DEMOCRACIA: O GOVERNO DO POVO.

Regime político.
Até aqui, já verificamos que a política é uma prática ou ação humana voltada
para a construção coletiva de um espaço público onde seja possível assegurar e
vivenciar o bem comum.
Verificamos também que o espaço público onde a política é desenvolvida, o
Estado, tem uma forma específica (formas de Estado unitário ou federal) e que seu
governo também pode assumir diferentes formas (formas de governo republicana ou
monárquica) e atuar segundo sistemas diversos (sistemas de governo presidencialista
e parlamentarista).
Superadas essas premissas, pergunta-se: quem exerce o governo?
Uma boa resposta para essa pergunta precisa abordar os regimes políticos.
Regimes políticos definem o modo como o governo de um Estado se relaciona com o
seu povo.
Há dois regimes políticos: autocracia e democracia.

Autocracia.
A palavra autocracia deriva dos radicais gregos autos (por si mesmo) e kratos
(governo), pois neste regime o governante é também o titular do poder político que
exerce, de modo que não existe para ele uma fonte externa de legitimidade e poder.
Na autocracia, ou o governante herdou a titularidade do poder político por uma
relação hereditária aceita pelo povo com base na tradição consolidada no Estado
(família real), ou assumiu a titularidade de modo beligerante, com o uso da força e o
afastamento do titular anterior, que podia ser o povo, um rei absolutista ou um grupo
aristocrático.
O governante, em geral um rei absolutista ou um ditador, determina de modo
autônomo o certo e o errado, o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o que deve e o que
não deve ser feito, quais serão as escolhas do Estado, quem responderá por essas
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escolhas, perante quem, em que condições etc. O governante faz todas as escolhas
políticas segundo os seus critérios pessoais, sem qualquer limite ou participação dos
governados, que se comportam passivamente.

Democracia.
No regime democrático ocorre, ou ao menos deveria ocorrer, exatamente o
contrário do que se apresenta no regime autocrático, pois o governante não é titular
do poder político, não atua por conta própria, mas como mero representante ou
mandatário do titular do poder político, que é o povo.
Assim, quando o governante democrático atua o faz de modo impessoal, em
nome do povo, sempre com a inafastável e necessária finalidade de assegurar a
vontade, os interesses e o bem comum do titular do poder político: o povo. Diz-se, por
isso, que a democracia é o governo do povo, tal como sugere a etimologia grega da
palavra: demos (povo) + Kratos (governo).
No Brasil, conforme pode ser extraído do art. 1º da Constituição Federal25, o
titular do poder político é o povo, razão pela qual o regime político é o democrático.
Logo, formalmente falando, quem exerce o poder político no Brasil não é o
governante, é o povo brasileiro, titular do poder. O governante é mero instrumento de
realização prática do exercício do poder político.
Todavia, se do ponto de vista formal a democracia existe para que o povo
exerça o poder político que titulariza e governe a si mesmo por intermédio de
representantes eleitos, do ponto de vista material, prático, fático, de nada adiantará a
Constituição assegurar essa prerrogativa se o povo espontaneamente se afastar da
vida política, não participar das decisões do governo, não se informar acerca de suas
25

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
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próprias necessidades e das providências adotadas para supri-las. Em outras palavras:
não existe democracia de ausentes. A democracia só se realiza na prática cotidiana da
participação política, não na teoria, não na letra fria do texto constitucional. É
necessário, portanto, que o povo assuma suas responsabilidades de participação, com
o intuito de exercer o poder político que titulariza para construir e manter o bem
comum a que tem direito, sob pena de viver em uma democracia apenas do ponto de
vista formal, mas em uma autocracia se for considerado o nível de participação
popular nas decisões políticas adotadas pelo governo.
A democracia, então, vive de participação política, e, por isso mesmo, a
Constituição Federal elenca inúmeras ferramentas de participação política que são
consideradas direitos fundamentais de todas as pessoas, e que, em geral, estão
acompanhadas de garantias jurídicas, para que possam ser utilizadas sem que haja
qualquer repressão injusta ou intimidação aos seus usuários.
Nos próximos capítulos serão apresentadas algumas dessas ferramentas
constitucionais de participação política e como elas podem ser utilizadas na prática
cotidiana para transformar a democracia prevista na Constituição Federal em um fato
da vida, um hábito do cidadão, uma cultura de transformação, de modo que todos
possam atuar em condições de igualdade para fazê-la alcançar o seu fim último, que é
o bem comum.

