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O leitor deve ter notado que o número anterior da revista 
veio com a data de 2006, tornando-se, assim, a primeira edi-
ção do ano, e não a terceira de 2005, como seria o espera-
do. Isso significa que teremos quatro números de Lua Nova 
em 2006, em vez dos costumeiros três.

O presente volume é exclusivamente voltado ao tema 
crucial da representação política. A Nota introdutória, a seguir, 
tratará de explicar seu conteúdo. Aqui cabe registrar  nosso 
especial agradecimento a Adrián Gurza Lavalle, por sua deci-
siva participação na idéia e na execução do projeto.

Agradecemos também à Fapesp que, na condição de co-
editora deste número, prestou-nos seu precioso auxílio.

Por fim, gostaríamos de dedicar este número à professo-
ra Maria do Carmo Campello de Souza, falecida há pouco, 
por sua notável contribuição à Ciência Social brasileira. 
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A representação política – sua reconfiguração e alargamen-
to – tornou-se tema emergente do debate na teoria demo-
crática e na filosofia política normativa na última década. 
Há motivos para tanto. Primeiro, a crise do Estado de bem-
estar e o abandono do desenvolvimentismo no plano das 
políticas econômicas erodiu os pressupostos distributivistas 
que acompanharam a construção da democracia de mas-
sas. De modo concomitante, as agudas transformações do 
mercado de trabalho, isto é, a informalização infrene e a 
precarização, minaram as clivagens “estruturais” que alicer-
çaram tanto a edificação do sindicalismo como expediente 
da representação funcional de interesses quanto os partidos 
de massas como expressão política por excelência dessas 
clivagens. Partidos políticos desempenham cada vez menos 
funções de ordenação estável das preferências do eleitora-
do e têm visto suas funções de intermediação entre políticos 
e eleitores serem progressivamente absorvidas pelos meios 
massivos de comunicação. De fato, os diagnósticos sobre a 
personalização da política graças à mídia são uma constante 
na literatura dedicada à análise dos processos de reconfigu-
ração da representação. 

O FUTURO DA REPRESENTAÇÃO: NOTA 
INTRODUTÓRIA

Adrián Gurza Lavalle
Cicero Araujo
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Segundo, em inúmeros países está se vivenciando uma 
abertura do poder executivo à participação de atores societá-
rios investidos juridicamente como representantes de deter-
minados segmentos e interesses da população no desenho, 
implementação e supervisão de políticas públicas. De modo 
semelhante àquilo que aconteceu nas primeiras décadas do 
século XX, quando as instituições da representação política 
foram alargadas junto com a própria democracia mediante a 
emergência dos partidos de massa, esses processos de recon-
figuração da representação englobando o poder executivo 
podem confluir para uma nova ampliação da democracia.

O dossiê apresentado neste número da Lua Nova não 
apenas obedece à intenção de atentar para a atualidade do 
tema, mas, sobretudo, constitui um esforço de mostrar os 
principais deslocamentos postos hoje no debate como indí-
cios a apontarem para o futuro da representação política 
nas democracias. Procuramos unir neste dossiê tanto contri-
buições nacionais quanto contribuições de autores interna-
cionais que se destacam no assunto, algumas já publicadas 
em língua inglesa na forma de artigo ou capítulo de livro e 
que foram traduzidas para esta edição mediante autoriza-
ção generosa de editores e autores.

