita-se, na interpretação de seus críticos, a defender o processo
democrático com base em uma idéia de consideração igual de interesses - a qual, dentre
outras objeções comumente feitas, não estaria apta a tratar adequadamente determinadas
questões políticas de relevância moral (que envolvam, por exemplo, controvérsias sobre a
garantia de direitos não-políticos e a asseguração de oportunidades básicas).
Argumentava no início de minha discussão que, se considerarmos a avaliação dos
resultados políticos um fator relevante para a determinação da legitimidade das escolhas
democráticas – e, desta forma, atentarmos para importância de que a teoria democrática
disponha de reflexão sobre o mérito das decisões públicas – temos de reconhecer a
necessidade de uma reflexão “epistêmica” por parte de construções teóricas que se
proponham a pensar o processo democrático como algo além dos procedimentos de
tomada de decisão. Entendo que a concepção deliberativa de democracia procura fornecer
uma reflexão dessa ordem, na medida em que busca critérios para o exame da idéia de
democracia que permitam entendê-la como algo mais do que um sistema de acomodação
de interesses.
A fim de compreender um pouco melhor a contribuição do modelo deliberativo
para o alargamento da idéia de igualdade defendida pela concepção tradicional de
democracia, analisarei, em seguida, a forma como duas propostas teóricas centrais ao
debate elaboram uma leitura da ideal democrático que pretende antagonizar com o
modelo pluralista-competitivo discutido no capítulo anterior. Nessa análise procurarei
esmiuçar os tópicos centrais da proposta deliberativa, no intuito de avaliar se ela oferece
um contraponto significativo à teoria tradicional, e discutir a relevância das questões
suscitadas por tal vertente - que se propõe alternativa - para uma crítica ao que estou
identificando como “déficits cognitivos” das concepções meramente procedimentais de
democracia.
Minha idéia é usar, primeiramente, a concepção de Cohen como referencial
elementar para a discussão da idéia de democracia deliberativa, de forma a dar
prosseguimento ao exame da crítica - feita pelo autor - à teoria tradicional, que foi objeto
de discussão anterior. O objetivo é verificar se essa revisão do modelo competitivo pode
realmente resultar na sua substituição por um modelo de legitimação democrática focado
na deliberação. A concentração do estudo sobre o trabalho de Cohen se deve, ainda, ao
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fato de ele buscar incorporar elementos da teoria da justiça de Rawls à reflexão normativa
sobre democracia.
O estudo da relação entre a teoria democrática e princípios igualitários como
aqueles recomendados por uma concepção de justiça liberal é também a forma como me
empenho, neste trabalho, em discutir as recomendações igualitárias para a democracia 51 .
Para tanto, os preceitos do liberalismo igualitário de Rawls devem nos auxiliar em uma
possível aproximação como aquela que, segundo entendo, também é ambicionada por
Cohen. Ainda que compartilhe com Cohen esse objetivo e boa parte de suas
preocupações,

procuro

apresentar

pontos

de

sua

argumentação

que

considero

equivocados e que são fundamentais para a defesa que ele faz de seu modelo deliberativo.
Em seguida, investigo outra formulação também afeita à obra de Rawls: a
discussão de Gutmann e Thompson sobre a relevância das divergências morais na
deliberação pública. Essa perspectiva me será cara por deslocar o debate “deliberativo”
para a investigação de quais são os termos apropriados para uma aproximação entre, de
um lado, uma argumentação moral que ofereça critérios adequados ao tratamento de
questões de justiça ou que envolvam conflitos de ordem moral e, de outro, os processos
de deliberação política efetivos. As diferenças de interpretação quanto à forma como
exigências morais são determinantes na deliberação política nos levarão ao terceiro
capítulo. A obra de Gutmann e Thompson também é de linhagem liberal e traz uma
interpretação do liberalismo político um pouco mais condizente com a leitura que
pretendo fazer, mas suas críticas à concepção “constitucional” de democracia de Rawls
não subsistem a uma análise mais detalhada52 . O estudo da argumentação desses autores
deve complementar o que entendo ser uma concepção deliberativa liberal.
Desta forma, procuro me manter no espectro dos modelos deliberativos de matriz
liberal. Essa limitação da abordagem tem o intuito de focar um debate que pode ser lido
como ocorrendo dentro de uma mesma tradição de teoria democrática – como uma
redefinição

da

democracia

representativa

liberal53 .

Minha

discussão

acaba

–

intencionalmente – se definindo mais dentro dessa perspectiva. Reconheço – como
51

Espero conseguir tornar mais clara a maneira como entendo essa relação quando discutir das implicações
do ideal de razão pública, defendido pelo igualitarismo liberal, na formulação de diretrizes para o debate
público. Deixo essa reflexão para o terceiro capítulo.
52
Procuro demonstrar isso no terceiro capítulo.
53
Abordei essa aproximação entre a crítica deliberativa e o constitucionalismo liberal na Introdução.
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discuti no início do trabalho - que o debate entre aqueles que se denominam teóricos
deliberativos

vem,

contudo,

englobando

sob

uma

mesma

marquise

formulações

procedentes de origens e filiações teóricas bastante variadas, mas que têm em comum a
aposta na deliberação pública como saída para tornar a democracia mais legítima.
A despeito da abrangência que a discussão sobre o tema adquiriu, penso que o
exame da vertente que estou chamando de “liberal” das teorias da democracia
deliberativa54 é bastante representativo para que avaliemos o cerne do argumento
(comum a todas as correntes da linhagem “deliberativa”) de que uma nova perspectiva
teórica seria capaz de superar alegados “déficits normativos” da concepção tradicional por meio de uma ênfase detida sobre os processos de deliberação política. Cohen, nesse
particular, tem um trabalho relevante por aproximar, de certo modo, a vertente
deliberativa liberal dos modelos deliberativos que são herdeiros da teoria do discurso de
Habermas 55 . Pelo menos a influência habermasiana sofrida por Cohen (1989: 88)56 é
explicitamente reconhecida pelo autor, ainda que o próprio Habermas (1992: 305) faça
ressalvas a ela.
De minha parte dedicarei mais esforços a discutir os modelos deliberativos que
considero – ainda que sejam críticos da teoria democrática tradicional – reformulações da
justificativa igualitária que já está de vários modos presente na reflexão normativa de um
autor de linhagem mais tradicional, como Dahl (1989)57 . Não quero, com isso,
menosprezar as questões introduzidas pelas propostas deliberativas. Pelo contrário,
considero-as relevantes, resultado de uma tentativa teórica de refinamento dos termos da
legitimidade democrática e, sobretudo, responsáveis por trazer à baila determinados
problemas que são objeto de preocupação em comum com as exigências epistêmicas a
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Dryzek (2000: 3) é um autor que também adota a distinção de uma democracia deliberativa de cunho
liberal. Ao contrário do que estou sugerindo neste trabalho, no entanto, ele acredita (2000: 8) que a
aproximação das teorias deliberativas com o constitucionalismo liberal representa uma perda, de um prisma
teórico, em relação a perspectivas mais críticas (ou, especificamente, à versão do autor para um modelo de
“teoria crítica” - entendida aqui em um sentido específico de filiação ao, por assim dizer, legado
“frankfurtiano”).
55
Pense-se aqui em Benhabib (1989 e 1996), Forst (1994 e 2001), além de – com menos fidelidade –
Bohman (1996), Dryzek (2000), Baynes (2002) e, é claro, nas formulações do próprio Habermas (1992 e
1998).
56
Ver ainda Cohen (1999: 385).
57
Discuti o mérito moral da leitura “procedimental” da democracia feita pela concepção competitiva no
primeiro capítulo, mas essa característica do modelo de Dahl deve ficar mais clara quando discutirmos a
interpretação igualitária que delinearei no terceiro capítulo.
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que uma leitura da democracia de base liberal-igualitária – que venho tentando adotar ao
longo deste trabalho – tem que atentar.
Para os meus propósitos, portanto, outras variantes “deliberativas”, para além dos
três autores “liberais” citados, só serão abordadas de forma indireta. Parto, assim, da
discussão específica dos dois modelos enunciados e, eventualmente, no que a crítica
proposta couber também a outros representantes e o tema em vista for preocupação
comum com modelos deliberativos alternativos, esses outros serão mencionados. Penso
aqui, particularmente, nos já aludidos modelos “discursivos”, de matriz habermasiana,
aos quais devo dar um pouco mais de atenção, principalmente às partes do trabalho do
próprio Habermas que tocarem o tema da democracia.
As propostas deliberativas baseadas na teoria do discurso de Habermas são
também ilustrativas da tentativa teórica de uma abordagem “epistêmica” da democracia –
nos termos em que discuti no primeiro capítulo. A esse respeito, interessa a este trabalho
somente alguns pontos importantes de antagonismo entre as teorias da legitimação
política de Habermas e a de Rawls, os quais devem se mostrar relevantes no estudo das
contribuições do liberalismo igualitário para a teoria democrática58 - a menos no que
tange às respostas formuladas pelo segundo às críticas do primeiro. Essa discussão,
contudo, deixo para o capítulo seguinte.
Ao término deste capítulo, por fim, discuto uma interpretação distinta para o papel
da deliberação pública na fundamentação de um ideal de democracia de bases
igualitárias. A idéia é traçar alguns limites que considero significativos para a empreitada
de se propor uma argumentação teórica sobre a democracia que leve em conta os méritos
morais dos processos de escolha pública e pense determinados parâmetros pelos quais a
avaliação dos resultados políticos seja possível. Essas considerações devem introduzir a
discussão sobre o caráter político da concepção de justiça liberal-igualitária, de qual
tratarei no terceiro capítulo.

58

Alguns pontos da crítica que Habermas (1995) faz a Rawls e da forma como esse último (1995) defende
sua teoria são importantes, segundo entendo, para a definição dos termos em que as recomendações
igualitárias do liberalismo político devem ser incorporadas à discussão sobre democracia.
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Procedimentos deliberativos

Para entender melhor o propósito de Cohen, podemos observar de que maneira ele
se coloca a questão de elaborar uma análise da democracia que vá além dos
procedimentos decisórios. O autor (1997: 409) faz uma oposição clara a concepções de
democracia meramente procedimentais. Entende por procedimentais os modelos que
avaliam a legitimidade das decisões democráticas com base somente nos procedimentos
pelos quais estas decisões são tomadas e, por conseqüência, nos valores associados a
esses procedimentos. Dentre tais valores, encontram-se aqueles comumente atribuídos
aos procedimentos como forma de garantir sua legitimidade: as garantias de igualdade no
tratamento político das alternativas disponíveis (igual chance de apresentar demandas
políticas, abertura do processo e imparcialidade na consideração daquelas alternativas).
De acordo com Cohen, a força da concepção procedimental deriva da
impossibilidade de se recorrer, para a legitimação da autoridade pública, a premissas
morais, religiosas ou provenientes de qualquer outra doutrina específica – que são objeto
de controvérsia. O recurso a procedimentos idôneos representaria uma forma de se
contornar a inexistência de uma base comum de valores compartilhados, que pudesse
fornecer conteúdo às decisões públicas comuns. A diversidade de concepções de mundo
que caracteriza as sociedades democráticas modernas é bem recebida por Cohen, e ele
sustenta que é justamente esta característica que faz com que uma concepção de
cidadania livre e igual seja necessária para a determinação do vínculo político entre os
membros dessas sociedades. Contudo, defende também que uma concepção “mais
substantiva” de democracia pode ser compatível com essa pluralidade de visões de bem.
Uma caracterização adequada dessa multiplicidade de crenças – que é também
adotada por Cohen (1997: 408) – pode se encontrada na noção do “fato do pluralismo
razoável” enunciada por Rawls (1993: 3). Rawls argumenta que a diversidade de
doutrinas religiosas, filosóficas e morais conflitantes e irreconciliáveis que marcam a
cultura política de uma sociedade democrática é resultado natural do exercício das
faculdades da razão humana, quando realizado sob instituições básicas livres e
duradouras. Diante de múltiplos modos de vida distintos e por vezes contrapostos, a
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condição de membro de um sistema político e a fundação do exercício do poder político
não podem depender de doutrinas abrangentes. A autoridade democrática, diz Cohen
(1997: 409), só pode se basear em uma concepção de cidadania livre e igual (a qual
pressuponha a igual capacidade por parte de todo aquele submetido ao poder político em
autorizar o seu exercício).
Em função desse desafio, é necessário elaborar um ideal de democracia que
prescinda de um recurso implausível a qualquer doutrina específica, mas que possa dizer
mais sobre os critérios para um governo democrático do que são capazes os enfoques
meramente procedimentais, que, de acordo como o autor, apenas propõem um acordo
quanto a processos legítimos para a produção de decisões democráticas. Essa tarefa
caberia a um modelo deliberativo de democracia. Cohen parece sugerir, desde o início de
sua argumentação, que um acordo mais abrangente - do que a adoção de um
procedimento justo - seria necessário para a legitimação das decisões políticas.
Antes de analisar os termos desse acordo, pretendo explorar um pouco melhor
algumas distinções que serão importantes ao procurarmos entender os diferentes modos
com que concepções distintas de democracia abordam a relação dos procedimentos de
decisão com os eventuais resultados a que esses procedimentos podem levar. Essa relação
se torna relevante se pretendermos avaliar, para além do valor moral do próprio
procedimento democrático, o que se pode esperar de seus resultados, para que um arranjo
político seja considerado democrático. Ou, dito de outro modo, para além dos méritos do
processo, o que se pode esperar dos resultados políticos com relação a valores
comumente associados à democracia. A esse fator podemos dar o nome de “valor
epistêmico” do procedimento.
Estlund (1997) desenvolve uma reflexão que pode auxiliar na identificação de
algumas dessas diferenças de propósito entre as concepções procedimentais e algumas
perspectivas teóricas que procuram discutir com maior atenção o mérito moral dos
processos democráticos. Recorro a uma breve taxonomia do autor para salientar os
pontos nos quais teorias deliberativas da democracia querem se contrapor à teoria
tradicional com relação à aludida dimensão epistêmica do processo – ou seja, pretendem,
de algum modo, balancear o valor do procedimento democrático com relação a
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determinados resultados que podem ser associados a uma idéia de democracia menos
formalista59 .
A proposta de aferição da legitimidade democrática por meio do procedimento
decisório

se

expressa

de

formas

variadas,

de

acordo

com a

espécie

de

“procedimentalismo” que se tenha em conta. A classificação de Estlund (1997: 176)
distingue três tipos de versões procedimentais de democracia. Em um primeiro grupo, sob
a alcunha de “procedimentalismo eqüitativo” (fair proceduralism ), refere-se a teorias em
que o valor procedimental de um poder igual sobre as decisões é conferido a cada
cidadão pela consideração do igual valor dado aos seus pontos de vista. A legitimidade
das decisões coletivas se apoiaria, para essa vertente, no fato de terem sido tomadas
mediante o procedimento eqüitativo da regra da maioria (responsável pela atribuição de
peso igual aos interesses de cada cidadão), o qual requer, em complementação, a
existência de um arcabouço de direitos políticos de participação, associação e
expressão 60 .
Em sua versão pura, tal procedimentalismo61 estaria submetido a dois tipos de
crítica. Um primeiro problema advém da inexistência de padrões para se avaliar a justiça
dos resultados engendrados pelo procedimento decisório 62. Nesta medida, esse modelo de
decisão não ofereceria critérios para se julgar, entre as decisões resultantes desse mesmo
59