39

Parra refletirr . . .
A de
emocracia
a grega, nascida
n
em
m Atenas, no século
lo VI a.C.,, fez com que o po
ovo
daquela
d
c
cidade-esttado subs
stituísse a aristoc
cracia qu
ue o gove
vernava até
a
então e
assumisse
a
e o própr
prio gover
erno. Cad
da cidadãão atenien
nse era, ao mes
smo temp
po,
governante
g
te e govern
rnado.
A d
democracia
ia modern
na continu
nua se fu
undamenta
ando nas mesmas ideias que
q
levaram
le
o
os gregoss a criare
em esse rregime po
olítico: o cidadão, sendo liivre e igu
ual
perante
p
se
eu par, deve
de
gover
ernar a sii mesmo, deve serr seu própprio senho
hor, deve se
negar
n
a se
er vassalo
o, e deve reconhece
r
er como legítimas
le
apenas
a
ass leis e ob
brigações de
que
q tenha participad
do da cria
ação, de m
modo direto
to ou indirreto.
Em q
que pese manter a mesma e
essência no
n que tan
nge à finallidade e ao
a conteúd
do,
a democra
acia mode
erna tem ao menoss duas grrandes differenças eem relaçãão a que foi
f
implement
im
tada na Grrécia Antig
iga: o méttodo de manifestaçã
m
ão da vonttade dos cidadãos
c
ea
abrangênci
a
ia do conc
ceito de ciidadão.
Na a
antiga de
emocracia
a grega ca
cada cidad
dão falava
a por si mesmo, manifesta
m
ava
diretament
d
te sua von
ntade nas
s ágoras (p
praças púb
úblicas ond
de se reunniam para
a deliberarr e
votar
v
acerrca de algum
al
tem
ma), sem intermedi
diários. Po
or outro llado, na democrac
cia
moderna
m
a manifesstação dire
reta de vo
ontade tor
ornou-se inviável
i
ccomo regrra, seja por
p
conta
c
do tamanho das popu
ulações m
modernas, seja porr conta dda comple
exidade dos
d
problemas
p
s que essa
as gigantes
escas popu
ulações en
nfrentam.
Apen
nas em alguns
a
Ca
antões su
uíços a democracia
d
a direta ainda exiiste. O que
q
predomina
p
a atualmen
nte é a de
emocraciaa indireta, que pode
de manter alguns re
esquícios de
participaçã
p
ão semidi
direta (v.g
g. plebisccito e ref
eferendo). Por issoo, foram inventad
dos
sistemas
s
e
eleitorais que serv
vem paraa que o conjunto dos cidaadãos de um Esta
ado
escolham
e
entre sii aqueles
s que ex
xercerão um man
ndato tem
mporário, no intui
uito
representa
r
ar junto ao
o Estado a vontade
e e os inter
eresses co
omuns doss represen
ntados.
Outrra importa
ante diferrença é a abrangên
ncia do conceito
c
dde cidadão
ão. Tanto na
democraci
d
ia atenien
nse antiga
a quanto nos atuai
ais Estado
os modernnos, cidad
dão é que
em
usufrui
u
pllenamente
e de tod
das as lliberdades
s, direito
os e garrantias fu
undamenta
tais
assegurado
a
dos pelo Estado,
E
e participa,
p
ainda qu
ue indireta
amente, ddas decisõ
ões polític
cas
relacionad
r
das com a construç
ção do be
em comum
m. No enttanto, a ddemocraciia atenien
nse
reconhecia
r
a esse “sstatus” ap
penas ao h
homem liv
ivre nasciido em At
Atenas e filho
fi
de pa
ais
também
ta
na
ascido em
m Atenas. Ficavam
F
d
de fora as
s mulheres
s, os escrravos e os
s ateniensses
filhos
fi
de e
estrangeiro
ros.
As democra
acias mod
dernas fo
oram, lentta e grad
adualmentee, univers
rsalizando o
“status”
“
d
de cidadão
o, reconhe
hecendo co
omo tal as
a mulherres, os poobres, os analfabettos
etc.
e
Em su
uma: o co
onteúdo do
o conceito
o de cidad
dão ainda é basicam
mente o mesmo,
m
m
mas
esse
e
“stattus” agora
a é recon
nhecido a um grupo
o de indiv
víduos muuito maiorr, haja vissta
que
q várioss sectarism
mos foram
m formalm
mente extin
ntos.
Toda
davia, se do
d ponto de
d vista fo
formal os sectarism
mos foram
m superado
os, será que
q
do
d ponto de vista
a prático, material,, real, to
odos esse
es a quem
m as leis
s modern
nas
reconhece
r
em o “statu
tus” de cid
dadão exe
ercem efettivamente
e a cidadannia? Por quê?
q

40