Hanna Pitkin, em argumento reconstrutivo baseado em 
abordagem própria à filosofia da linguagem, lança mão das 
transformações seculares nos usos da fala, nas cristalizações 
ideológicas no plano da filosofia política e nas práticas his-
tóricas de representação política para mostrar a emergência 
das feições distintivas da representação moderna. Além do 
esplêndido trabalho de reconstrução da gênese da repre-
sentação, o texto presta o valioso serviço de mostrar como, 
no mundo moderno, a idéia da representação simbólica de 
valores ou entidades alegóricas e por forças abstratas da uni-
dade do corpo político fora muito tardiamente substituída 
pela idéia de representação de indivíduos e interesses parti-
culares, própria da tradição liberal.
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O trabalho de Adrián Gurza Lavalle, Peter Houtzager 
e Graziela Castello desenvolve um balanço das literaturas 
que estudam tanto transformações recentes da representa-
ção política quanto inovações institucionais de aprofunda-
mento da democracia, apontando as limitações de ambas 
para extrair as conseqüências dessas transformações para 
uma agenda de reforma da democracia. Sustenta-se que a 
existência de processos de diversificação do lócus da repre-
sentação e de pluralização dos atores com investidura para 
exercê-la tem multiplicado práticas inéditas de representa-
ção propriamente política no seio da sociedade civil, cuja 
compreensão cabal, do ponto de vista dos seus eventuais 
efeitos negativos ou positivos sobre a qualidade da democra-
cia, requer uma revisão e reespecificação dos pressupostos 
que alicerçam a nossa compreensão da representação polí-
tica. Enseja-se, nesse sentido, o resgate crítico da categoria 
“representação virtual”, cunhada por Edmund Burke, como 
expediente que insinua um horizonte analítico sugestivo 
para reelaborar a relação entre aprofundamento da demo-
cracia e representação política.

O artigo de Manin, Przeworski e Stokes analisa a rela-
ção entre eleições e representação ou, com maior precisão, 
visa a indagar o quanto o mecanismo eleitoral pode, de fato, 
tornar mais representativas as instituições da democracia. 
Mesmo do ponto de vista de uma compreensão minimalis-
ta da democracia, como aquela característica dos autores, 
diagnosticam-se sérias limitações no voto como mecanismo 
capaz de alavancar algum controle do representado sobre 
o representante. Contudo, os autores vão além dessa cons-
tatação persuasiva e abrem um horizonte amplo de explo-
ração ao admitir que eleições não são o único mecanismo 
em condições de promover representação, apontando para 
algumas feições institucionais do sistema político. O mar-
co para se pensar na questão da representatividade é assim 
alargado, embora permaneça, no fundamental, restrito 
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às balizas do sistema político e da compreensão liberal da 
representação.

O texto de Iris Young examina os dilemas de inclusão 
enfrentados pela democracia e desenvolve um modelo analí-
tico instigante para se pensar na representação de minorias 
em termos plenamente compatíveis com exigências univer-
salistas inerentes à cidadania e democracia modernas. Isto, 
contornando as críticas que acusam o essencialismo ou natu-
ralismo das chamadas políticas da diferença ou centradas em 
identidades. Para equacionar um modelo de representação 
reconciliável com os reclamos das identidades, a autora alar-
ga a compreensão da representação quanto àquilo que é pas-
sível de ser representado. É claro que a representação diz res-
peito a interesses, mas não só; também é possível representar 
opiniões e perspectivas. A compreensão liberal da democra-
cia é assim alargada, embora o lócus da representação conti-
nue, no fundamental, restrito ao parlamento.

O artigo de Nadia Urbinati faz uma reflexão sobre a 
natureza da representação democrática, mostrando sua 
originalidade como forma de governo representativo. Seu 
esforço teórico, nesse sentido, é apontar as diferenças desse 
modelo em relação à “democracia eleitoral”, por um lado, e 
à “democracia direta”, por outro. Seguindo caminho trilha-
do por Bernard Manin, entre outros, mas introduzindo suas 
próprias inquietações, Urbinati faz preciosas indicações 
sobre como um certo modo canônico de ver a soberania 
popular poderia ser revisado a partir da idéia de represen-
tação defendida no artigo. O que emerge da sua reflexão é 
que a democracia representativa é não só uma forma dife-
renciada de participação, mas superior às suas supostas con-
correntes.

Já o artigo de Cicero Araujo pretende se valer de duas 
metáforas artísticas, a fim de explorar um contraste entre 
modos de pensar a representação política. A idéia é associar 
a noção de “soberania estatal”, com seu modo peculiar de 
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elaborar a representação, à metáfora plástica (o “retrato”), 
e a noção de “constituição mista” à metáfora teatral (o “dra-
ma”). São, do ponto de vista do autor, idealizações muito 
diferentes da boa ordem política, ainda que no vocabulário 
político tradicional seja costume confundi-las, produzindo 
seus próprios impactos a respeito do que esperar das práti-
cas de representação das autoridades políticas.