Entendo que a oposição entre forma e conteúdo (assim como a dualidade processo-substância – esta
recorrente na literatura especializada) não é a mais apropriada para se discutir as questões que envolvam
conflito entre as escolhas democráticas e um padrão de legitimidade mais exigente do que os
procedimentos decisórios. Em alguns momentos, contudo, acredito que o recurso a uma terminologia
menos técnica (que faça referência a, de um lado, valores “formais”, associados aos procedimentos e, de
outro, valores “substantivos”, que envolvam outras garantias para além desses procedimentos) possa
auxiliar na identificação de problemas mais práticos.
60
Como discutido no capítulo anterior, o simples procedimento eleitoral tem o mérito de tratar, em
princípio, as preferências e interesses de cada eleitor de maneira eqüitativa, dando a todos os participantes
uma oportunidade igual de ver esses interesses ou preferências prevalecerem.
61
O procedimentalismo eqüitativo de Estlund corresponde ao “procedimentalismo puro” de Gutmann e
Thompson (2002: 153).
62
Tal “déficit” tem especial relevância para os objetivos do autor (1997: 174), em sua discussão no artigo
citado, na medida em que ele busca defender a necessidade teórica de consideração do valor epistêmico dos
procedimentos decisórios, isto é, de problematização da sua aptidão para, além da garantia da mencionada
eqüidade procedimental, assegurar os melhores resultados. Mas o problema também se impõe quando
necessitemos distinguir moralmente as decisões resultantes desse procedimento eqüitativo, caso estas
refiram-se a divergências que envolvam julgamentos morais. Entendo, com Vita (2000b: 8), que “o
procedimentalismo da democracia competitiva pode ser suficiente para justificar moralmente os resultados
políticos quando somente interesses e preferências individuais devem ser computados. Basta que existam
procedimentos eqüitativos para decidir que preferências deverão prevalecer nos resultados. Mas isso é
muito menos satisfatório com respeito às questões que envolvam um largo componente de desacordo
moral.”
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procedimento, as mais satisfatórias. Disto resulta a necessidade de se recorrer, para tanto,
a padrões normativos independentes do procedimento decisório avaliado. Isso se torna
um problema, num primeiro momento, se assumirmos que em certos casos o processo
democrático deva gerar resultados específicos para que se justifique ante os destinatários
das decisões por ele produzidas.
Uma segunda crítica a essa forma pura de procedimentalismo condenaria sua falta
de atenção às “razões” disponíveis para se favorecer determinadas demandas ou
interesses em detrimento de outros. A insensibilidade à argumentação racional, existente
por conta de o procedimento decisório não permitir a distinção entre as propostas à
disposição – uma vez que prima apenas pelo valor igual de todas as reivindicações –
impediria que fossem levados em conta os melhores argumentos na tomada de decisões.
Não

quer

isso

dizer,

reconhece

Estlund

(1997:

177),

que

uma

versão

de

procedimentalismo eqüitativo não considere a deliberação interpessoal dos cidadãos um
componente parcial da força legitimadora do processo democrático. Haveria, contudo,
uma segunda vertente que a colocaria no centro desse processo.
Da

perspectiva

de

um

“procedimentalismo

deliberativo

eqüitativo”

(fair

deliberative proceduralism), a idéia de valor igual, pressuposta na imparcialidade do
procedimento, se aplicaria não às preferências ou interesses dos indivíduos, mas às
convicções ou argumentos trazidos e incorporados ao processo decisório. A igual
oportunidade, neste caso, deve ser conferida aos cidadãos para que possam oferecer suas
razões e argumentos previamente à realização da votação. A preocupação desta
perspectiva é com a devida disponibilização de chances para que todas as partes possam
apresentar seus pontos de vista, mas também revisá-los em função da argumentação
apresentada pelos demais. A deliberação, contudo, exerceria o papel apenas de discussão
prévia à decisão propriamente dita, servindo fundamentalmente à preparação do
momento da escolha. Prestar-se-ia, portanto, a uma função instrumental em relação ao ato
de vontade expresso, por exemplo, no voto.
Desta forma, tal modelo de procedimentalismo deliberativo, ainda que enfatize a
importância da deliberação como procedimento para a confrontação das múltiplas
opiniões – na expectativa de que esse embate promova a elucidação do conteúdo de cada
proposta e, eventualmente, a modificação das preferências – não ofereceria outra
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justificativa moral em sua defesa que não o provimento de acesso equânime às
argumentações em jogo. Apenas esse dado o diferenciaria da primeira vertente, pois esse
tipo de concepção deliberativa se volta para o intercâmbio de opiniões que antecede a
tomada de decisão, reivindicando somente a sua importância na constituição das
alternativas disponíveis63.
Em um terceiro campo, dentre as teorias procedimentais de democracia avalaidas
por Estlund, estaria uma versão do “deliberacionismo” que, ao invés de concentrar sua
atenção no acesso igual às argumentações ou razões levantadas pelas partes, enfatiza o
reconhecimento de boas razões na fundamentação da escolha política que se segue ao
procedimento. Estlund dá a esta corrente o nome de “procedimentalismo deliberativo
racional” (rational deliberative proceduralism). Como ocorre com as demais formas de
procedimentalismo até aqui examinadas, inexistiria, na alegação de seus defensores mais
destacados, um padrão independente para se avaliar a “correição” dos resultados do
procedimento democrático. A racionalidade das decisões tomadas teria um sentido
procedimental, devendo ser produzida por um “procedimento de reconhecimento de
razões”

64

. Todavia, argumenta o autor (1997: 179) – e aqui sigo essa mesma premissa -

não é possível sustentar que o procedimento deva reconhecer as melhores razões sem se
identificar essas razões como melhores a partir de um critério independente do próprio
procedimento.
O caráter independente desses critérios não significa, contudo, que eles sejam
independentes de qualquer procedimento concebível – ou seja, que seria preciso se valer
de um padrão substantivo qualquer para se detectar o exercício de boas razões - mas
apenas que esses critérios têm de ser logicamente independentes do procedimento efetivo
(aquele por meio do qual a decisão política que se pretende avaliar, foi tomada). Há,
portanto, no caso desta última forma de procedimentalismo, a necessidade de recorrer a
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Versão deste segundo tipo de procedimentalismo pode ser encontrada em Bernard Manin, cuja proposta
de democracia deliberativa prevê que, garantidas as regras procedimentais que assegurem a deliberação, os
argumentos encetados submeter-se-ão à escolha popular, vencendo aquele que tiver maior suporte. Cf.
Manin (1987: 351-355); refiro-me, particularmente, à nota 35.
64
Entre os representantes dessa vertente, Estlund cita Benhabib (1996: 72), remetendo-se à seguinte
passagem: “Não são simplesmente os números [referindo-se à regra da maioria] que sustentam a
racionalidade da conclusão, mas a pressuposição de que se um grande número de pessoas vê certos
assuntos de um determinado modo, como resultado de certos tipos de procedimentos racionais de
deliberação e de tomada de decisão terem sido seguidos, então tal conclusão detém a reivindicação
presumível [presumptive claim] de racionalidade até que se mostre o contrário.”
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um procedimento hipotético, um procedimento democrático ideal, para que se encontre
esse padrão de aferição da racionalidade da decisão.
Um representante exemplar dessa forma de se conceber o procedimento
deliberativo é Cohen (1989: 73), quando sustenta que “... os resultados são legitimados
democraticamente se, e apenas se, eles poderiam ser objeto de um acordo livre e
arrazoado entre iguais”. Cohen remete-se a um “procedimento deliberativo ideal”
quando almeja identificar a idéia de justificação do processo democrático por meio da
argumentação e da discussão públicas entre cidadãos iguais. Tal procedimento delineado
pela teoria serviria de modelo para as instituições – um modelo que elas deveriam
espelhar, o quanto possível65 .
No caso desta vertente de procedimentalismo, portanto, o procedimento ideal
recomendado deve ser independente dos procedimentos de decisão que têm que ser
avaliados. Presta-se, assim, a definir um padrão que possa guiar a análise dos processos
democráticos em exame. Com o uso desse expediente, seria possível uma avaliação do
ganho cognitivo que se possa eventualmente esperar de um processo deliberativo efetivo,
sem o recurso, para tanto, a alguma concepção metafísica de “verdade política” ou de
bem comum66 - que uma “teoria de correição”, por exemplo, pudesse estabelecer como
condição sine qua non para a legitimidade dos processos democráticos.
De acordo com essa versão “racional” do procedimentalismo, um procedimento
ideal dessa ordem proveria, em contraposição a essas noções “substantivas”, a
especificação das condições contra-factuais exigidas para da argumentação pública. É
através desses critérios “deliberativos”, que estabelecem condições específicas para uma
deliberação pública apropriada, que seria possível definir - segundo essa vertente teórica os termos para um julgamento de mérito da decisão tomada. É apenas nesse sentido (o de
recorrer a um procedimento para a determinação dos critérios necessários) que essa
avaliação seria exclusivamente “procedimental”. Volto a este ponto quando avaliar o
ideal deliberativo de justificação política defendido por Cohen.
A respeito dessa última questão, entendo, com Estlund (1997: 174), que o
contraste entre as virtudes “procedimentais”, de um lado, e “epistêmicas”, de outro, não
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Discutirei detidamente esse argumento mais adiante.
Cf. Bohman e Rehg (1997b: xvi).
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pode servir de base para uma clivagem radical entre os dois méritos 67 – o que pode ser
um grave e erro se der ensejo a uma defesa acirrada do valor cognitivo dos
procedimentos democráticos. No dizer do autor: “Certamente, há argumentos fortes em
prol de que alguma forma de procedimentalismo é preferível a qualquer teoria na qual a
correição seja necessária ou suficiente para a legitimação de uma decisão.” A defesa da
necessidade teórica de se recorrer a uma base pública de justificação, que venho me
esforçando em fazer, pretende discutir as condições apropriadas para que o processo
democrático seja legítimo. Contudo, mesmo que condições favoráveis se verifiquem, os
resultados podem ser ilegítimos (incorretos ou injustos) se em desacordo com um padrão
de avaliação adequado, que seja independente do próprio processo.
Uma postura “procedimental”, diante disso, é muito mais aceitável do que
sustentar uma teoria de correição. Entretanto, como alega Estlund (1997: 181), a
associação entre legitimidade e correição feita por essas teorias não é a única forma de se
analisar o valor epistêmico do processo democrático. O equívoco dessa abordagem é
sustentar a idéia de que as decisões políticas são legítimas apenas se forem corretas de
acordo com critérios independentes e, além disso, sustentar que os procedimentos
democráticos adequados possam ser capazes por si mesmos de fornecer critérios
suficientes para a legitimidade dos resultados, desde que esses procedimentos sejam
desenhados respeitando-se determinadas condições favoráveis 68 .
A defesa do recurso a padrões epistêmicos não pode cair nesse erro. Uma
avaliação da tendência dos arranjos democráticos em produzir determinados resultados
apropriados em relação a – digamos – um referencial igualitário tem que ser compatível
com um certo procedimentalismo, ou seja, tem que levar em consideração, em uma
leitura teórica da democracia, o valor próprio dos procedimentos decisórios e sua
autoridade democrática. Como procurarei discutir no capítulo seguinte, a idéia de razão
pública (entendida como componente de um ideal de justificação pública69 ) pode sugerir
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A necessidade de se atenuar essa distinção coaduna-se com a argumentação sobre o caráter imperfeito da
justiça procedimental que caracteriza os procedimentos e constituições democráticas - conforme discutido
no capítulo anterior. A defesa que aqui faço de uma abordagem “mista” do mérito dos procedimentos
respeita essa visão rawlsiana dos termos de avaliação dos processos democráticos.
68
Veremos, mais adiante, que se o procedimento deliberativo ideal almejado pelos teóricos deliberativos
pode ser submetido a essa crítica.
69
Refiro-me aqui a esse conceito tal qual elaborado por Rawls (1993:223), cujo papel na argumentação
liberal-igualitária analisarei no terceiro capítulo.
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que a legitimidade dos resultados políticos derive, em parte, de seus atributos
epistêmicos, mas deve reconhecer que os processos capazes de levar a esses resultados
são imperfeitos. Uma avaliação com base nessa idéia de justificação pública, que
analisaremos adiante, recai sobre procedimentos democráticos que são apropriados por
serem eqüitativos (garantirem, por exemplo, a consideração igual dos interesses de
todos), e pode então recomendar, dentre esses, aqueles mais aceitáveis de acordo com um
referencial de razoabilidade. Passemos, agora, à avaliação dos termos em que a
reivindicação epistêmica dos teóricos deliberativos liberais é feita.

II.
O ideal de cidadania igual

Cohen (1989: 67) propõe-se, ao início de seu primeiro artigo dedicado
explicitamente à idéia de democracia deliberativa 70 , a defender uma concepção de
democracia que atribua ao processo pelo qual uma associação política resolve suas
questões públicas (por meio da deliberação de seus membros) o valor de um ideal político
fundamental. O objetivo declarado dessa argumentação é sustentar um enfoque teórico
que alce a deliberação pública ao status de um valor intrínseco à definição de democracia
– e não somente um ideal derivado, que se justificaria, por exemplo, em termos da
oportunidade ou respeito iguais que possa proporcionar aos cidadãos. Segundo a
interpretação de Cohen, a deliberação política deve ser compreendida como um ideal
independente, que se fundamente, de acordo com o autor (1989: 72), na “... idéia
intuitiva de uma associação democrática na qual a justificação dos termos e condições
de associação se dê através da discussão e argumentação públicas entre iguais”.
A “independência” do ideal deliberativo a que me refiro diz respeito à tentativa do
autor de atribuir centralidade ao processo de deliberação pública na legitimação das
decisões democráticas, de modo a que o mérito primordial da democracia seja entendido
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Sobre o qual me concentro aqui, por inaugurar a idéia que o autor defenderá durante toda a década
subseqüente e sintetizar a maior parte dos argumentos que depois ele retoma, com poucas revisões, em
Cohen (1997 e 1998).
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como a garantia de que as essas decisões sejam tomadas em acordo com um padrão
específico de deliberação Nesses termos, como procurarei explicitar em seguida, é a
deliberação pública, de acordo com Cohen, quando concebida em termos apropriados (ou
seja, obedecendo-se determinados requisitos), que consiste na base adequada para se
realizar os valores da igualdade e do respeito mútuo – normalmente associados ao ideal
democrático. Na argumentação do autor, a democracia se definiria pela promoção dessa
deliberação igual e o processo de discussão pública é que seria responsável pela
determinação dos termos legítimos do exercício do poder político.
O argumento de que a garantia desses valores democráticos envolva, de algum
modo, a deliberação em condições de igualdade por parte de todos os cidadãos
concernidos não me parece problemático. Ele também faz parte da concepção de
democracia própria ao igualitarismo, que procuro defender neste trabalho. Assunto mais
controverso, no entanto, é a tentativa do autor (1989: 71) de fundamentar a democracia
unicamente no “modo apropriado de se chegar a decisões coletivas”, em acordo com a
concepção de deliberação ideal defendida por Cohen como modelo apropriado para as
deliberações políticas efetivas. A fim de entender do que trata essa defesa da deliberação
pública como um ideal político independente, examinemos a argumentação de Cohen
mais detidamente.
O autor procura fazer, de certa forma, um caminho inverso ao que estou me
propondo em minha argumentação. Ele quer demonstrar que um ideal de democracia
deliberativa está pressuposto na defesa feita por Rawls de um sistema eqüitativo de
cooperação social, ainda que o próprio autor não tenha explorado devidamente essa
concepção de democracia que, no entender de Cohen, é a mais apropriada a explicitar e
garantir os termos da idéia de sociedade democrática bem-ordenada defendida por Rawls.
De minha parte – como discutirei mais tarde - sustento que, dependendo de como se
entenda o modo de legitimação da autoridade política embutido na formulação de Cohen,
a relação, pretendida por esse autor, entre seu modelo de democracia deliberativa e a
defesa dos termos da legitimidade política liberal-igualitária elaborados por Rawls, ao
contrário do que argumenta Cohen, não é direta ou mesmo necessária.
O primeiro ponto realçado por Cohen (1989: 68) com respeito à relação entre a
deliberação pública e o ideal de igualdade rawlsiano diz respeito à necessidade, em uma
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democracia, de se organizar o debate público em torno de concepções alternativas do que
seja o bem público - se a atividade política for concebida como meio de se garantir o
“valor eqüitativo” das liberdades políticas71 , nos termos da argumentação de Rawls
(1971: 199). A idéia de Rawls com relação à atividade política das democracias –
formulada em termos bastante sumários – é a de que a garantia de um status de cidadania
igual exige que a disputa política se dê de modo a que concepções distintas do bem
público e das políticas apropriadas para a promoção de fins coletivos sejam objeto de um
confronto legítimo, regulado por procedimentos justos. O que interessa a Cohen nessa
formulação é a argumentação de Rawls (1971: 195) de que, em uma democracia
constitucional que satisfaça o ideal de igualdade em questão, os partidos políticos não
podem equivaler a meros grupos de interesse em busca de benefício próprio, mas têm de
ser compreendidos também em seu papel de veiculação das distintas visões do bemcomum presentes em uma sociedade plural.
A idéia de que as leis e políticas públicas devam ser debatidas com referência a
concepções do que seja o bem público contrasta-se com as formulações teóricas em que a
competição

política

é

entendida

puramente

como

oposição

entre

interesses

irreconciliáveis, que devam ser acomodados de forma eficiente – mais ou menos em
acordo com a “teoria da política como mercado” criticada por Elster (1986: 11). Tanto
Elster como Rawls (1971: 316) sustentam a necessidade de uma distinção entre o sistema
de agregação de preferências do mercado e o processo político de legislação e tomada de
decisões púbicas.
Para ambos os autores, um dos argumentos fortes para a oposição às concepções
que não fazem essa diferenciação entre os mecanismos de coordenação de uma ação
meramente auto-interessada (no mercado) e os fóruns de apreciação de distintas
concepção do bem (na política) é o da insuficiência do simples ajuste entre preferências
concorrentes - reivindicado por determinadas leituras feitas por teóricos da escolha social
e também presente nas noções “minimalistas” da democracia, conforme vimos no
capítulo anterior - para se promover resultados políticos justos. Resultados legítimos
advêm de processos que respondam a um padrão de exigência “normativa” mais elevado