Por fim, gostaríamos de ressaltar que o título deste 
dossiê, “O Futuro da Representação”, tem o propósito de 
sugerir que a representação, em suas diferentes formas, é e 
continuará sendo um recurso crucial da atividade política. 
Embora passando por fundas transformações e colocando 
em causa as formas de representação típicas dos últimos 
cem anos, como alguns dos artigos aqui publicados indi-
cam, as sociedades contemporâneas, inclusive a brasileira, 
têm mostrado enorme versatilidade no sentido de construir 
modos alternativos, inéditos e até mesmo inesperados de 
representação. Em suma, ainda que essa perspectiva edito-
rial não tenha sido explicitamente visada pelos autores, o que 
acaba sobressaindo de sua leitura é que, sem desprezar a ava-
liação crítica e a inquietação sobre o futuro que elaboram, 
os sinais de declínio da tradição não podem ser confundidos 
com o declínio da própria idéia de representação.





As palavras e o mundo mudam juntos, mas não em sim-
ples correlação direta. Quando imaginamos a introdução 
de uma palavra nova, tendemos a pensar em exemplos 
tais como o explorador dando nome a um local recém-
descoberto, ou o químico preparando uma substância 
recém-descoberta ou recém-criada. Mas esses exemplos 
são profundamente enganosos, pois a maioria das palavras 
não são nomes; e os seres humanos podem, com a mesma 
facilidade, discursar sobre o que existe e o que não existe. 
No campo dos fenômenos sociais, culturais e políticos, a 
relação entre as palavras e o mundo é ainda mais com-
plexa, pois esses fenômenos são constituídos pela conduta 
humana, que é profundamente formada pelo que as pesso-
as pensam e dizem, por palavras. Então, para compreender 

REPRESENTAÇÃO: PALAVRAS, INSTITUIÇÕES  
E IDÉIAS*

Hanna Fenichel Pitkin

* Originalmente “Representation”, publicado em Terence Ball; James Farr; Russell 
Hanson (orgs.). Political innovation and conceptual change. Cambridge, Cambridge 
University Press, 1989. Agradecemos a autora pela gentil permissão de publicar este 
texto em Lua Nova, e Cambridge University Press pela cessão dos direitos. E somos 
gratos à generosa disposição de Wagner Pralon Mancuso e Pablo Ortellado, profes-
sores da Escola de Artes e Humanidades da USP, de traduzir o original.
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como as palavras e o mundo mudam juntos, deve-se olhar e 
ver casos particulares, para tomar emprestada uma famosa 
expressão de Wittgenstein (1968: § 66).

O conceito de representação é um caso instrutivo por-
que seu significado é altamente complexo e, desde muito 
cedo na história dessa família de palavras, tem sido alta-
mente abstrato. É, assim, um corretivo útil para nossas fan-
tasias sobre exploradores e químicos. A representação é, 
em grande medida, um fenômeno cultural e político, um 
fenômeno humano. Desse modo, o “mapa semântico” das 
palavras inglesas da família “represent-” não corresponde 
bem ao “mapa semântico” de termos cognatos até mesmo 
em outros idiomas muito próximos ao inglês. Por exemplo, 
a língua alemã tem três palavras – vertreten, darstellen e reprä-
sentieren – que geralmente são traduzidas pela palavra ingle-
sa “represent”1. Darstellen significa “retratar” ou “colocar algo 
no lugar de”; vertreten significa “atuar como um agente para 
alguém”. O significado de repräsentieren é próximo ao de ver-
treten, mas é mais formal e possui conotações mais elevadas 
(teóricos alemães da política, às vezes, argumentam que 
meros interesses privados egoístas podem ser vertreten, mas 
o bem comum ou o bem do Estado devem ser repräsentiert). 
Entretanto, o significado de repräsentieren não é, de forma 
alguma, próximo àquele de darstellen. Então, para quem fala 
em inglês o modo pelo qual uma pintura, um pintor ou um 
ator de palco representam, e o modo pelo qual um agen-
te ou um legislador eleito representam, obviamente, estão 
ligados ao mesmo conceito. O mesmo não acontece para 
quem fala em alemão. A história da representação legal, 
artística, política e de outros tipos de representação entre 

1. Esse exemplo é retirado de meu livro Wittgenstein and Justice (Pitkin, 1972). 
Grande parte do restante deste ensaio é retirada, com pequenas revisões, de meu 
livro The Concept of Representation (Pitkin, 1967).
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povos que falam alemão também difere, é claro, da histó-
ria correspondente entre povos que falam inglês, mas não 
de uma maneira que corresponda de forma pura e simples 
àquelas diferenças semânticas. 