71

Explicito o significado desse conceito mais abaixo, ao discutir o segundo ponto da apropriação que
Cohen faz de Rawls.
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do que, digamos, a simples contagem de votos que resulta do procedimento eleitoral
(ainda que este seja indispensável para a designação da autoridade pública).
Um segundo ponto salientado por Cohen (1989: 69) são as implicações
igualitárias do arranjo democrático defendido pela teoria de Rawls. Uma ordem política
democrática, nos termos defendidos por Rawls e Cohen, tem de exprimir uma noção de
igualdade política que esteja manifesta em suas instituições, e isso implica a promoção do
anteriormente referido “valor eqüitativo” das liberdades públicas. Como sustenta Cohen,
a esse ideal corresponde à garantia de que as oportunidades políticas e postos de exercício
do poder político não sejam, no limite, afetados pela posição econômica ou social do
agente político a quem essas liberdades devem proteger (ou, ao menos, que os direitos
políticos que devem garantir essas oportunidades tenham a influência, normalmente
sofrida pela desigualdade daqueles fatores bastante mitigada, de modo a que possam ser
efetivamente exercidos). Ainda, de acordo com Rawls (1971: 198), o valor das liberdades
políticas é comprometido se a desigualdade de recursos permitir que aqueles que dispõem
dos meios para tanto possam se valer de sua influência econômica para controlar o curso
do debate público.
A noção de um valor eqüitativo para as liberdades políticas elaborada por Rawls
tem múltiplas implicações para o ideal de democracia, mas há um sentido mais
específico, em se tratando das possíveis recomendações para o processo democrático
propriamente dito. A garantia de direitos iguais de participação política a todos os
cidadãos envolve, segundo o autor (1971: 197), a busca de medidas para se assegurar
uma oportunidade justa de se tomar parte e influenciar as escolhas públicas, com vistas a
um ideal formulado do seguinte modo: “... aqueles dotados de igual talento e motivação
devem ter aproximadamente as mesmas chances de vir a ocupar posições de autoridade
política, independente de sua classe social ou situação econômica”.
Ações em direção à aproximação dessa situação ideal envolvem medidas
compensatórias, que promovam uma distribuição de recursos políticos mais igualitária,
de forma a buscar dar chances iguais a todos de se in formar sobre e avaliar as alternativas
políticas - bem como julgar com o máximo de elementos possíveis a relação entre seu
bem-estar e sua visão do bem público e as propostas existentes na arena pública. Além, é
claro, de possibilitar chances iguais de formular propostas para a agenda pública – o que
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envolve um esquema de representação adequado para que as múltiplas demandas sejam
consideradas. Deixo uma discussão mais detida desse ponto da representação política em
particular para o final deste capítulo.
Com vistas a esse ideal de igualdade, o próprio Cohen (1989: 69) menciona
medidas como o financiamento público das campanhas políticas e a restrição ao
financiamento privado como forma de promoção do valor eqüitativo das liberdades
políticas, assim como um sistema de tributação que tenha efeitos redistributivos sobre a
concentração de renda e riqueza. Tais providências podem vir a reduzir a discrepância
entre as diferentes capacidades de influência política, à medida que o poder de influência
sobre os resultados da deliberação pública (que faz com que determinado grupo consiga a
aprovação recorrente de seus interesses em função, por exemplo, do poderio econômico
que detém) adquira certa independência com relação à disponibilidade privada de
recursos – quanto menos eles forem concentrados, maior a igualdade política.
A ambição é, basicamente, a de que o debate público não seja direcionado pelos
interesses dos grupos economicamente e socialmente dominantes –ou seja, de que os
grupos menos favorecidos tenham voz igual no debate sobre as alternativas políticas.
Essa é uma forma, segundo Rawls (1993: 330), de possibilitar que um arranjo
democrático eqüitativo (com um grau de inclusão que possa contrabalançar as
dificuldades do exercício dos direitos políticos decorrentes da desigualdade de recursos)
venha a produzir legislação mais justa, em decorrência de um tratamento igualitário dos
cidadãos.
Finalmente, o terceiro ponto destacado por Cohen diz respeito ao significado, na
teoria da justiça de Rawls, da política democrática para a promoção das “bases do autorespeito” necessárias para o desenvolvimento e o exercício de um “senso de justiça” por
parte dos cidadãos submetidos a uma ordem política democrática. Trata-se de dois
conceitos bastante complexos e com significado peculiar para a argumentação de Rawls,
por exemplo, em defesa da prioridade das liberdades básicas em sua concepção de
justiça. A nossos propósitos, basta compreender a noção de auto-respeito como –
seguindo aqui um sumário de Rawls (1993: 318) – a autoconfiança, por parte dos
cidadãos, de seu próprio valor, baseada na convicção de que sua concepção específica de
bem merece ser promovida e de que ele ou ela possui a capacidade para tanto.
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O já mencionado “status político igual” ambicionado pelo ideal de cidadania
como pertencimento à comunidade política na condição de membro plenamente
cooperativo, por exemplo, deve ser um fator, segundo a argumentação rawlsiana, para a
promoção desse auto-respeito. Se entendermos, seguindo Cohen (2002: 109), o senso de
justiça como a capacidade de compreender os termos justos de cooperação social e agir
em acordo com eles, a garantia do status político igual - própria à idéia de uma sociedade
democrática bem-ordenada - também visa a que os cidadãos se reconheçam como
dotados dessa capacidade.
A questão relevante aqui, no meu entender, é a tentativa de se incorporar o
“princípio de participação” da teoria de Rawls a uma reflexão específica sobre o sistema
político democrático. Esse autor ele mesmo (1971: 194) desenvolve uma argumentação
própria sobre a aplicação dos princípios de justiça de sua teoria à avaliação do
procedimento e dos arranjos democráticos. Nela, ele sustenta que o ideal de liberdade
eqüitativa, visado por esses princípios, tem, na idéia do “princípio de gi ual participação”,
um correspondente. Esse princípio destinar-se-ia à apreciação do mérito dos processos
políticos segundo um ideal de regulação igualitária da disputa política.
O princípio “... requer que todos os cidadãos tenham o igual direito de tomar
parte em e determinar os resultados do processo constitucional, que estabelece as leis
que eles devem obedecer”. Para os propósitos do autor, essa é uma forma de sustentar
que a concepção de justiça por ele defendida requer um regime político democrático
(particularmente uma noção específica de democracia constitucional) como conseqüência
da aplicação de seus princípios às instituições políticas. Acredito que esse princípio pode
ser lido como parte de uma primeira elaboração do ideal de legitimidade política
defendido por Rawls, cuja aplicação à idéia de democracia estudarei no capítulo seguinte.
A mim interessa, particularmente, o modo como o recurso a esse princípio (ou ao
ideal de igualdade política que ele expressa) permite elaborar uma justificativa nãoinstrumental para a democracia, baseada no valor dos arranjos democráticos em sua
garantia de direitos iguais, que estão associados à idéia de um status de cidadania igual. É
dessa forma que podemos ler em Rawls (1993: 330) uma definição da democracia em
função de sua atribuição de direitos; assim, por exemplo, quando ele sustenta que um
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esquema de liberdades políticas garantidas em seu “valor eqüitativo”72 é essencial para
que o processo político seja inclusivo, de modo a que todos tenha chances aproximadas
de participar - e isso possa resultar em uma legislação justa.
Entendo, com Cohen (2002: 104), que o ideal liberal-igualitário de Rawls fornece
uma justificação intrínseca do regime democrático – e não apenas como um mecanismo
instrumentalmente adequado para a realização de uma concepção de justiça alheia aos
processos políticos de escolha pública. Do contrário, eles são parte integrante do ideal
igualitário defendido por aquela concepção e são reivindicados na forma do leque de
direitos políticos que os princípios fundamentais elaborados pela teoria da justiça
rawlsiana exigem. Deixo para discutir melhor esta questão no capítulo seguinte. Por ora,
sugiro apenas que ela tem implicação direta sobre o modelo de democracia que parece
estar nos planos de Cohen – ainda que acredite que as conseqüências pretendidas por sua
proposta de democracia deliberativa divirjam da maneira como leio o critério de
legitimidade política decorrente desse fundo rawlsiano comum.

A deliberação política como ideal moral fundamental

O argumento central de Cohen (1989: 71), como observava no início da
discussão, é o de que as características igualitárias propostas por Rawls como adequadas
a uma sociedade democrática seriam “... elementos de uma ideal político específico e
independente, que é voltado em primeiro lugar para a condução adequada dos assuntos
públicos – ou seja, para o modo apropriado de se chegar a decisões coletivas”. Essa
noção política independente poderia, de acordo com Cohen, ser identificada por um
sistema de deliberação ideal, no qual as instituições sociais e políticas devam se espelhar.
Cohen sugere que o ideal rawlsiano de um sistema eqüitativo de cooperação social
(representado pela idéia de uma sociedade democrática bem-ordenada) depende - para
que seus desdobramentos em relação à prática política democrática (como os três pontos
anteriormente mencionados) possam ser estabelecidos - desse modelo de deliberação
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Abordarei com mais cuidado no terceiro capítulo quais as implicações a idéia de um valor eqüitativo das
liberdades públicas para uma concepção epistêmica de democracia, e então poderei discutir um pouco
melhor o que essa idéia pode trazer de novo à teoria democrática.
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ideal que se está propondo. Segundo o autor, o modelo define o que é necessário para a
preservação dos arranjos igualitários sugeridos por Rawls e – na forma como entendo seu
argumento - para que os mesmos possam levar a resultados políticos justos.
Desse modo, em vez de pensar a deliberação pública como uma forma (um fator,
dentre outros) de se contribuir para a consecução de processos legítimos de escolha
política ou para a estruturação de arranjos políticos eqüitativos – ou seja, como meio para
se assegurar os valores da igualdade política ou do auto-respeito (que fazem parte do
ideal fundamental de justiça) - Cohen propõe o caminho inverso. Ele atribui à deliberação
pública a condição de um ideal político fundamental: a argumentação pública entre iguais
(sob requisitos específicos, portanto) seria, em sua argumentação73 , um valor essencial,
como aqueles da igualdade política e do auto-respeito. No limite, conforme já havia
sugerido, é através desse ideal fundamental, que pressupõe uma caracterização abstrata
da deliberação modelar, que a noção de igualdade eqüitativa poderia, segundo Cohen, ser
derivada – e não o contrário.
Assim, em sua definição da idéia do que seja uma deliberação ideal, Cohen (1989:
72) sugere um arranjo político no qual os cidadãos “... compartilham um compromisso
com a resolução dos problemas de escolha coletiva através da argumentação pública, e
consideram suas instituições básicas legítimas na medida em que elas estabeleçam as
bases para a deliberação pública livre”. Nesse raciocínio, há a defesa de um
determinado arranjo institucional que favoreça o comprometimento com o recurso à
argumentação pública e, de algum modo, capacite os atores relevantes para que cheguem
a decisões deliberadas sobre as questões políticas que são objeto de controvérsia –
soluções que devem ser obtidas através de condições específicas de igualdade, em acordo
com os critérios que exponho a seguir.
A idéia fundamental de Cohen (1989: 72) é, portanto, a de que a base de
legitimidade das decisões democráticas deva ser a deliberação livre entre iguais, de modo
a que os arranjos políticos correspondam ao resultado dessa deliberação ou forneçam a
estrutura institucional para que ela ocorra. Para que os procedimentos deliberativos sejam
a fonte de legitimidade desses arranjos, é necessário, diz Cohen (1989: 73), que haja
conexão entre a deliberação pública e os resultados desse procedimento. Uma das
73

Sigo aqui Freeman (2000: 389).
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principais condições para que isso ocorra – seguindo ainda a argumentação do autor
(1989: 74) – é que a deliberação pública a que ele se refere tome uma forma
argumentativa, ou seja, os cidadãos tenham a oportunidade de apresentar suas propostas e
defendê-las por meio exclusivamente da força de sua argumentação. Com isso, espera-se
que, nessa estrutura deliberativa ideal, prevaleçam só as razões oferecidas pelos agentes
envolvidos, de forma a que fatores outros74 , externos a esta troca argumentativa
idealizada (em condições de igualdade), não sejam determinantes para o resultado da
deliberação.
Não se trata, portanto – prosseguiria Cohen em seu argumento – de que os
resultados

simplesmente

correspondam

às

preferências

dos

cid adãos aos quais

determinada decisão política afeta. Existe um “modo deliberativo” de tomada de decisão,
que deve possibilitar um termo comum, um acordo aceitável quanto à forma de se
conciliar os diferentes planos de vida, visões de mundo e ideais que necessariamente
estão presentes em uma sociedade democrática plural. O ideal deliberativo propõe-se a,
dentre outros objetivos, identificar a forma apropriada de se chegar a decisões aceitáveis
porque resultantes de um processo de deliberação que respeite condições exigentes de
igualdade.
No que tange a essas condições, aliás, o procedimento deliberativo ideal
reivindica uma meta inclusiva bastante exigente, que envolve, além da igualdade formal
assegurada pela consideração igual de interesses que os procedimentos de escolha pública
devem garantir (conforme discutido no capítulo anterior), uma noção de igualdade
substantiva que se assemelha ao que Rawls (1971: 197) designou como o ideal de
garantia do valor eqüitativo das liberdades políticas – o qual defini acima. De fato,
segundo Cohen (1989: 74), “os participantes são substantivamente iguais na medida em
que a distribuição de poder e recursos existente não modele as suas chances de
contribuir para a deliberação, nem exerça um papel determinante na sua deliberação”.
Com isso, vê-se que a representação de um procedimento deliberativo ideal
elaborada pelo autor tem o propósito de designar uma idéia de igualdade de
oportunidades que é a mesma pretendida pelo ideal de democracia suportado pelo
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liberalismo igualitário. Conforme discuti anteriormente, esse não é o único ponto de
comunhão de propósitos entre a proposta deliberativa de Cohen e a versão do
igualitarismo (e suas implicações democráticas) a cujo exame dedicarei mais atenção no
capítulo seguinte.
A mim parece, contudo, que esta é uma reivindicação central não somente da
teoria deliberativa de matriz liberal, mas também daquelas de matriz “discursiva”. O
componente igualitário da “estrutura discursiva”, por exemplo, que, segundo Habermas
(1992: 304), presta-se à legitimação política, além dos papéis específicos que exerce na
legitimação da própria teoria social habermasiana, encontra, segundo entendo - dentre
suas poucas implicações institucionais palatáveis - na idéia igualitária o que de melhor
pode

recomendar para a reflexão propriamente política (entendida aqui como

argumentação teórica sobre as práticas democráticas). Procurarei frisar essa pretensão
igualitária dos deliberativos, que também diz respeito à democracia discursiva, quando
avaliar a deliberação como ideal de justificação, logo abaixo.
Particularmente com relação à reivindicação “inclusiva” estabelecida pela idéia de
igualdade que o procedimento deliberativo ideal de Cohen articula, portanto, temos um
princípio comum com os propósitos do igualitarismo. Ele destaca a importância, já
mencionada, de se garantir medidas que possam promover uma distribuição de recursos
políticos que não venha a comprometer o status político igual de todos os cidadãos, o
qual deve ser preservado no momento da decisão de questões públicas relevantes. Existe
uma confluência entre a argumentação do autor (1989: 74) em prol de uma concepção de
democracia que se preocupe com a defesa da idéia de “voz igual” e os propósitos do ideal
de cidadania igual que deve fazer parte de qualquer teoria da democracia que leve a sério
a igualdade política.
Há, por outro lado, divergência significativa entre o que Cohen entende ser
significativo para que essa idéia se concretize e os termos do igualitarismo liberal que
defenderei serem razoáveis, na discussão do capítulo seguinte. Cohen concebe a
conversão desse ideal eqüitativo que está na base da teoria rawlsiana em uma concepção
própria de legitimação política que virá a se mostrar problemática. Passemos então ao
exame desse “ideal de justificação política”.
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A Democracia Deliberativa como um ideal de justificação política

Trata-se, para a concepção deliberativa de Cohen, de especificar as condições
institucionais para que a tomada de decisão seja deliberativa. De acordo com o autor, o
procedimento deliberativo ideal deve se prestar a realizar uma caracterização abstrata das
propriedades

fundamentais

que

as

instituições

“deliberativas”

devem

apresentar.