Contar toda a história do conceito de representação exi-
giria detalhados relatos paralelos de história verbal e social, 
política e cultural, tarefa que em muito ultrapassa o escopo 
deste ensaio. Seu foco é limitado principalmente à história 
etimológica, com incursões ocasionais na história sociopo-
lítica; e seu interesse primário está na representação políti-
ca, embora aquele foco seja tratado em relação aos muitos 
outros campos de significado dessa família de palavras.

Embora os gregos antigos tivessem várias instituições 
e práticas às quais aplicaríamos a palavra “representação”, 
eles não tinham palavra ou conceito correspondente. O 
termo é de origem latina, embora também em latim seu 
significado original não tivesse a ver com agência, governo, 
ou quaisquer instituições da vida romana que poderíamos 
considerar como exemplos de representação. A palavra 
latina repraesentare significa “tornar presente ou manifes-
to; ou apresentar novamente”, e, no latim clássico, seu uso 
é quase inteiramente reservado para objetos inanimados 
(Lagarde, 1937; Hauck, 1907: 479). Pode significar torná-
los literalmente presentes, trazê-los à presença de alguém. 
Também pode significar apresentar-se à corte em resposta 
a uma convocação; literalmente, tornar-se presente. Pode 
significar também tornar presente uma abstração em um 
objeto, ou por meio dele, como ocorre quando uma virtu-
de parece encarnada na imagem de certo rosto. E pode sig-
nificar a substituição de um objeto por outro – em vez do 
outro –, ou a antecipação de um evento, trazendo-o para 
o presente. Pode significar “desempenhar imediatamente” 
e mesmo “pagar em dinheiro”. Não tem a menor relação 
com pessoas representando outras pessoas, ou com o Esta-
do romano.
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2. Lagarde (1937: 429n.), tradução minha. Ver também Tierney (1955: 4, 34-36, 45).

3. Minha informação neste parágrafo, e no seguinte, vem de Lagarde (1937).

4. Roffredus, Quaestiones Sabbathinae, citado por Lagarde (1937: 429n). Georges de 
Lagarde descobriu uma passagem muito interessante nos escritos de um jurista do 

Na Idade Média, a palavra é estendida na literatura da 
Cristandade a um tipo de encarnação mística, “aplicada à 
comunidade cristã em seus aspectos mais incorpóreos”2. Mas 
sua real expansão começa no século XIII e no início do sécu-
lo XIV, quando se diz com freqüência que o papa e os car- 
deais representam a pessoa de Cristo e dos apóstolos3. A cono-
tação ainda não é de delegação, nem de agência; os líderes 
da Igreja são vistos como a encarnação e a imagem de Cristo 
e dos apóstolos, e ocupam seus lugares por sucessão. Ao mes-
mo tempo, juristas medievais começam a usar o termo para 
a personificação da vida coletiva. Uma comunidade, embora 
não seja um ser humano, deve ser vista como uma pessoa 
(persona repraesentata, repraesenta unam personam, unium perso-
nae repraesentat vicem). A ênfase está na natureza fictícia da 
conexão: não se trata de uma pessoa real, mas de uma pessoa 
apenas por representação (persona non vera sed repraesentate).

Enquanto isso, há uma idéia presente entre os glosa-
dores, derivada do direito romano, de que o príncipe ou o 
imperador atua pelo povo romano, ocupa seu lugar, cuida 
de seu bem-estar. No século XIII, os canonistas começam a 
adotar essa idéia, a aperfeiçoá-la, desenvolvê-la e aplicá-la à 
vida religiosa comunal. Todavia, nem os glosadores nem os 
canonistas usam a palavra “representação” ao desenvolver 
essas idéias presentes no direito romano. O paralelo com o 
pensamento eclesiástico alegórico, porém, é suficientemen-
te próximo, de modo que em meados do século XIII, um 
escritor familiarizado com as duas disciplinas podia argu-
mentar que o magistrado representa a imagem de todo o 
Estado4. Aqui, a representação de tipo alegórico ou imagéti-
co é aplicada a um magistrado secular5.
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Um desenvolvimento semelhante parece ter ocorrido 
no francês. Pelo menos de acordo com o Littré, a palavra 
représenter era usada para imagens e objetos inanimados que 
encarnam abstrações, muito antes de vir a significar algo 
como uma pessoa agindo por outras6. Mas, no século XIII, 
pode-se falar de um encarregado representando a pessoa 
de seu senhor.

A mesma seqüência de desenvolvimento também ocorre 
na língua inglesa, depois do aparecimento da palavra “repre-
sent”, provavelmente no final do século XIV7. Naquele pon-
to, de acordo com o Oxford English Dictionary, a palavra signi-
fica “trazer a própria pessoa, ou outra pessoa, à presença de 

final do século XIII, em que o sentido de representação imagética de uma comu-
nidade se encontra com uma noção de agência legal. O jurista Albert de Gaudino 
pergunta se uma comunidade pode pronunciar-se por meio de um advogado (par 
procureur) em um caso criminal. Em certo sentido, diz ele, se é tentado a respon-
der que não, posto que toda pessoa privada deve apresentar-se em pessoa, e uma 
coletividade (universitas) deve ser vista como uma pessoa. Mas, em outro sentido, 
o advogado representa apenas a pessoa fictícia da comunidade. Portanto, se ele se 
apresenta, é como se a comunidade se apresentasse em pessoa. Aqui temos não 
apenas a coletividade que é tomada como uma pessoa por meio de uma ficção 
(unius personae repraesentat vicem), mas também o advogado que se apresenta no 
lugar desta pessoa (qui repraesentat vicem universitatis). Neste momento, a palavra 
“representar” ainda não designa as atividades usuais de um advogado no tribunal; 
Gaudino usa intervenire para designar o modo pelo qual um magistrado ou advoga-
do substitui a comunidade e atua por ela.

5. Lagarde (1937: 433 e n.). Tierney (1955: 126) sugere que o conceito de super-
visor (proctor) pode figurar significativamente na transição de imagem ou encarna-
ção para ação de autoridade. 

6. Littré (1875). O desenvolvimento em latim provavelmente teve uma influência 
maior sobre o francês do que sobre o inglês. C. H. MacIlwain (1932: 689) cita uma 
convocação do início do século XIV feita pelo rei da França e dirigida aos clérigos 
de Tours, ordenando-lhes a vir em pessoa ou a enviar “exvobis unum nobis ad premissa 
mittatis, qui vicem omnium representet et omnium habeat plenariam potestatem”. Documen-
tos correspondentes na Inglaterra não parecem usar repraesentare.

7. “Provavelmente”, porque nunca é seguro assumir que uma palavra, ou o uso de 
uma palavra, surge de forma repentina no momento de sua primeira exemplifica-
ção no Oxford English Dictionary. É provável que haja vários exemplos mais antigos 
que não chamaram a atenção de Gilbert Murray e de sua equipe que elaborou o 
dicionário. Não obstante, por conveniência, continuo a escrever no restante deste 
ensaio como se os novos usos das palavras surgissem no momento de sua primeira 
exemplificação no dicionário.
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alguém”; “simbolizar ou encarnar concretamente”; “trazer 
à mente”. O adjetivo “representativo” significa “que serve 
para representar, figurar, retratar ou simbolizar”. Durante o 
século XV, o verbo “representar” passa a significar também 
“retratar, figurar, ou delinear”. Ele passa a ser aplicado a 
objetos inanimados que “ocupam o lugar de ou correspon-
dem a” algo ou alguém. E também significa “produzir uma 
peça”, aparentemente um tipo de figuração no palco. Ao 
mesmo tempo, surge o substantivo “representação”, que sig-
nifica “imagem, figura ou pintura”. Os seres humanos não 
estão completamente ausentes desses primeiros usos; eles 
aparecem de duas maneiras. Em primeiro lugar, a represen-
tação pode ser um objeto inanimado ou uma imagem subs-
tituindo um ser humano. Em segundo lugar, representar é 
uma atividade humana, mas não um agir para outros; é a 
atividade de apresentar, de figurar, de pintar um quadro ou 
encenar uma peça. Até o século XVI não se encontra um 
exemplo de “representar” com o significado de “tomar ou 
ocupar o lugar de outra pessoa, substituir”; e até 1595 não 
há um exemplo de representar como “atuar para alguém 
como seu agente autorizado ou deputado”8.