Obedecendo àquela sua meta anunciada (de estipular uma base adequada para que os
desdobramentos político-democráticos da sociedade bem-ordenada de Rawls sejam
possíveis), Cohen (1989: 79) sugere que, ao invés de ser um recurso - comum ao
contratualismo – a um “experimento mental” que se preste a fundamentar a defesa de
princípios específicos75 , o procedimento ideal que ele está propondo deve servir de “...
modelo para as instituições, modelo que elas deveriam espelhar o tanto quanto
possível” .
Nessa toada, o procedimento hipotético de Cohen não se presta, por exemplo, à
justificação de princípios de justiça (que possam fornecer diretrizes para a regulação da
prática democrática), mas representa a formalização de um processo que as instituições
de decisão pública deveriam -de acordo com a argumentação do autor – emular, para que
possam viabilizar decisões justas. A reflexão desse procedimento na regulação
institucional proporcionaria uma ordenação adequada dos mecanismos de decisão, de
forma a que os atributos da deliberação ideal se tornem realizáveis.
O procedimento de deliberação idealizado por Cohen (1989: 74) é “livre” em dois
sentidos distintos: a) as partes não estão constritas pela autoridade de quaisquer normas
ou requisitos prévios, à exceção das condições (especificadas pelo autor) da própria
deliberação; b) os participantes considerarão, assim, os resultados da deliberação como
aceitáveis em função especificamente de eles terem sido produto do processo
deliberativo.
No primeiro sentido, temos uma condição factível em termos de uma deliberação
ideal (nos termos da modelagem de um experimento mental para a argumentação moral,
por exemplo), mas muito pouco provável se Cohen estiver pensando em uma
transferência aproximada para as deliberações políticas efetivas. Na segunda condição,
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tem-se não apenas uma premissa motivacional76 forte, mas uma limitação que admite, a
meu ver, uma interpretação controversa. Pode-se pensar que se trate de uma determinação
demasiadamente exigente, se entendermos que a deliberação como princípio de
legitimação da autoridade política demande, no caso, que os partícipes acatem o mérito
do que foi decidido - para além de admitirem a oportunidade de terem sido ouvidos em
condições de igualdade - como justificativa para obedecerem à decisão como se essa
fosse a sua própria, tomada individualmente. Isso corresponderia a uma “teoria de
correição”, nos termos daquela perspectiva criticada anteriormente – ou seja, o
procedimento democrático seria tomado como suficiente para se aferir a correição (ou
justiça) do resultado. Em outros temos, o ideal deliberativo designaria a decisão correta e
os processos democráticos seriam legítimos se obedecessem, em seu rito, às formulações
desse ideal.
Da perspectiva igualitária de interpretação da democracia que estou defendendo –
seguindo Rawls (1993: 330) – o tratamento especial dado às liberdades políticas (a
garantia de seu valor eqüitativo) não implica a consideração da participação na vida
política como um bem proeminente para a realização de uma noção plena de autonomia
(como pretendem as concepções que dão destaque ao ideal de autogoverno como
principal objetivo da teoria democrática). Ao contrário, essa perspectiva concebe esse
ideal de centralidade da vida política como uma dentre as várias concepções do bem
existentes em uma sociedade democrática plural. É possível – e aceitável, de acordo com
essa concepção – que o exercício dessas liberdades públicas sejam preteridos em função
do exercício de outros direitos e aspirações, conforme a visão de bem de cada cidadão.
Outro ponto que não parece ter tratamento adequado pelas concepções
deliberativas é a subsistência do conflito político, mesmo após as deliberações
arrazoadas. Existe a expectativa de que resoluções tomadas ao fim dos processos de
deliberação pública reflitam um acordo entre as partes envolvidas – uma decisão cujo
mérito seja razoável a todos os concernidos em função da discussão prévia, feita sob
determinadas condições. Se essa for uma condição para a legitimação da autoridade
democrática, contudo, é difícil pensar qual seria sua utilidade para as questões mais
importantes do debate público, cujos temas são extremamente controvertidos. Não parece
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adequado esperar que exista consenso, entre os cidadãos envolvidos, como resultado de
um procedimento deliberativo, mesmo se realizado sob condições ideais. Seria preciso
um outro mecanismo específico para solucionar o conflito político quando, após as
deliberações adequadas, uma decisão tem que ser tomada.
Se observarmos a resposta deliberativa a esse problema, contudo, pode-se notar a
má convivência dessa perspectiva teórica com a necessidade de procedimentos
agregativos para a tomada de decisão final. Não parece existir uma explicação nítida e
plausível de uma conexão possível entre o resultado majoritário (aferido com recurso a
um mecanismo de votação, por exemplo) e a deliberação prévia entre aqueles a quem
essa decisão deve vincular. O mecanismo de solução fica, ele mesmo, carente de uma
fundamentação adequada. Enquanto a justificação mútua ocorrida em um cenário de
deliberação pública que se encontre protegido de fatores de desigualdade - que possam
comprometer o equilíbrio da consideração igual de todos os interessados – pode permitir
uma apreciação mais bem feita e o intercâmbio de informações relevantes, ele não deve
garantir um acordo necessário.
A dificuldade é que ao processo deliberativo segue-se um mecanismo de decisão
que tem sua razão não na aproximação esperada entre as posições – que pode advir de
discussões arrazoadas - mas da discordância remanescente, que coloca a necessidade do
uso de outro expediente. Na falta do “acordo normativo” ansiado pelo teórico
deliberativo, pode-se precisar de um método de resolução que não pode ele mesmo ficar
sem uma justificação adequada – se entendermos que a forma como ele for empregado é
definitiva da produção dos resultados. Nesse caso, a utilização de um procedimento
majoritário, por exemplo, deve então se apoiar sua legitimidade sobre a consideração
igual, não sobre o mérito do que foi discutido (esse pode ainda permanecer controverso).
Daí a inviabilidade de se referir à deliberação pública como forma apropriada de
se legitimar a autoridade política. Pensar de outra forma, se houver a reivindicação
teórica de que os resultados da deliberação pública – ainda que realizada sob condições
de plena igualdade – representem um termo comum acordado pode ser, em última
instância, arbitrário. Não se pode esperar que, ao anuir às decisões tomadas sob
procedimentos adequados, aqueles concernidos irão também referendar os termos do que
foi decidido. Há a necessidade de se distinguir, como aponta Estlund (1997: 184), a

92

submissão à autoridade democrática da submissão do julgamento político. Essa separação
é vital se formos considerar limites apropriados à epistemologia quando se tratam de
questões políticas – principalmente quando avaliamos a democracia de uma perspectiva
liberal igualitária.
Existe, em suma, uma certa dificuldade em se conciliar a concepção de
“autogoverno” do deliberacionismo, em função de sua aposta em uma resolução
consensual (que negligencia a existência da divergência política como marca dos
processos decisórios). Problema é se elaborar um ideal de justificação democrática
baseado na “justificação recíproca” entre os concernidos: acordos efetivos não podem
servir de parâmetro para a justificação política se o objetivo for dispor de critérios
específicos (mesmo que baseados em uma idéia hipotética de consenso) para se avaliar os
resultados políticos. Não existe nas concepções deliberativas um modelo de legitimação
da autoridade política.]
Uma concepção apropriada de legitimidade política, fundada em um padrão de
argumentação moral exigente, é mais bem entendida se concebida como um ideal de
justificação política que, a um só tempo, limita e possibilita a legitimação democrática.
Mas não há, contudo, forma teórica de se furtar ao recurso a um mecanismo “pragmático”
de decisão, que depende de uma justificação majoritária (e falível) para a validação dos
processos políticos efetivos.

III
Desacordo moral e deliberação política

Gutmann e Thompson (1996) despendem bastante esforço na tentativa de elaborar
as condições para que a discussão pública que escora as decisões democráticas seja
pautada por um ideal de “desacordo razoável” no tocante às questões morais
controversas. A idéia dos autores (1996: 12) é analisar as características do
funcionamento da “democracia intermediária” (termo com o qual designam o debate
público ocorrido não apenas nas instituições governamentais oficiais, mas também em
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todos os fóruns informais) que nos permitem refletir sobre a forma apropriada de se lidar
com a deliberação acerca dos temas políticos que tenham relevância moral. Caberia à
teoria democrática atentar para os aspectos de uma deliberação moral que já se faz
presente na vida política das democracias.
O ideal de desacordo razoável implica, para Gutmann e Thompson (1996: 2), que
as controvérsias morais sejam tratadas sob condições nas quais uma resolução
moralmente aceitável seja alcançada mediante a argumentação dos cidadãos concernidos:
ainda que eles discordem quanto à correição dessa solução, sejam contudo capazes de
reconhecer que a decisão tomada - após o intercâmbio de razões que assim a justifique -é
digna de um assentimento “moral”.
Os autores (1996: 34) consideram atraente o apelo constitucionalista quanto à
prioridade de alguns direitos para que resultados políticos justificáveis (que respeitem
interesses vitais dos indivíduos) sejam produzidos. Nesse aspecto, na medida em que
buscam uma perspectiva recíproca para a resolução de conflitos morais, argumentam que
não apenas processos políticos estão sob julgamento a partir dessa perspectiva, mas
também os resultados específicos desses procedimentos. Valores substantivos – dizem os
autores – têm que ser avaliados para que os desacordos morais possam ser solucionados.
Gutmann e Thompson (1996), assim como Cohen, propõem um modelo de
justificação pública das decisões políticas que dialoga, em muitos pontos, com o trabalho
de Rawls. Há em comum também a defesa de uma concepção de democracia deliberativa,
que procura atentar para as características da discussão pública que possam contribuir
para tornar as escolhas democráticas mais justas. Não obstante essas semelhanças quanto
à matriz liberal-igualitária e à defesa de uma leitura deliberativa da democracia, existem
algumas sutilezas da formulação dessa dupla que dão um teor um pouco distinto à sua
proposta e podem facilitar a minha exposição do que julgo ser a interpretação adequada
das contribuições do liberalismo político para a reflexão sobre a democracia.
Gutmann e Thompson (1996: 1) empenham-se em discutir de que forma a
democracia pode lidar adequadamente com os conflitos quanto a valores fundamentais
que caracterizam as sociedades que adotam essa forma de governo. A questão enfrentada
pelos autores, segundo a entendo, não é muito diferente do dilema que preocupa Rawls
quando da enunciação do “fato do pluralismo razoável”. É possível formulá-la mais ou
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menos do seguinte modo: de que forma um ideal de democracia pode responder
satisfatoriamente aos dilemas morais que estão na base de seus conflitos políticos,
fornecendo – como formulam os autores (1996: 26) – os termos de cooperação que
possam ser justificáveis da perspectiva de cada cidadão em sua condição de igual.
É interessante reconstituir, ainda que brevemente, a crítica que os autores fazem
às duas perspectivas teóricas que eles entendem contribuir com respostas distintas a essa
questão apresentada – ainda que eles considerem que ambas, a idéia de uma democracia
procedimental e a idéia de uma democracia constitucional, estejam comprometidas com o
ideal de igualdade política. O modo como Gutmann e Thompson constroem seu
argumento deve permitir uma recapitulação de alguns pontos discutidos no primeiro
capítulo. Os autores retomam, de uma maneira um pouco mais cuidadosa, aquele impasse
denominado por Gutmann (1993: 12) de “desarmonia da democracia”, que consistiria na
possível tensão entre as escolhas públicas resultantes de procedimentos majoritários e as
condições de legitimidade das decisões democráticas.
Seguindo a já examinada linha de crítica dos deliberativos à concepção
tradicional de democracia, apontam os autores para o déficit teórico da noção
procedimental em dar um tratamento adequado a conflitos morais que seriam
fundamentais à resolução de certos problemas políticos – incapacidade essa que estaria,
segundo entendo, na origem do impasse teórico acima aludido. De acordo com Gutmann
e Thompson, a tentativa constitucionalista de suprir as lacunas deixadas por essa
deficiência resultaria, por seu turno, em uma limitação excessiva ao processo
democrático, incapaz de explicar como os princípios defendidos por essa vertente seriam
incorporados à prática democrática. Um exame mais detido do argumento pode auxiliar
na explicitação dessa oposição.
Relembremos que a concepção procedimental de democracia remete-se apenas
aos procedimentos de decisão da maioria e aos diretos políticos necessários à garantia de
sua legitimidade como recursos suficientes para lidar com as questões que envolvam
“desacordo moral” - objeto de preocupação dos autores. Os constitucionalistas, por sua
vez, defendem um arcabouço mais amplo de direitos essenciais para a justificação dos
resultados políticos, os quais teriam, de certo modo, prioridade sobre os procedimentos
democráticos. De acordo com a síntese de Gutmann e Thompson (1996: 27), o impasse se
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transfere para o conflito entre, de um lado, a prioridade dada aos processos de escolha
pública em relação a resultados justos (segundo critérios externos ao procedimento) - que
seria defendida pelos “procedimentalistas” – e, de outro, a defesa, supostamente feita
pelos constitucionalistas, da primazia dos resultados justos em relação às escolhas
democráticas.
A essa sugerida dicotomia entre uma concepção que prioriza os procedimentos
de escolha pública e outra que favorece resultados apropriados de acordo com um
referencial determinado de princípios, a proposta deliberativa de Gutmann e Thompson
procura se posicionar em um meio-termo, rejeitando essa dualidade. Para tanto, irão
formular tanto princípios para a definição do processo adequado de deliberação pública
quanto princípios reguladores de conteúdo, aos quais essa mesma deliberação tem de
atentar para que produza resultados legítimos. Uma forma de “interação dinâmica” entre
esses princípios é sugerida, mas julgo ser mais importante à nossa discussão procurar
entender um pouco mais os termos desse impasse que o modelo deliberativo deseja
resolver.
Já se discutiu aqui a importância da regra da maioria em fornecer um tratamento
igual (e indistinto) aos interesses de todos os concernidos – razão pela qual é
recomendável sua adoção como método de escolhas públicas na democracia. Examinei, a
respeito, a fundamentação igualitária do princípio majoritário e também os limites de sua
justificativa utilitarista no capítulo anterior. Se pudéssemos resumir a questão, diríamos
talvez que o princípio de decisão por maioria oferece uma regra para a escolha coletiva
que leva em conta a divergência de opiniões de todos aqueles aos quais a decisão deve
vincular, de forma a que, na ausência de acordo, todos os interessados serão igualmente
respeitados se a escolha em superioridade numérica for a decisiva.
Contudo, sustentam Gutmann e Thompson (1996: 28), se levarmos a sério o
ideal de consideração igual de todos os concernidos, haverá, como já vimos
anteriormente, situações em que a mera escolha majoritária não é capaz de garantir sua
realização. É nesses casos que os procedimentalistas, dizem os autores, tendem a
qualificar o majoritarianismo de forma a aproximar a idéia de democracia procedimental
dos preceitos dos constitucionalistas. A argumentação da dupla recorre, para ilustrar um
conflito político cuja matéria envolve uma questão de relevância moral, a uma decisão
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coletiva sobre a implementação de um plano de saúde pública para o custeio do
transplante de órgãos. A idéia é demonstrar a deficiência da escolha majoritária diante de
considerações de direitos básicos que poderiam, sustentam os autores, ser levadas em
conta se a deliberação entre aqueles que decidem ocorresse de modo apropriado.
No exemplo hipotético, a avaliação da viabilidade orçamentária para a
efetivação do tratamento referido fica a cargo de um colegiado, cujos membros votam
sem necessariamente saber das razões que levam cada um deles a defender seu
posicionamento em relação à questão. O argumento dos autores é, basicamente, o de que
essas motivações importam na medida em que tanto permitem a explicitação de qual
raciocínio cada um adotou (possibilitando uma avaliação dos méritos relativos de cada
postura) quanto podem, uma vez expressas, facultar a troca de informação entre os
encarregados da escolha, viabilizando assim a consideração das razões de cada um e
mesmo uma eventual persuasão mútua. Mas o ponto fundamental de Gutmann e
Thompson, segundo entendo, é o de que existe uma perspectiva de avaliação do mérito da
decisão que nem sempre é refletida nas escolhas majoritárias e que tem relevância para a
justificação da decisão tomada.
Ou seja, nas palavras dos autores (1996: 30), “o voto majoritário por si só não
pode legitimar um resultado quando liberdades ou oportunidades básicas dos indivíduos
estiverem em questão.” Uma decisão que tolha direitos fundamentais, restringindo
medidas que visam garantir sua universalidade, podem ser consideradas, dizem os
autores, menos justificáveis de um prisma – se entendo bem o argumento – de uma
perspectiva democrática que leve a sério a deliberação dos envolvidos na decisão em
questão (ou considere, ao que parece, as exigências que um ideal de deliberação impõe ao
processo). No caso dos transplantes que ilustra a argumentação, a derrota, por maioria, da
implementação do sistema - embora pareça inconteste tendo-se em vista a aplicação de
um procedimento justo de escolha política - pode ser questionada se forem levados em
conta valores fundamentais que a decisão pública deixou de proteger. Tal fator exigiria
do “procedimentalismo” uma inclinação em direção a uma concepção constitucionalista
de democracia.
A concepção deliberativa de Gutmann e Thompson padece, no entanto, de
problemas similares à proposta deliberativa de Cohen. Parafraseando Hauptmann (1999:
862), por que razão o conflito especificamente moral é o mais relevante na “democracia
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intermediária” a que os autores se referem? E por que as demais concepções concorrentes
(procedimentalismo e constitucionalismo) deixariam de dar atenção a esse “nível
intermediário” da deliberação democrática?.
Segundo Bohman (1998: 408), ao oferecerem um conjunto complexo de
princípios procedimentais e substantivos, Gutmann e Thompson procuram apresentar
referenciais para o enfrentamento dos persistentes conflitos morais disseminados em
sociedades democráticas – conflitos que, em vez de serem um fator contrário à defesa de
uma democracia deliberativa, são, para os autores, a própria razão de ser desse modelo .
Bohman

sugere,

em

consonância

com

a

dupla

“deliberativa,”

que

modelos

constitucionalistas de democracia como os de Rawls e Ackerman, adotam como
estratégia um “método de esquiva” (deixando de avaliar as formas como tratamento das
questões morais se dão nos processos democráticos) ou qualquer outro comprometimento
prévio (precommitment) liberal. O cerne do processo deliberativo, ao contrário, seria a
justificação de decisões e políticas por meio de um processo de convergência para
“razões mutuamente aceitáveis” por parte dos destinatários dessas políticas e decisões.
“Acordos justos”, a serem estabelecidos nos casos em que os agentes discordem
deveriam, de acordo com Gutmann e Thompson (1996: 52), obedecer a três princípios
para a regulação dos processos decisórios: o da reciprocidade, o da publicidade e o de
accountability. “Cada um deles lida com um aspecto do processo de justificação: com os
tipos de razões que devem ser oferecidas, com o fórum em que elas devem ser
apresentadas, e com os agentes a quem elas devem ser dadas ou cobradas” Os princípios
“substantivos” de direcionamento são também mutuamente limitantes, como quando, por
exemplo, a exigência de publicidade restringe as reivindicações por liberdade ou
oportunidade.
O emprego do princípio da reciprocidade defendido por essa proposta
deliberativa implicaria que os cidadãos devam aceitar os limites de um “pluralismo
razoável” à deliberação. Tal princípio exigiria, como condição de respeito mútuo, que
cidadãos razoáveis não imponham suas doutrinas a seus concidadãos. No caso, por
exemplo, de pais fundamentalistas do Tennessee, EUA, que proibiam seus filhos de ler
uma série de livros, o princípio da reciprocidade permitiria identificar que a
argumentação empregada por tais pais faz apelo a valores que poderiam e deveriam ser
rejeitados por cidadãos de uma sociedade plural, empenhada na proteção de liberdades e
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oportunidades básicas a todos os cidadãos. Bohman (1998: 409) observa, em crítica aos
autores, que, ao excluir razões religiosas como “não-recíprocas” ou “não-razoáveis”, o
princípio substantivo da reciprocidade começaria a se parecer muito com os
compromissos prévios liberais com determinações constitucionais essenciais. O autor
então se pergunta: “Deveriam os cidadãos (especialmente os religiosos) aceitar
racionalmente tais limitações ex ante?”
É recorrente, nesse sentido, a crítica dos deliberativos à postura constitucional.
Knight e Johnson (1997: 285) dirigem-na a Rawls: se a interpretação de normas políticas
básicas é um tópico legítimo para a deliberação, então a limitação ao “razoável” parece
ser um modo de contrabandear algum tipo de limitação ex ante ao processo de
deliberação pública. Ao contrário, Gutmann e Thompson parecem considerar mais
plausível sediar esse tipo de limitação em uma concepção específica da deliberação
pública.
Como procuro discutir no capítulo seguinte, o papel da argumentação na idéia
de razão pública de Rawls, ao contrário do que sustentam os deliberativos, não impõe
qualquer restrição à deliberação política efetiva. Apenas indica, em termos de
argumentação moral, que razões devem ser aceitáveis por parte de agentes públicos ou
cidadãos quando argumentando sobre questões que envolvam temas fundamentais, de
modo a se ter um critério para avaliação da legitimidade das decisões. A ‘formalidade” da
argumentação de Rawls é um tipo de justificação ideal, não uma constrição aos processos
deliberativos efetivos, que têm de ser livres
Gutmann e Thompson (1996: 49) sustentam que “todas as instituições
democráticas, incluindo as cortes, não são perfeitamente justas, e todas as instituições
democráticas, incluindo o legislativo, dependem do intercâmbio de uma argumentação
moral para que corrijam injustiças”. Se assim o é – sustentam – democratas
procedimentais e constitucionais poderiam encontrar uma base comum se prestarem mais
atenção à necessidade de deliberação em todos os fóruns democráticos.
É possível contrapor esta crítica refinando a leitura dos “democratas
pluralistas”, de modo a demonstrar, ao contrário do que sugerem os autores, que eles não
supõem que a competição política paute-se pela substituição das considerações morais
(ou, no mínimo, de pontos de vista abrangentes) por mera defesa de auto-interesse. Da
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mesma forma, é necessário defender os “constitucionalistas” demonstrando que sua
reflexão sobre implicações morais da democracia não envolve a judicialização de todas as
decisões ou a sujeição do veredicto final às cortes.
Na argumentação de Gutmann e Thompson (1996: 229): “A despeito de suas
diferenças, utilitarismo, libertarianismo e igualitarismo todos sustentam que as decisões
democráticas são justificáveis somente se pudermos demonstrar que sejam moralmente
corretas de acordo com princípios determinados de forma independente em relação à
deliberação democrática. Para cada questão relevante de justiça distributiva, tais
perspectivas – na forma como são comumente interpretadas – sugeririam que ou existe
uma única resposta correta que deveria, ao menos em teoria, prevalecer sobre a
deliberação democrática, ou (quando seus princípios teóricos são eles próprios
indeterminados), não existe qualquer reposta correta no que diz respeito à justiça”.
Hardin (1998: 111) observa que existem dois equívocos fundamentais
cometidos pelos autores na colocação citada. O primeiro deles, mais evidente, é o de que
a indeterminação dos princípios que servem de critério para o julgamento de instituições
ou resultados políticos – a impossibilidade de se avaliar a justiça de determinada política
pública, por exemplo, sem o recurso a dados próprios ao contexto de sua formulação,
relativos, digamos, às variáveis que se operam ou às metas específicas que se visa
alcançar (cuja predeterminação por parte da teoria é, obviamente, impossível) –
implicaria na inexistência de qualquer resposta correta. As teorias da justiça comumente
orientam julgamentos que são indeterminados em relação a um campo restrito de dados,
mas suas determinações podem ser suficientemente “substantivas” para a exclusão da
maior parte das soluções possíveis para um problema específico. Isso, evidentemente,
reduziria bastante a gama de decisões aceitáveis.
Todavia, sustenta o autor - argumentando, no seu caso, sobre uma concepção
utilitarista, mas o raciocínio se aplica também a uma concepção igualitária – as
avaliações de um determinado estado de coisas segundo os preceitos da teoria depende,
substancialmente, de análises factuais e também de outras teorias sociológica, psicológica
e econômica. Não é possível que a própria teoria possa definir recomendações específicas
para os contextos determinados de decisão pública.
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Assim, a crítica normalmente feita a supostas limitações ex ante dos critérios de
justiça de Rawls não se justifica.. Rawls ele mesmo está sempre inclinado a realçar a
dependência que seus critérios de justiça têm – para que sejam efetivados – de passar
pelo crivo das deliberações efetivas. Isso não implica, logicamente, que eles dependam de
sua anuência específica em contextos particulares para que sejam válidos teoricamente (a
auto-sustentação da concepção política

de justiça tem o fito de reivindicá-la

independentemente de qualquer sustentação particular de seus preceitos por – digamos uma doutrina abrangente, para que sua validade possa ser afirmada). Mas a estratégia
argumentativa de Rawls conta, evidentemente, com a possibilidade de implantação de
seus princípios; sem supô-la, entretanto, como certa.
Talvez seja ilustrativo remeter à argumentação de Rawls (1971: 318), durante
sua avaliação do papel da regra da maioria em uma democracia. O autor sustenta que o
procedimento majoritário tem uma função central em uma sociedade democrática, na
medida em que corresponde à forma mais apropriada de se realizar determinados fins
conforme definidos pelos princípios de justiça. Esses princípios, contudo, nem sempre
estão clara ou definitivamente conclusos como deles se espera. Para Rawls, isso não se
deve somente ao fato de serem as evidências complicadas e ambíguas, ou mesmo de
difícil acesso e avaliação. “A própria natureza dos princípios tem que deixar uma gama
de opções aberta em vez de especificar uma única alternativa”.
Como exemplo, o autor se refere à regulação da taxa de juros, considerada do
ponto de vista de sua teoria da justiça. Ela poderia ser especificada dentro de um limite de
variação, desde que um “princípio de poupança justa” entre em vigor para excluir opções
extremadas. Com a aplicação do princípio da diferença previsto pela concepção de justiça
como eqüidade, procura-se conferir à perspectiva daqueles menos privilegiados na
sociedade a realização do bem primário do auto-respeito. E certamente existe uma
variedade de formas de se levar a cabo a garantia desse valor fundamental que sejam
compatíveis com o princípio da diferença. Rawls, portanto, sustenta: “O peso que devem
ter esse bem a outros a ele correlatos na determinação do índice [de juros para a
poupança] tem que ser decidido com vista às características gerais da sociedade em
particular...” Assim, os princípios de justiça delimitam uma gama de opções dentro da
qual a taxa de juros, tendo em vista a ênfase na promoção do auto-respeito, deveria ser
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escolhida. Mas não dizem – e nem poderiam fazê-lo – exatamente qual escolha deve ser
feita.
Gutmann e Thompson (1996: 5) assumem explicitamente procurar adotar o
método de justificação do equilíbrio reflexivo, apropriando-o de um modo próprio, mas
que segue o processo básico baseado na descoberta de princípios fundamentais pela
deliberação

“reflexiva”

dos

concernidos,

que

alternam,

basicamente,

entre

o

reconhecimento de princípios gerais e a formulação de juízos considerados sobre
circunstâncias particulares. De uma forma muito resumida (válida para os nossos
propósitos nesta etapa), essa estratégia de fundamentação de princípios sugere que a
referida avaliação reflexiva permita o julgamento tanto das instituições políticas e sociais
básicas (o arranjo correspondente à “estrutura básica” a que se refere Rawls) quando dê
referenciais para se julgar, do mesmo modo, decisões e políticas públicas específicas.
Não pretendo avaliar agora os méritos dessa formulação do liberalismo político
que os autores desejam incorporar. Entendo o trabalho de Gutmann e Thompson (assim
como também o de Cohen) como um deslocamento possível da discussão de Rawls sobre
princípios de justiça para o debate específico em teoria democrática. Nesse passo, o uso
da idéia de acordo razoável para se pensar soluções políticas que sejam aceitáveis a todos
os cidadãos de uma democracia pode ser, de fato, muito proveitoso para contornar alguns
dos déficits teóricos de modelos mais tradicionais de democracia examinados no primeiro
capítulo. Pretendo, no entanto, demonstrar que essa incorporação a que me refiro não me
parece a mais fiel ao pensamento do próprio Rawls.
O foco sobre a deliberação de temas morais, defendido por Gutmann e
Thompson, baseia-se na exigência de um padrão de argumentação para a análise de
questões morais controversas que é tributário da fundamentação moral proposta por
Rawls. Um dos problemas marcantes é que este autor pensa condições semelhantes para a
justificativa moral dos arranjos democráticos defendidos, mas reconhece (através das
noções do consenso sobreposto e da forma como concebe o ideal de razão pública) que
cada cidadão pode referendar os preceitos propostos segundo suas razões específicas.
Conforme sustenat

Hauptmann (1999: 863-5), a aplicação desses requisitos de uma

argumentação formal para definir a justificação da autoridade política implicaria em uma
visão consensualista implausível da decisão democrática.
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3.
UMA CONCEPÇÃO POLÍTICA DE JUSTIÇA

I.
A teoria da justiça de Rawls

Acredito ser possível, no âmbito específico da discussão em torno de modelos
de democracia que pauta este trabalho, valer-se do princípio liberal de legitimação
política enunciado pelo liberalismo político, a fim de sugerir possíveis implicações
epistêmicas desse princípio para uma idéia de democracia que leve a igualdade política a
sério. O referencial normativo liberal “pós-esclarecimento” encontrado na obra de Rawls,
se entendido o seu propósito de elaboração de critérios para a argumentação moral, pode
servir, acredito, à discussão do valor epistêmico do governo democrático.
A questão que vai pautar a leitura de aspectos da obra de Rawls que interessam à
nossa discussão em particular pergunta-se sobre quais contribuições traz o ideal liberal de
legitimação política para um modelo de democracia? Seguindo-se a linha argumentativa
do próprio autor, é possível estabelecer a meta de articular uma base pública de
justificação que identifique termos comuns, mas não se filie a qualquer concepção
específica do bem, em respeito à pluralidade de interesses e visões de mundo. Na
formulação de Rawls, encontramos princípios políticos estabelecidos como base para
uma justificação pública das decisões democráticas que pretende evitar a consignação de
qualquer doutrina particular.
Existe uma preocupação específica de delimitação do que sejam valores
“políticos” na idéia de uma concepção política de justiça defendida por Rawls. Veremos
que a argumentação do liberalismo político procura estabelecer, para questões
fundamentais específicas relacionadas à justiça básica e a elementos constitucionais
essenciais, uma exigência argumentativa seletiva para que as decisões públicas possam
ser consideradas legítimas. Essa argumentação precisa deter-se ao “campo do político”, a

103

uma dimensão ideal de justificação política que tem como requisito o respeito igual à
condição de cidadão de todos os envolvidos.
A fim de contornar críticas comumente feitas à concepção de justiça da teoria
rawlsiana, procurarei defender o teor especificamente político com que as mencionadas
exigências são colocadas. As “condições de reciprocidade” requeridas pela idéia de razão
pública podem ser consideradas, se devidamente interpretadas, menos “substantivas” –
em um sentido de não servirem à restrição dos termos da deliberação política, mas como
guia argumentativo para situações muito específicas - do que os critérios defendidos
pelos deliberativos de linhagem liberal, examinados no capítulo anterior.
A apropriação que faço da concepção política de justiça formulada por Rawls,
portanto, além de servir à minha defesa de uma justificação igualitária da democracia,
tem também o propósito de defender o autor de uma crítica corrente ao que corresponde à
estratégia teórica de Rawls para a sustentação de uma idéia de justiça que respeite o
pluralismo moral - na medida que se restrinja ao denominado “âmbito do político”.
Seguindo Cohen (1994: 617), acredito que certas objeções à noção de uma concepção
“política” (que seja auto-sustentável, conforme definirei mais adiante), deve-se a um malentendido quanto ao seu significado e quanto ao estatuto da argumentação desenvolvida
por Rawls.
A defesa da concepção rawlsiana precisa mostrar que o objetivo de uma
concepção política de justiça não é buscar com que todas as visões morais abrangentes
eventualmente existentes convirjam em torno de uma concepção comum de justiça. Ao
invés disso, o propósito é formular uma concepção de justiça que independa do recurso
ou remissão a qualquer doutrina moral abrangente (a definição de Rawls para visões
específicas do bem). A meta teórica é elaborar uma concepção “completa” e auto sustentável. A essa tarefa teórica – conforme argumentarei - deve se seguir a
consideração eminentemente política (que cabe aos cidadãos eles mesmos) de se avaliar
se é possível esperar que essa concepção seja referendada pela multiplicidade de
concepções abrangentes necessariamente presentes em uma sociedade democrática.
Essa argumentação é, de certo modo, o objeto de todo um livro de Rawls (1993) –
e não pretendo lidar com a amplitude do esforço do autor para essa defesa, dada a
abrangência do debate que ele enfrenta. Procurarei concentrar-me nos tema específico de
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sua idéia de legitimidade pública liberal, na qual a noção de razão pública tem um papel
muito determinado. A meta é avaliar a relevância dessa idéia para a discussão em teoria
democrática.
Examino, em seguida, uma breve introdução ao pensamento rawlsiano, a fim de
realçar alguns aspectos dos propósitos de Uma Teoria da Justiça que podem auxiliar na
ra apresentação de suas idéias fundamentais, de forma a reunir alguns termos-chave de
sua argumentação. As noções que apresentarei a seguir dizem respeito a uma concepção
específica de justiça e fazem parte de um debate específico sobre os termos apropriados
da argumentação moral do liberalismo político.