O desenvolvimento no significado de “representar”, 
que ocorreu no latim no século XIII e no início do século 
XIV, e que ao menos estava ocorrendo no francês no século 
XIII, realmente não ocorreu no inglês até o século XVI? 
Ou simplesmente faltam exemplos mais antigos no Oxford 
English Dictionary, embora a mudança tenha ocorrido mais 
cedo? É possível que obras legais, jurídicas e políticas, nas 

8. Quando uma palavra de origem latina era introduzida muito tardiamente no 
inglês, por meio do francês antigo, ela era usada com freqüência em contextos 
formais, especialmente se a nova palavra se assemelhasse a uma palavra anglo-
saxã mais antiga e já em uso, com aproximadamente o mesmo significado. Assim 
ocorreu com “liberty” e “freedom”, “justice” e “fairness”, “commence” e “begin”, “initiate” 
e “start”. Ver Ziff (1960: 190).
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quais pudesse ser empregado representar no sentido de 
“atuar para”, não tenham sido escritas em inglês até esse 
momento tardio, nem mesmo na Inglaterra. Em vez disso, 
tais escritos podem ter sido formulados em latim ou francês. 
Embora um estatuto de 1362 determinasse que o inglês fos-
se usado nas cortes judiciais, os registros das decisões de tri-
bunal até 1500 ainda estão em francês9. E os estatutos foram 
escritos em latim por todo o século XV10. A petição escrita 
em inglês mais antiga que se conhece é de 1414 (Chrimes, 
1936: 132).

Para compreender como o conceito de representação 
entrou no campo da agência e da atividade política, deve-
se ter em mente o desenvolvimento histórico de institui-
ções, o desenvolvimento correspondente no pensamento 
interpretativo sobre aquelas instituições e o desenvol-
vimento etimológico dessa família de palavras. Hoje em 
dia é amplamente aceito que a convocação de cavaleiros 
e burgueses para reunirem-se no Parlamento com o Rei 
e os lordes começou como uma questão de conveniência 
administrativa e política para o Rei11. Os cavaleiros e os 
burgueses iam ao parlamento para dar consentimento à 
cobrança de tributos, para dar informações, para “trazer o 
registro” dos tribunais locais em casos de disputa judicial, 
e para levar informações de volta às suas comunidades 
(Cam, 1944, capítulo 15; MacIlwain, 1932: 669; Chrimes, 
1936: 142-145). Inicialmente, o ponto crucial era que eles 
fossem ao Parlamento com autoridade para obrigar suas 

9. A lei está em Lodge e Thornton (1935: 268). Stanley Bertram Chrimes (1936) apre-
senta excertos de Year Book Cases ao longo do século XV, todos ainda em francês.

10. Por exemplo, aquelas citadas em Lodge e Thornton (1935).

11. Para uma discussão clara das teorias alternativas, veja MacIlwain (1932) e Cam 
(1944, capítulo15). O fato é evidenciado pela relutância de antigos cavaleiros e 
burgueses em servir no Parlamento: Pollard (1926: 109, 158-159); Beard e Lewis 
(1932: 230-233); Ford (1924: 101n.); Hogan (1945: 142-143).
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comunidades a pagar os tributos que seriam cobrados. 
Um pouco mais tarde, eles começaram a ser usados pelas 
comunidades como um meio de apresentar queixas ao 
Rei, e houve tentativas de insistir na solução dessas queixas 
antes de dar consentimento a impostos. Com esse desen-
volvimento começou um reconhecimento gradual de que 
o membro poderia promover o interesse de sua comunida-
de, além de comprometê-la com o pagamento dos tributos 
(Cam, 1944: cap. 15; Pollard, 1926: 158-159). Os cavalei-
ros e os burgueses que iam ao Parlamento começaram a 
ser vistos como servidores ou agentes de suas comunida-
des. Eles eram pagos pelas comunidades e, quando retor-
navam, podiam ser solicitados a prestar contas do que 
haviam feito no Parlamento (Cam, 1944, capítulos 15 e 16, 
especialmente as páginas 230-232; McKisack, 1932: 82-99; 
Brown, 1939: 23-24; e Emden, 1956: 12). Eles iam ao Parla-
mento com autoridade para comprometer suas comunida-
des, mas com freqüência havia limites específicos para essa 
autoridade, ou então esta vinha acompanhada de instru-
ções. E alguns membros tinham que consultar suas comu-
nidades antes de dar consentimento a um tributo atípico 
(McKisack, 1932: 130).