Neutralidade, consequencialismo e deontologia

Dentre os preceitos liberais consagrados adotados pelo autor em exame, talvez um
dos mais relevantes na elaboração de seu trabalho – dado ser um pressuposto
determinante do modo como ele orienta a investigação – seja o da neutralidade liberal.
Rawls parte da postura de imparcialidade moral, incrédula quanto à capacidade de
prevalência de qualquer concepção de bem sob as demais. A tolerância - própria do
liberalismo - para com a diversidade de valores morais aceitáveis, consagrada nas
sociedades políticas contemporâneas, é diretriz da maneira como o alcance da teoria é
definido, restringindo seu objeto e delineando seus contornos.
A conseqüência imediata que deriva desta pressuposição é o direcionamento da
indagação por justiça voltado para as instituições sociais, em detrimento da avaliação das
condutas individuais – as quais, ainda que passíveis de juízo em circunstâncias
particulares (quanto à sua implicação para a situação avaliada), não cabe a uma
concepção de justiça social avaliar. A preocupação de Rawls é ocupar-se da análise da
estrutura básica da sociedade, considerando que esta pode mostrar-se justa, a despeito da
injustiça das ações pessoais daqueles que sob ela operam.
Deste modo, pode-se afirmar que a teoria de Rawls privilegia uma visão
institucional da justiça, a qual parece ser dotada de dois méritos conexos: por um lado,
assume a idéia da imparcialidade, de modo a não limitar o emprego da teoria, como
fazem
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morais

abrangentes,

que

apelam

a

um
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de

valores
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especificamente determinado para legitimar sua adoção por aqueles que a endossam; por
outro,

presta-se a lidar com injustiças não casualmente imputáveis a agentes

particulares,mas referentes, diferentemente, aos padrões de organização social. Seus
critérios são aplicáveis à denominada “estrutura básica”.
Entende o autor, por estrutura básica da sociedade, “... a maneira pela qual as
instituições sociais mais importantes distribuem direitos e deveres fundamentais e
determinam a divisão de vantagens provenientes da cooperação social”.77 Vê-se, desse
modo, que a reflexão se concentra no desempenho das instituições na equalização do
bem-estar dos cidadãos, que vivem sob seus desígnios. A teoria da justiça deve fornecer
padrões para a avaliação do caráter distributivo dessa estrutura básica, sugerindo
princípios de justiça que podem, idealmente, serem compartilhados pelos membros de
uma sociedade bem-ordenada.
A noção de justiça oriunda da teoria deve, portanto, constituir o fundamento
normativo de uma sociedade democrática, de forma a que seus princípios possam ser
justificados sem recurso a uma doutrina abrangente78 .Tal implica, como já dito, na
prioridade da justiça sobre o bem, fa tor que faz com que teoria de justiça liberal seja
concebida em termos consequencialistas. O consequencialismo da teoria rawlsiana
privilegia o enfoque dos “... efeitos ou conseqüências que distintas configurações
institucionais têm para a distribuição de encargos e benefícios na sociedade”. 79 Em
outros termos, avalia os estados de coisa produzidos sob determinada estrutura, ao invés
de voltar-se para a regulação das ações.
Embora o “utilitarismo” também adote um viés consequencialista para a
percepção de justiça, avalia as conseqüências de ações, práticas ou instituições, em
termos do nível de utilidade das mesmas. Baseia-se em considerações agregativas –
diferentemente, portanto, da proposta de igualdade distributiva do liberalismo igualitário
rawlsiano - relacionadas a um critério paretiano de eficiência – o qual permite a
desconsideração de determinados interesses, na medida em que tal for necessária para a
promoção da maximização da soma total de utilidade ou da utilidade média 80 .Ao
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contrário da justiça liberal, não demonstra ser, assim, protetor das violações de direitos e
liberdades.
Além de “conseqüencialista”, a idéia de justiça de Rawls é também deontológica
em um sentido específico. A deontologia em sentido estrito propõe a avaliação das
condutas de agentes individuais, desprivilegiando os arranjos institucionais vigentes.
Tende, nesse sentido, a elaborar um código moral que reúna as interdições às ações, para
sua devida correção. Aplicam-se estas constrições também à iniciativa do Estado, cujo
desempenho deve ser restrito a um conjunto de atuações aceitáveis – para tornar
obrigatório o cumprimento dos deveres instituídos. Assim procede a teoria moral dos
“libertarianos”, os quais voltam-se para o julgamento das ações em termos puramente
individualistas.
Essa deontologia como oposição ao consequencialismo peca pelo risco de um
“absolutismo moral”, no qual salientem-se determinados padrões de conduta em
detrimento de outros, em afastamento do aludido princípio da neutralidade liberal. Nesse
caso, a argumentação ocupa-se de deveres morais meramente negativos, relativos às
abstenções a ser respeitadas pelos indivíduos. A não-interferência a valores estabelecidos
– em contrapartida à promoção de medidas propositivas para o alcance da eqüidade – é
empreitada típica das formas mais conservadoras de liberalismo.
O caráter deontológico que o próprio Rawls atribui a sua teoria liga-se,
diferentemente, à idéia de primazia do justo sobre o bem. A proposta rawlsiana prioriza a
identificação de princípios em relação a uma concepção específica de bem. Descarta-se,
dada a valoração da imparcialidade, a possibilidade de consenso quanto ao conjunto de
valores a ser adotados, privilegiando-se uma percepção pluralista das concepções
próprias de cada agente. A justiça social, destarte, deve fundar-se não em um bem
especificamente reconhecido como desejável, mas em procedimentos que possam ser
aceitáveis por todos.
A seleção de princípios de justiça é destinada, na teoria de Rawls, a oferecer
critérios para arranjos justos, aptos a permitir a cada qual o desenvolvimento de suas
preferências e metas. O objeto dessa reflexão é a estrutura básica da sociedade. De acordo
com Vita (2000: 33): “O foco em princípios para a estrutura básica tem o propósito de
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desonerar a teoria da justiça de fazer julgamentos sobre as transações e distribuições
específicas, e também de levar em conta os níveis de satisfação individual”.

O contratualismo rawlsiano

Os desafios com que se depara Rawls são articular princípios informadores da
estrutura básica da sociedade (capazes de proporcionar o justo procedimento almejado),
por um lado, e conceber os termos motivacionais que possibilitariam a estabilidade das
instituições, isto é, os fatores que legitimariam a aceitação do acordo sobre tais
princípios. Para tanto, o autor supõe a capacidade moral dos indivíduos, considerando
que as pessoas são capazes de agir com um senso de justiça. Essa é uma premissa moral
substantiva de sua teoria.
Há nesse apelo rawlsiano (1993: 49) certa concepção de racionalidade, melhor
exposta em texto seu posterior, do qual se extrai a passagem: “As pessoas são razoáveis
em um aspecto básico quando se dispõem, entre iguais, a propor princípios e padrões
que consistam em termos eqüitativos de cooperação e, desde que os outros façam o
mesmo, a eles se submeter voluntariamente. Elas entendem que essas são as normas que
é razoável que todos aceitem e por isso as vêem como justificáveis para todos; e se
dispõem a discutir os termo eqüitativos que outros propõem”.
Desta forma, Rawls preocupa-se com os pontos que os membros sob uma mesma
estrutura institucional não têm como rejeitar, se considerarem eqüitativamente os
interesses de todos os demais. Para a fundamentação desses termos,Rawls justificar os
princípios de justiça recorrendo à idéia de uma escolha ideal, de pessoas motivadas pelo
próprio interesse mas deliberando sob um véu de ignorância - o qual obstruiria a adesão a
suas próprias concepções de bem. Recorre, para tanto, ao argumento da posição
original81 , deliberação hipotética própria do contratualismo, que permite um acordo
quanto aos princípios prevalecentes.
“Em contraste com o contratualismo hobbesiano – afirma Vita (2000: 189)-, que
é concebido precisamente para permitir que as desigualdades existentes no ponto de
não-acordo se transmitam para os resultados do contrato social hipotético, o
81
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contratualismo rawlsiano requer que os julgamentos de justiça política sejam proferidos
de um contexto inicial de igualdade”. Da posição original resultariam, dados os
pressupostos, dois princípios fundamentais.
O primeiro princípio de justiça determina a garantia de um esquema de liberdades
básicas iguais para todos aqueles sob determinada estrutura básica da sociedade. Dada
essa consideração em primazia, um segundo princípio – o denominado “princípio da
diferença” -, considera justificáveis as desigualdades sociais e econômicas somente se
estiverem vinculadas a posições e cargos abertos a todos em condições de igualdade
eqüitativa de oportunidade, bem como forem estatuídas para o máximo benefício possível
dos membros da sociedade que se encontrarem na posição mais desfavorável.
Tais princípios dispõem-se em ordenação serial, no propósito de excluir a
possibilidade de trade-offs entre o primeiro o segundo princípio, de modo a que não seja
possível o sacrifício das liberdades civis e políticas presentes no primeiro princípio..
Entretanto – sigo aqui Vita (2000: 212) a prioridade léxica do primeiro princípio só vige
se as necessidades básicas dos indivíduos tenham sido satisfeitas, entendendo-se por tais
os interesses vitais, como integridade física, nutrição adequada, acesso a saneamento
básico, atendimento médico e educação. “É preciso supor que algo como um princípio de
satisfação de interesses vitais encontra-se implicitamente reconhecido na prioridade
atribuída às liberdades civis e políticas”.
A aplicação dos dois princípios de justiça da teoria de Rawls liga-se à idéia de
uma sociedade bem ordenada, cujas instituições fundamentais satisfaçam não somente as
necessidades básicas – um mínimo social adequado para todos -, mas tornem possível o
exercício de faculdades morais condizentes à identidade pública das pessoas, tais quais
capacidade de construir e revisar sua concepção de bem e capacidade de ter e agir
conforme um senso de justiça82 .
A concepção de justiça do liberalismo-igualitário encampada por Rawls, além de
exigir ordenação que assegure as necessidades vitais e avalize a capacidade moral de seus
agentes, considera arbitrariedade moral a distribuição de renda e riqueza por
circunstâncias sociais e contingências fortuitas, fatores naturais e sociais que estejam fora
do alcance da escolha individual. Assim, a liberdade natural, influenciada por uma
82

Cf Vita (2000: 214).
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distribuição inicial de recursos arbitrária, é condenada pelo liberalismo igualitário, por
incapaz de fornecer um padrão de equidade83. Trata-se de um ideal bastante exigente.
Como sugere Vita (2000: 44): “No caso do Brasil, o ideal de igualdade liberal de
oportunidades tem implicações quase revolucionárias”.

II.
Razão pública e legitimação política

Como primeiro passo no estudo mais específico da idéia de legitimidade
defendida por Rawls, procurarei analisar a contribuição do Liberalismo Político de Rawls
para a formulação de um ideal de legitimação calcado na idéia de razão pública. Nessa
discussão, a tarefa inicial é tentar compreender os critérios de legitimação política
elaborados pelo autor. Subjacente a essa avaliação está a preocupação em saber se é
possível identificar um modelo de democracia especificamente rawlsiano - ou se existe
sua filiação a uma ou outra corrente de teoria democrática. Existiria uma relação possível
entre a concepção política de justiça delineada pelo liberalismo político e um modelo de
democracia fundamentado na deliberação pública?
Assumo que Rawls passou, em seus últimos escritos, a lidar explicitamente com a
repercussão de sua teoria normativa (tanto da reflexão moral elaborada em Uma Teoria
da Justiça84 quanto da inflexão mais “política”, decorrente dos desdobramentos desse
trabalho explorados no Liberalismo Político 85 ) no trato dos dilemas próprios ao regime
democrático – de resto, o âmbito de aplicação por excelência, segundo o próprio autor,
dos princípios de sua teoria. Para Rawls, desde o início, a idéia de “justiça como
eqüidade” tinha por objetivo ser persuasível a uma gama extensa de opiniões políticas
arrazoadas, de forma a expressar uma parte essencial do cerne comum da tradição

83

Rawls; op. cit.; pag. 72.
Rawls (1971).
85
Rawls (1993). A edição brasileira que servirá de base para citações é O Liberalismo Político (1993b),
Trad. de Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Editora Ática. Referir-me-ei, todavia, de modo alternado às
duas edições conforme o caso, sempre indicando. De qualquer modo, a obra será também indicada aqui
como PL.
84

110

democrática. “Vejo as idéias e propósitos centrais dessa concepção como as de uma
concepção filosófica para uma democracia constitucional.”86
Joshua Cohen (2002: 86) atenta para a ausência de dedicação explícita, no Rawls
de TJ, para o exame específico do processo democrático (da argumentação pública,
competição eleitoral, movimentos sociais e decisões legislativas) correlato a uma
sociedade justa. Ainda que nos trabalhos seguintes ele não tenha se dedicado
especificamente ao tratamento detido desses temas, Rawls assumiu, mesmo em resposta
às críticas decorrentes de sua “primeira fase”, uma preocupação em pensar a repercussão
de sua teoria da justiça para o processo democrático. Se um regime político democrático
aparecia antes como uma exigência da justiça como eqüidade, o autor passou a explorar
com mais vigor as relações entre os princípios defendidos por sua teoria e um tipo
específico – assim quero sustentar – de regime democrático que se associa à concepção
de justiça propriamente dita.
Nas obras recentes de Rawls, a idéia de razão pública tem o propósito adicional
de explicitar a noção de uma sociedade democrática constitucional bem-ordenada,
própria ao Liberalismo Político - a concepção pública de justiça defendida pelo autor
dentre as que sustenta serem adequadas àquela sociedade. Com isso o conceito não perde,
a meu ver, a proximidade com as outras visões de razão pública mencionadas, bem como
o propósito dessas de articular critérios mais exigentes para a enunciação de uma idéia de
democracia apoiada na justificação pública. Por outro lado, ganha em detalhamento e,
conseqüentemente, instrumental para se pensar os problemas teóricos que motivaram a
adoção da noção de razão pública por todos os autores envolvidos no debate.
Não há como compreender o princípio liberal de legitimação política – com o
qual a idéia de razão pública está intimamente conectada – sem entender o problema do
pluralismo de visões de mundo que caracteriza as sociedades modernas e que é para
Rawls o traço basilar das democracias. O autor esquadrinha essa questão enunciando o
diagnóstico do “fato do pluralismo razoável” que deve ser o objeto de enfrentamento por
parte de um regime político que procure atribuir a cidadãos livres e iguais poder decisório
último. Em termos gerais, a noção de pluralismo razoável admite a existência de uma
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Do prefácio à edição revisada (1999) de Rawls (1971), à p. xi. A idéia de uma democracia
“constitucional” será mais bem explorada em outra parte deste trabalho.
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pluralidade de doutrinas abrangentes razoáveis 87 , como resultado natural de uma cultura
de instituições livres.
Rawls aponta (1993b:45), inicialmente, para a diversidade de doutrinas religiosas,
filosóficas e morais conflitantes e irreconciliáveis que marcam a cultura política de uma
sociedade democrática - as quais seriam conseqüência inelutável do exercício das
faculdades da razão humana, sob instituições básicas livres e duradouras. A existência de
múltiplos modos de vida, cada qual guiado por distintas e muitas vezes contrapostas
concepções de bem, obsta a convergência dos diferentes valores em uma única doutrina
moral abrangente - capaz de justificar o exercício do poder político. Excluído um
consenso abrangente em torno dos valores que devam referenciar a orientação política de
determinada comunidade, afasta-se a idéia de que uma base moral definida e amplamente
compartilhada possa servir de referencial normativo para uma democracia.
Naturalmente, isso não significa que não haja valores morais identificáveis que
balizem a forma como as decisões são tomadas em uma sociedade democrática. O desafio
é justamente encontrar os termos de uma base comum que possa ser compartilhada. Em
face do persistente desacordo moral próprio aos regimes democráticos, a tarefa da
democracia só se vê enriquecida com a necessidade de se articular visões de mundo
diversas mediante um fundo normativo de cidadãos livres e iguais – o ideal que define
uma democracia constitucional, aos olhos de Rawls.
O problema da multiplicidade de doutrinas abrangentes e irreconciliáveis acerca
do que seja verdadeiro ou correto é levado a sério por John Rawls. É diante da
impossibilidade dos cidadãos de chegar a um acordo mútuo em relação ao conteúdo de
um sistema de valores articulado de forma precisa que surge a necessidade, ele
argumenta, de se considerar quais os tipos de razões que os cidadãos podem
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O conceito de doutrina abrangente vai ser importante para se entender em que consiste o caráter político
da concepção de justiça que Rawls propõe, na medida em que esta tem que ser auto-sustentável (discutirei
isso mais tarde), ou seja, independente de referências a um contexto amplo e geral como aquele de
doutrinas abrangentes. Para o autor, “uma concepção mora é geral quando se aplica a um amplo leque de
objetos e, em sua extrema amplitude, a todos os objetos, universalmente. É abrangente quando trata de
concepções sobre o que tem valor na vida humana, ideais de caráter pessoal, de amizade, de relações
familiares e associativas, assim como muitas outras coisas que devem orientar nossa conduta e, em sua
extrema amplitude, nossa vida como um todo” (Rawls; 1993b: 55-6)
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razoavelmente dar uns aos outros quando questões políticas essenciais estiverem em
discussão 88 .
A proposta rawlsiana é de que a idéia de razão pública, aquela característica de
uma sociedade democrática (a razão de seus cidadãos, que compartilham o status de
cidadania igual), não infrinja os preceitos estabelecidos pelas diversas doutrinas
abrangentes (de modo a respeitar o pluralismo de visões de mundo), a não ser naquilo em
que ela seja incompatível com os fundamentos da própria razão pública e de uma
democracia. A razão pública

89

deve encampar um regime constitucional democrático e a

idéia de direito legítimo que dele se segue 90 .
Na condição de um ideal específico de igualdade política, a razão pública a que
Rawls se refere é aquela dos cidadãos de uma democracia quando, “enquanto corpo
coletivo, exercem um poder político final e coercitivo uns sobre os outros ao promulgar
leis e emendar sua constituição.”91 Ela se aplica, para o autor, somente a questões
políticas

específicas,

aquelas

que

envolvem

o

que

denomina

de

“elementos

92

constitucionais essenciais” e “questões de justiça básica” . A resolução destas deve ser
pautada apenas por “valores políticos” (aqueles que expressam o exercício da razão
pública), ou seja, deve seguir os preceitos de uma concepção política de justiça se o
objetivo é realizar o princípio liberal de legitimação política – próprio a uma democracia
constitucional. Esses valores políticos delimitam, assim, os termos do alcance de um
acordo razoável para o trato daqueles dois tipos de questões públicas que envolvem uma
controvérsia moral.
A expectativa de Rawls é a de que, numa sociedade bem-ordenada, uma
concepção política de justiça publicamente reconhecida regule efetivamente as decisões
políticas e instituições que tenham por objeto essas questões fundamentais. Ela deve
expressar uma base pública de justificação compatível com o pluralismo razoável
88

Cf. Rawls (1997: 766).
“...a razão pública é pública em três sentidos: enquanto razão dos cidadãos como tais, é a razão do
público; seu objeto é o bem do público e as questões de justiça fundamental; e sua natureza e conceitos são
públicos, sendo determinados pelos ideais e princípios expressos pela concepção de justiça política da
sociedade...” [Rawls; 1993b: 262] Analisarei em que consiste essa concepção de justiça política quando
tratar do âmbito do político, dos limites dentro dos quais a idéia de razão pública se aplica.
90
Rawls (1997: 766).
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Rawls (1993b: 263).
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Especificarei em que consistem essas questões quando discutir o campo do político como âmbito de
aplicação da razão púbica.
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característico dessas sociedades. O autor defende que uma tal concepção política, embora
seja uma concepção moral93 , volta-se para um objetivo específico, o de refutar ou
justificar as instituições políticas, sociais e econômicas. Ela se aplica à estrutura básica da
sociedade. Rawls chama de estrutura básica “...as principais instituições políticas, sociais
e econômicas de uma sociedade, e a maneira pela qual se combinam em um sistema
unificado de cooperação social de uma geração até a seguinte.”94
Embora o foco inicial de uma concepção política de justiça esteja na estrutura das
instituições básicas e nos princípios, critérios e preceitos que se aplicam a ela, importa
também “...a forma pela qual essas normas devem estar expressas no caráter e nas
atitudes dos membros da sociedade que realizam seus ideais.”95 Entendo com isso que a
elaboração de uma concepção política específica como aquela retratada por Rawls com o
liberalismo político (cujo cerne normativo é a “justiça como eqüidade” articulada por
Rawls em TJ e em Justice as Fairness

96

)não está completa se não for publicamente

reconhecida, ou seja, se ela não se provar o foco de um “consenso sobreposto” e, desta
forma, de uma base pública de justificação.
A necessidade de uma justificação pública caracteriza, portanto, o componente da
concepção pública de justiça que demanda o seu exercício nas práticas políticas das
instituições públicas97 . Interpreto o recurso à noção de razão pública que decorre dessa
idéia de justificação não apenas como a tentativa de um esboço dos critérios que um
acordo quanto a princípios de justiça deva encampar, mas também como o
reconhecimento de que a realização desse acordo não pode prescindir da argumentação
pública para que possa ser efetivo (mesmo enquanto ideal regulador). Nesses termos
quero destacar a importância da deliberação política, na argumentação de Rawls, para que
sejam estabelecidos os contornos da razão pública98 .
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“Ao dizer que uma concepção é moral, quero dizer, entre outras coisas, que seu conteúdo é determinado
por certos ideais, princípios e critérios; e que essas normas articulam certos valores, nesse caso, valores
políticos.” [Rawls; 1993b: 53 (nota 11)]
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Rawls (1993b: 54).
95
Idem, ibidem.
96
Rawls (2001)
97
Tratarei dos termos desse exercício (do conteúdo da razão pública) quando estudar o âmbito do político
na concepção rawlsiana.
98
“A crença na importância da deliberação púbica é essencial para um regime constitucional razoável, e
instituições e arranjos específicos precisam ser estatuídos para sustentá-la e mantê-la.” Rawls (1993;
radução minha)
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“A idéia de razão pública propõe como se caracterizar a estrutura e o conteúdo
das bases fundamentais da sociedade para as deliberações políticas.”99 A caracterização
dessa estrutura, no meu entender, remete às condições da argumentação pública
necessárias para que uma concepção política de justiça seja a base pública de justificação
de um regime democrático (particularmente no tocante às questões essenciais, de
fundamentos constitucionais e justiça básica, previamente mencionadas). Em seu último
escrito dedicado especialmente ao tema da razão pública100 , Rawls [1997: 765] também
diferencia entre forma e conteúdo da razão pública, referindo-se à primeira como “a
maneira como ela é compreendida pelos cidadãos” e ao segundo como “o modo como ela
interpreta a relação política”.
É certo que os dois aspectos estão intimamente conectados, já que a forma como
deve ser articulada a justificação pública de uma concepção política de justiça, segundo o
liberalismo político, é também o processo pelo qual os princípios de justiça que
determinam o conteúdo dessa concepção são selecionados. A determinação dos valores
políticos de uma concepção política de justiça (em última análise, o estabelecimento do
que seja o campo do político ao qual esta concepção deve se ater), contudo, tem uma
estreita ligação com a própria idéia da “justiça como eqüidade” – uma dentre as
concepções políticas possíveis, para Rawls.
No que diz respeito ao procedimento de aferição desses valores, por seu turno, o
autor volta-se especificamente para os contextos em que o exercício da razão pública
pode dar ensejo a uma concepção política correlata ao ideal liberal de legitimidade, bem
como procura apresentar os requisitos que um ideal de cidadania democrática exige de
atores específicos em suas deliberações políticas. Em meu entender existe nesse passo
uma preocupação com as condições de realização daquele ideal de legitimidade que, para
além da avaliação da “estabilidade” do liberalismo político ao ser incorporado às práticas
democráticas (ou seja, se um acordo quanto aos princípios defendidos por tal ideal pode
subsistir) fornece também um diagnóstico específico do que seja um regime democrático
pautado por um pluralismo “razoável”.
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Idem, p. lx.
Rawls (1997).
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“The Idea of Public Reason Revisited” parece ser a elaboração definitiva de uma
concepção das exigências da razão pública para o ideal de uma sociedade democrática,
objetivo este enunciado pelo próprio autor101 . O texto refina as idéias centrais da
conferência VI de O Liberalismo Político, dedicada à formulação de um ideal de
cidadania para um regime democrático constitucional. Da mesma forma que aquele
capítulo discute, no meu entender, as implicações do princípio de legitimidade liberal
(defendido ao longo de toda obra) para a teoria democrática propriamente dita, a revisão
dessas idéias no artigo citado completa a discussão do papel da argumentação política na
justificação das decisões democráticas.
A primeira etapa do argumento rawlsiano em defesa do liberalismo político
ocupa-se dos termos com que a justiça como eqüidade responde ao fato do pluralismo
antes mencionado. A motivação é a busca dos requisitos para que se possamos ter uma
sociedade como sistema eqüitativo de cooperação, ainda que os seus cidadãos iguais e
livres estejam divididos quanto a doutrinas filosóficas, religiosas e morais diversas,
muitas das quais incompatíveis. O delineamento da concepção de justiça como eqüidade
fornece elementos para se avaliar o quanto as instituições básicas da sociedade são justas
ou injustas.
Em um segundo momento, importa ao autor estudar de que maneira uma
sociedade democrática bem-ordenada pode estabelecer e manter sua unidade e
estabilidade em face pluralismo razoável102 que a caracteriza 103 . Uma vez que uma única
doutrina abrangente e razoável não é capaz de assegurar por si só a base da unidade
social, uma razão pública que seja apta a fornecer diretrizes para as questões políticas
fundamentais deve se basear em uma concepção política de justiça que pode ser objeto de
um consenso sobreposto de doutrina s abrangentes e razoáveis.
“Nesse tipo de consenso – diz Rawls [2000: 179] – as doutrinas razoáveis
endossam a concepção política, cada qual a partir de seu ponto de vista específico. A
unidade social baseia-se num consenso sobre a concepção política.” Com isso, a
101

Rawls (1997: 766; nota 3).
Destaque-se aqui que há uma importante distinção entre o fato do pluralismo como tal e o fato do
pluralismo “razoável”. Rawls (1993b 80) sustenta que este último deriva do exercício da razão prática livre
em um contexto de instituições livres. Se tais instituições podem gerar uma grande variedade de doutrinas e
visões de mundo, dentre essas existe uma diversidade de doutrinas abrangentes e também razoáveis.
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concepção política de justiça do liberalismo político admite uma pluralidade de doutrinas
abrangentes e razoáveis, negando a possibilidade de que possa haver entre os cidadãos
apenas uma única doutrina do tipo – que fosse capaz de obter o reconhecimento de todos.
É preciso então entender qual é o estatuto de uma concepção política apropriada a um
regime democrático constitucional.
“Num regime constitucional, a característica especial da relação política é que o
poder político é, em última instância, o poder do público, isto é, o poder dos cidadãos
livres e iguais na condição de corpo coletivo.”104 O problema para Rawls é que o poder
regularmente exercido sobre os cidadãos nessas condições pode não ter suas bases aceitas
por determinados cidadãos individualmente ou enquanto membros de associações105. Daí
o surgimento da questão da legitimidade da estrutura geral da autoridade, à qual se liga a
idéia de razão pública. Essa visa responder à seguinte questão (Rawls 2000): “...à luz de
que princípios e ideais devemos, enquanto cidadãos livres e iguais, ter condições de nos
vermos no exercício desse poder [o poder político como poder dos cidadãos], se nosso
exercício precisa ser justificável para outros cidadãos e deve respeitar o fato de serem
razoáveis e racionais?”
Rawls propõe como resposta a esse dilema um princípio de legitimidade liberal.
Segundo esse princípio, para que o exercício do poder político seja publicamente
justificado, é preciso que ele esteja de acordo com uma constituição “...cujos elementos
essenciais se pode razoavelmente esperar que todos os cidadãos endossem, à luz de
princípios e ideais aceitáveis para eles, enquanto razoáveis e racionais”106, ou seja, que
sejam aceitáveis para sua razão humana comum.
Daí se depreende que todas as questões legislativas que digam respeito aos
elementos constitucionais essenciais e às questões de justiça básica deveriam, em termos
das razões aceitáveis para sua justificação a todos os concernidos, ser resolvidas por
princípios e ideais que possam ser referendados por uma tal constituição de base pública,
que respeite esse princípio de legitimidade calcado sobre um acordo razoável. “Somente
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Idem, p. 182.
Alguns desses cidadãos “...podem não aceitar as razões que muitos dizem justificar a estrutura geral da
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uma concepção política de justiça à qual se possa razoavelmente esperar que todos os
cidadãos endossem pode servir de base à razão e à justificação públicas.”107

III.
Razão pública e liberalismo

A negação, por Rawls, de que a concepção política de justiça a ser adotada em
uma sociedade bem ordenada corresponda a uma doutrina razoável (em suma, o caráter
propriamente “político” do acordo razoável dela resultante) ilustra a tentativa da filosofia
política contemporânea – e, em particular dos “liberalismos pós-iluminismo”, na
terminologia de Gerald Gaus (2003 18)108 – de levar em conta a diversidade de visões
razoáveis, em oposição ao acordo quanto a modos de vida antes almejado por teorias
liberais que apostavam no uso público da razão como meio para esse fim109 .
Gaus (2003: 18) interpreta o ideal da razão pública como uma das duas respostas
gerais aos problemas de fundamentação da visão de universalismo própria do
Iluminismo 110. Parte das teorias liberais contemporâneas se ocupariam, segundo o autor,
em defender diferentes versões da visão iluminista, baseadas na suposta capacidade da
reflexão racional em resultar em um acordo quanto a uma concepção da vida boa. De
outro lado, representantes de uma tendência que ele denomina de “Liberalismo PósEsclarecimento” (Post-Enlightenment liberalism), não rejeitariam a convicção de que a
liberdade é um princípio político evidenciado ou legitimado (endorsed) pela razão, ou de
107