Do século XIV ao século XVII, houve um desenvolvi-
mento gradual da ação unificada de cavaleiros e burgue-
ses no Parlamento12. Eles descobriram que tinham queixas 
comuns, e começaram a apresentar petições comuns, em 
vez de apresentar apenas petições separadas. Eles passaram 
a ser chamados de “membros” do Parlamento. Essa ação 
conjunta avançou passo a passo com uma consciência cres-
cente de si mesmos como um corpo único. Os parlamentos 
duravam mais, os membros eram reeleitos e, assim, passa-

12. Sobre este desenvolvimento, ver MacIlwain (1932: 671-673); Brown (1939: 25, 
32, 36); De Grazia (1951: 14-18); Chrimes (1936: 131); Bailey (1835: 3); Leibholz 
(1929: 54-55); Pease (1916: 25-26); Hatschek (1905: 241).
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vam a conhecer uns aos outros e a trabalharem juntos. Sua 
ação conjunta freqüentemente era em oposição ao Rei, e, 
agindo como uma corporação, eles encontravam força para 
oporem-se ao Rei. Esse desenvolvimento culminou no perí-
odo da Guerra Civil, do Protetorado e da República (Com-
monwealth), quando não havia Rei ao qual se opor ou com o 
qual consentir. Repentinamente, havia apenas o Parlamento 
para governar a nação e para escolher o líder do governo, 
em nome da nação.

O desenvolvimento da teoria política, de interpretações 
a respeito do que o Parlamento estava fazendo, acompa-
nhou os desenvolvimentos que ocorriam na realidade. Ini-
cialmente, os cavaleiros e os burgueses eram vistos como os 
servidores, ou delegados, ou procuradores de suas comuni-
dades (Cam, 1944: caps. 15 e 16; Chrimes, 1936: 131-133; 
Luce, 1930: 434). Eles não eram chamados de representan-
tes porque a palavra ainda não tinha aquele significado; dos 
advogados em tribunal também não se dizia que represen-
tavam. No século XV, à medida que os Comuns passaram a 
atuar como um corpo unificado, os membros do Parlamen-
to ocasionalmente eram mencionados como, em conjunto, 
“procuradores e delegados de todos os condados (...) e de 
todas as pessoas do país” (Chrimes, 1936: 131; a citação é 
de 1407). Eles começaram a se ver, e a serem vistos, como 
aqueles que “vinham pela comunidade do lugar” (“were com-
men for the communalte of the Londe”) (Chrimes, 1936: 132; a 
citação é de cerca de 1470). Essa idéia ainda é compatível 
com a visão segundo a qual cada membro fala por seu dis-
trito particular; o grupo, assim, erige-se no equivalente de 
toda a nação. A elaboração adicional de que cada membro 
do Parlamento atua para a nação como um todo veio ain-
da mais tarde. Esse princípio foi reconhecido no início do 
século XVII, quando Coke escreveu nos Institutes: “observe-
se que, embora [o membro do parlamento] seja escolhido 
por um condado ou comunidade particular, quando ele é 
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enviado ao Parlamento, e nele obtém assento, ele serve ao 
país como um todo, pois a finalidade de sua ida para lá é 
geral, como está escrito no documento de sua eleição”13.