Rawls (1993b: 183).
Terminologia que o próprio Gaus atribui a John Gray, em seu Enlightenment’s Wake: Politics and
Culture at The Close of Modern Age (London: Routledge, 1995). Ver Gaus (2003: 15 -8). Gaus (2003: 189) diz que esse “liberalismo pós-iluminismo” “...não é ‘pós-iluminismo no sentido de que rejeite a
convicção do Iluminismo de que a liberdade é um princípio político público endossado pela razão, ou de
que uma ordem política baseada na liberdade possa promover uma cooperação pacífica. Seu traço pósiluminista consiste em explicar como pode haver tais princípios em um mundo onde o exercício da razão
tão freqüentemente leva à divergência e à discordância.” (tradução minha)
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Notoriamente Kant e Mill. Cf Gaus (2003: 17) e também Rawls
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A concepção iluminista (Enlightenment View) a que Gaus (2003: 15) se refere é definida como a
sustentação de que “agentes racionais tenderiam a convergir para as mesmas conclusões, produzindo um
consenso universal em torno de princípios e valores liberais”. O Liberalismo Iluminista (ou do
Esclarecimento), por seu turno, corresponderia ao ideal de que a aplicação da razão humana possa levar à
descoberta progressiva de verdades morais e científicas.
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que uma ordem política baseada na liberdade possa garantir uma cooperação pacífica. No
entanto, destacar-se-iam pela tarefa de “… procurar explicar como é possível a
existência de tais princípios em um mundo no qual o exercício da razão leva
normalmente à divergência e ao desacordo” (2003: 19).
Esta é uma das ambições, por exemplo, de Rawls (1993: xviii), ao partir, na busca
dos princípios comuns a uma sociedade democrática, da existência de uma pluralidade de
doutrinas abrangentes incompatíveis, porém razoáveis, que seriam a resultante normal do
próprio exercício da razão humana sob os arranjos institucionais livres de um regime
democrático constitucional. Ainda que um desacordo deva ser esperado como
característico das democracias, a vertente liberal pós-esclarecimento defende, para Gaus,
a compatibilidade dessa divergência com uma razão pública que justifique uma ordem
política baseada na liberdade.
Segundo Gaus (2003:198), a aplicação, por Rawls, do princípio de legitimação
do liberalismo político apenas às questões de justiça básica e aos elementos
constitucionais essenciais permitem que as visões abrangentes possam prevalecer quando
tais questões não estejam em jogo. Nessas decisões, as visões concorrentes, por certo, não
seriam suprimidas – já que uma constituição básica liberal não o permitiria – mas a
sujeição dos cidadãos a medidas coercitivas, por parte do Estado, que promovam
doutrinas (razoáveis) que são irreconciliáveis com suas próprias visões razoáveis [mas aí
não o seriam, a não ser que se admita uma dissonância entre um razoável e outro; de
qualquer modo, ambos não violariam a norma da razoabilidade de uma base pública de
justificação] parece ser uma política opressiva. “É difícil entender por que se deveria
razoavelmente esperar que um cidadão aceite uma lei imposta de modo coercitivo quando
essa lei tenha sido justificada por apelo a doutrinas abrangentes às quais o cidadão
razoavelmente se oponha” A não ser que essa visão razoável alternativa não viole a base
pública comum de justificação que funda o respeito igual promovido no processo de
decisão democrático O Estado rawlsiano, para Gaus, permitiria várias pequenas
imposições coercitivas que são explicitamente justificadas naquilo que se apresenta como
uma base manifestamente não-pública.
Curiosamente, parece que, ao não admitir uma decisão em termo discordantes
após o correr de um processo igualitário de escolha, Gaus acaba se apoiando em uma
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ficção consensualista liberal, de que qualquer decisão política que viole uma neutralidade
à qual só se atêm visões minimalistas do Estado seria uma imposição. Pode-se entender,
que se os termos de fundo (as questões da razão pública) forem devidamente respeitadas,
não há problema em se submeter temas controversos que não envolvam essas garantias
mínimas a procedimentos de escolha majoritários.
Gaus sustenta que Rawls tem que apelar a uma concepção dualista da política,
traçando uma distinção excludente entre a matéria constitucional (descrita como questões
de uma razão (argumentação) compartilhada) e os negócios ordinários da política (que
diz respeito às formas como divergimos e que constitui uma arena hostil ao uso da razão
pública).
Todavia, é óbvio da argumentação de Rawls que os valores políticos devem
também pautar o julgamento de cada cidadão – só não haveria garantia de que todos se
valessem, em qualquer circunstância, desses valores compartilhados quando expressarem
preferências políticas – daí o recuso a fóruns apropriados para que essas garantias sejam
exeqüíveis.
Ao concentrar-se sobre o exercício da razão pública no “domínio do político”,
Rawls preserva distinções necessárias para, por um lado, manter as exigências rigorosas
de um ideal de justificação pública (baseado em uma concepção política de justiça que
fornece um ponto de vista moral) e, por outro, reconhecer as imperfeições das
deliberações efetivas (as quais podem ou não realizar aquele ideal) 111. Levar a sério esse
grau de exigência tem o mérito de conservar um referencial normativo que esboça de
forma clara as condições de decisões políticas justas, sem negar que remanesce um teste a
ser feito (o do “equilíbrio reflexivo”) para que as próprias avaliações dos cidadãos
corroborem ou não esse ideal, na medida em que eles revisem seus próprios
posicionamentos ou mesmo os da própria concepção que fundamenta o ideal normativo
em questão112.

Democracia e razão pública

111
112

v. Rawls; 1995: 141
idem; p. 139; v. Rawls; 1980: 534
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Segundo Estlund (2006: 214), ainda que Rawls tenha demonstrado, em seus
últimos trabalhos, uma forte simpatia pela idéia de uma democrata deliberativa, a sua
concepção de legitimidade democrática é bem distinta daquela pretendida pelos
“democratas deliberativos” que se fiam a um modelo baseado na justificação
exclusivamente

procedimental

da

democracia

(no

ideal

de

uma

“democracia

intrinsicamente procedimental”, examinado no segundo capítulo deste trabalho). Seria
um equívoco confundir a sua concepção de “justiça puramente procedimental” com a
esquiva a critérios independentes do procedimento quando se avalia a argumentação
política. Na realidade, corrige Estlund, a teoria de Rawls é adversária das concepções que
consideram o a adequação do procedimento pelo qual as decisões políticas são tomadas
como o único referencial para se avaliar se as mesmas são legítimas. A aplicação de seus
princípios de justiça aos resultados do processo legislativo – conforme exigida por seu
critério de justificação política – é um exemplo da necessidade do recurso a padrões
normativos outros que não apenas a legitimidade do processo pelo qual dada decisão é
tomada.
Se uma política ou medida administrativa, por exemplo, tomada segundo as
determinações do rito democrático (digamos, por decisão de maioria de representantes
devidamente autorizados) viola liberdades fundamentais de expressão, ainda que tenha
adquirido força legal não pode ser considerada legítima em função de sua oposição aos
requisitos necessários (no caso, a garantia do direito à livre expressão) para uma
realização efetiva da idéia de cidadania igual (que está na base do ideal liberal-igualitário
de justificação política).
É importante notar que a injustiça patente de uma determinada norma (devido a
sua contrariedade aos referenciais exigentes de uma concepção de justiça política como a
do liberalismo político, por exemplo) não implica, para Rawls, na perda de sua
“autoridade prática”. Pelo contrário, é importante a distinção entre o caráter justo de uma
lei e legitimidade. Há leis legítimas que são inegavelmente injustas. É claro que há um
limite no grau de injustiça da lei para que ela ainda seja considerada legítima. [Discutir
essa questão com cuidado adiante, atentando para o caráter imprescindível de
determinados direitos para que a injustiça de uma lei comprometa sua legitimidade] No
dizer de Estlund: “A idéia de legitimidade padece de uma certa vagueza, mas conota, de
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um modo geral, a autorização moral para a imposição coercitiva da lei e/ou alguma razão
política de fundo moral distintivamente relevante para que seus destinatários a
obedeçam.” Na visão de Rawls, a legitimidade de uma disposição normativa não requer
necessariamente que ela seja justa.
Rawls (1995: 176) escreve: “Em algum ponto, a injustiça dos resultados de um
procedimento democrático legítimo compromete a sua legitimidade, e assim também no
caso da injustiça da própria constituição política. Mas antes desse ponto ser atingido, os
resultados de um procedimento legítimo são legitimados, quaisquer que eles sejam. Isso
nos dá uma legitimidade democrática puramente procedimental e a distingue da justiça,
mesmo reconhecendo-se que a justiça não seja especificada de forma procedimental. A
legitimidade permite uma gama não-definível de injustiça, com a qual a justiça não
assente.”
Do mesmo modo, Rawls (1971: 311) já afirmava em sua teoria da justiça: “Ao
sermos instados a dar apoio a uma constituição justa, temos de concordar com um de seus
princípios essenciais, o da regra da maioria. Em um estado próximo do justo, portanto,
normalmente temos o dever de assentir com leis injustas em virtude de nosso dever de
consentir com uma constituição justa.”
A justiça, ao contrário da legitimidade democrática, não é especificada de forma
procedimental uma vez que, diz Estlund (2006: 215), os próprios procedimentos podem
resultar em erro. De qualquer maneira, a mera aplicação de princípios de justiça
independentes do procedimento de decisão pública às normas aprovadas segundo o rito
ordinário de elaboração não é suficiente para demonstrar que a legitimidade dessas
normas esteja, em função disso, afetada.
A questão é que a legitimidade dos resultados não é aferida pela aplicação direta
dos critérios de justiça – ao menos dentro de certos limites – a, no entanto, tais critérios
têm assim mesmo um papel definitivo na definição dos próprios padrões de legitimidade.
Essa equação é complicada, mas para entendê-la algumas diferenciações – que, de resto,
tem sido objeto de todo este trabalho - são essenciais.
Na concepção de Rawls, os dois princípios de justiça são recomendados em
função de resultarem de um acordo hipotético possível na “posição original”. Com a
determinação desses princípios, o autor se coloca a questão de como conceber uma
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constituição apropriada à uma sociedade justa segundo as estipulações dos princípios de
justiça. Destinando-se às instituições básicas da sociedade, tais critérios implicam que as
mesmas não podem violar determinadas liberdades políticas fundamentais - uma vez
garantido seu valor igual para todos os seus destinatários – e também devem promover, o
tanto quanto possível, a propensão de o respeito a essas liberdades se manter no futuro.
Rawls admite que dentre as instituições políticas que melhor assegurariam a
proteção a direitos fundamentais essenciais à democracia (livre-expressão e associação,
direito ao voto e a cargos eletivos, etc.) está o governo majoritário, mas ao mesmo tempo
também reconhece a importância do controle constitucional dessas medidas. Nesse
sentido, o procedimento de decisão majoritária assume, na argumentação rawlsiana, um
lugar subordinado enquanto recurso processual. Ainda que o governo de maioria seja,
assumidamente, a forma mais apropriada de dispomos para se garantir uma legislação
justa e efetiva, para que seja compatível com a igual liberdade de todos os cidadãos o
princípio da maioria deve satisfazer determinadas condições de justiça de fundo. Rawls
(1971: 313) refere-se à própria liberdade política, bem como à livre-expressão e
oportunidades políticas para influenciar as decisões legislativas (estas últimas requerem
um rol de garantias que vai bem além da formalidade). “Quando esse pano de fundo
estiver ausente, o primeiro princípio de justiça não é satisfeito; contudo, mesmo quando
esteja presente, não há garantia de que uma legislação justa será aprovada”.
Dessa forma, para que um ideal de justiça vigore, os resultados da votação devem
ser submetidos a determinados princípios políticos; mesmo que a maioria esteja
devidamente autorizada pela constituição a – seguindo padrões necessários para a
manutenção do próprio processo democrático – elaborar leis legítimas, as exigências de
um ideal de justificação política como o do liberalismo igualitário vão além desses
requisitos. “A disputa substancial em relação à regra da maioria diz respeito ao modo
como ela possa ser mais bem definida e a se as limitações constitucionais são
instrumentos razoáveis e efetivos para se fortalecer o balanço geral de justiça” A teoria da
justiça admite a possibilidade de limitação constitucional às decisões legislativas
majoritárias, mas a forma como ela deve ser feita depende de julgamentos políticos que
estão além do escopo da própria teoria.
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Valendo-se da distinção de Estlund (2006: 215) entre os méritos prospectivo,
retrospectivo e intrínseco dos procedimentos decisórios, pode-se examinar os princípios
de justiça de Rawls em sua relação multifacetada com o processo democrático
propriamente dito (ou, para ser mais específico, com os procedimentos de decisão política
que fazem parte desse processo). Tem-se, em uma primeira linha, como critério
prospectivo de avaliação das decisões democráticas, a idéia de que os resultados dos
procedimentos políticos serão ilegítimos se violarem determinadas liberdades básicas,
especificadas pelos princípios de justiça. Esses princípios não são propriamente
limitações que passaram pela chancela de decisões democráticas, mas alguns deles (as
liberdades políticas, segundo Rawls) são baseados na garantia mesma do valor do
processo democrático.
Em uma segunda ordem de argumentação, temos a consideração de que mesmo os
resultados legítimos podem ainda assim ser injustos se violarem, em termos relevantes, os
dois princípios de justiça (os quais são - mais uma vez - critérios independentes do
procedimento decisório). Trata-se de uma consideração prospectiva do mérito das
políticas ou normas sob avaliação, porque se refere à própria definição do que sejam
arranjos democráticos. Há também uma avaliação de caráter retrospectivo, quando se
julgam determinados resultados como injustos, mas mesmo assim legítimos, graças ao
farto de terem sido produzidos por procedimentos justos e não à correição desses
resultados segundo outros critérios.
Por último, tem-se o caso da legitimidade de certas leis formuladas por
procedimentos justos (ainda que não possam elas mesmas ser consideradas justas) derivar
também da tendência desses procedimentos (mesmo que imperfeita) de promulgar leis
que seja justas segundo outros critérios deles independentes. Trata-se de um caso de
avaliação prospectiva dos procedimentos políticos e também de seus resultados.
De um modo geral, sustenta Estlund (2006: 216), a construção teórica de Rawls
pretere questões substantivas em prol de valores procedimentais mais formais ou
abstratos. Assim, por exemplo, o artifício representativo da posição original, que tem o
objetivo de explicitar uma argumentação em favor de um ideal substantivo de justiça
social - formulada nos termos de um procedimento hipotético de escolha. A sua
concepção de legitimidade democrática, contudo, tem elementos substantivos centrais
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que a diferem de outros modelos alternativos (tal qual o ideal deliberativo justificador
estudado no segundo capítulo). Nela, o mérito de instituições democráticas de decisão
política apóia-se em uma concepção de justiça pela qual os resultados políticos podem ser
avaliados diretamente – e que tem independência, de um ponto de vista lógico, do valor
dos próprios procedimentos democráticos, além de exercer, deste modo, primazia sobre
eles nesse sentido muito específico.
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CONCLUSÃO

Ao longo de minha exposição, procurei explorar diferentes formas de se discutir a
relação tensa existente entre um ideal de legitimação política baseado na justificação
pública das escolhas democráticas, de um lado, e os atributos dos procedimentos de
decisão pública que caracterizam a resolução de conflitos nas democracias, por outro.
Essa tensão foi interpretada, inicialmente, como responsável pela oposição, verificada no
âmbito do debate teórico sobre democracia, entre modelos meramente procedimentais e
teorias que procuram oferecer uma reflexão que chamei de “epistêmica”, voltada para as
condições de legitimidade dos resultados políticos.
Argumentei que o conflito observado entre o mérito do procedimento democrático
e a valoração dos resultados desse mesmo procedimento é um dado relevante para a
reflexão sobre a legitimidade dos processos e arranjos democráticos. A particular
importância desse conflito para a crítica que os defensores da idéia de democracia
deliberativa fazem à teoria tradicional foi objeto de toda a primeira parte do trabalho.
Procurei explorar, em um primeiro momento, quais as justificativas possíveis para o
próprio procedimento democrático (independente de qualquer resultado que ele venha a
gerar) e analisei as deficiências de uma concepção minimalista de democracia.
Por outro lado, vimos o modo como a adoção de um procedimento majoritário de
escolha democrática funda-se no objetivo da consideração igual dos interesses de todos
os envolvidos. Em seguida, contudo, o estudo da crítica deliberativa às insuficiências
desse procedimento discutiu em que termos uma argumentação mais robusta dos termos
da legitimidade democrática precisa ser feita, para que um exame adequado da relação
controversa entre o valor do processo democrático e a garantia de suas condições de
realização seja levado a sério.
Em uma segunda etapa, o debate entre as concepções deliberativas de democracia
e uma leitura mais tradicional do que seja o processo democrático foi desenhado em
termos de dois entendimentos contrapostos quanto ao modo de se conceber os termos
normativos de uma base pública de legitimidade política e sua relação com as decisões
democráticas. Reconheceu-se, em comunhão com a análise deliberativa, que a simples
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agregação de interesses não basta como referencial para a caracterização da democracia.
Ademais – e este ponto é ainda mais relevante para este trabalho – a defesa de uma
leitura “epistêmica” da democracia foi feita com base em um diagnóstico comum aos
deliberativos: a deficiência das concepções procedimentais em razão da necessidade
teórica de se refletir sobre os termos do que sejam decisões genuinamente democráticas.
A resposta para essa exigência “cognitiva” dada pelos teóricos deliberativos
avaliados, todavia, foi apontada, em seguida, como insatisfatória. Procurei demonstrar
que o ideal deliberativo não consegue sustentar a defesa de um consenso implausível
quanto aos termos do que seja democraticamente legítimo. Se ele for interpretado como
um critério de correição, estará desconsiderando a divergência política reinante, para qual
o procedimento democrático deve ser o método apropriado de resolução.
Explorei, por fim, o aspecto de complementaridade que julgo existir entre
procedimentos democráticos de decisão que procurem dar igual consideração aos
interesses de todos os cidadãos e uma concepção política de justiça que possa fornecer
diretrizes para avaliação da legitimidade desses procedimentos e de seus resultados
políticos. Critérios de razoabilidade fornecidos por uma base pública de justificação,
nesse sentido, só podem ser interpretados como um recurso para a argumentação moral
que fornece diretrizes para os conflitos políticos (mas que só vigoram se submetidos à
autoridade democrática). Devidamente interpretada, a concepção política de justiça do
liberalismo igualitário oferece uma noção específica de igualdade de oportunidades que
pode auxiliar o trato de questões que envolvam dilemas morais.
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