Essas visões em mudança sobre a função dos membros 
do Parlamento ligaram-se a duas outras tradições de pen-
samento: a idéia de que todos os homens estão presentes 
no Parlamento, e a idéia de que o governante simboliza ou 
encarna o país como um todo. A primeira idéia é, essencial-
mente, uma ficção legal, que provavelmente se originou na 
doutrina medieval quod omnes tangit, vinda do direito roma-
no, segundo a qual as partes que têm direitos legais em 
jogo numa ação judicial têm direito a estar presentes ou, 
ao menos, serem consultadas na decisão da ação (Pitkin, 
1967: cap. 4, especialmente nota de rodapé n. 89). Assim, a 
suposição era que o Parlamento, considerado um tribunal 
e não uma agência legislativa, tinha o consentimento e a 
participação de todos os contribuintes. No século XIV, um 
juiz poderia argumentar que não há desculpas para a igno-
rância da lei, posto que todos são considerados presentes 
quando o Parlamento atua (ibid.). É claro que essa não é 
uma doutrina democrática da época.

A outra idéia que vem para enriquecer a tradição de 
pensamento sobre o Parlamento é a idéia de que toda a 

13. Sir Edward Coke (1809, capítulo 1: 14). Há (compreensivelmente) muito de-
sacordo a respeito de quando, exatamente, surgiu essa doutrina. Hatschek (1905: 
238) apresenta uma passagem da história parlamentar de 1415 que parece arti-
cular a doutrina. Hallam (1871: 265) data a doutrina de um debate parlamentar 
de 1571. Não obstante, entre os escritores que não citam um único exemplo es-
pecífico, existe uma variação considerável no que se refere ao período em que os 
membros do Parlamento pensaram em si mesmos, pela primeira vez, atuando por 
toda a nação. Chrimes (1936: 131) sugere o século XV; Brown (1939: 24-25) o sé-
culo XVII; Emden (1956: 5) o século XVIII. A idéia deve ter surgido gradualmen-
te, e poderíamos esperar encontrar exemplos dela quando ela não era, de forma 
alguma, a principal doutrina constitucional. Os primeiros exemplos de Hatschek 
e Hallam parecem limitados porque cada um deles ocorre em um contexto muito 
específico. O exemplo de Coke é o primeiro que encontrei em que a doutrina é 
articulada de forma clara e ampla como princípio constitucional.
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14. Gierke (1913, parte 2, capítulo 4); ver também, de modo mais geral, Gierke 
(1881); Kern (1939, parte 1); Hauck (1907); Hintze (1929-1930: 230); Lagarde 
(1937); Lewis (1954, vol. I: 195, 242, 263-264; vol. II: 415); Kantorowicz (1957).

15. Kern (1939: 141). Cf. Clarke (1936: 290), que diz que a idéia “resiste à análise”; 
e Wolff (1934: 13-16).

nação está, de alguma forma, encarnada em seu governante, 
assim como a Igreja está encarnada em Cristo ou no Papa, 
depois Dele. Esta é uma concepção medieval e mística: o 
Rei não é apenas a cabeça do corpo da nação, nem ape-
nas o proprietário de todo o reino; ele é a coroa, o reino, a 
nação14. A idéia vai além da representação ou da simboliza-
ção como nós agora as concebemos e envolve uma unidade 
mística que “a análise teórica dificilmente pode separar”15. 
A palavra latina repraesentare passa gradualmente a ser uti-
lizada em conexão com esse conjunto de idéias. Então, à 
medida que a autoridade do Parlamento cresce, e seu papel 
em declarar a lei é reconhecido mais amplamente, essa 
posição simbólica é atribuída conjuntamente ao Rei-no-Par-
lamento, como um corpo ou corporação únicos (Wilkin-
son, 1949: 502-509; Brown, 1939: 29; Hatschek, 1905: 239). 
Assim, o Rei-no-Parlamento que governa o reino também é 
visto como seu equivalente místico, ou encarnação.

Essas idéias e doutrinas variadas convergem de forma 
muito natural. O Rei-no-Parlamento é o equivalente místi-
co ou a encarnação de todo o reino, e todos que vivem no 
reino devem ser considerados presentes no Parlamento. Os 
Lordes, os bispos e o próprio Rei estão presentes em pessoa; 
os Comuns como um todo (como uma ordem, por certo tem-
po) estão presentes por meio de seu grupo de procuradores 
(Chrimes, 1936: 81-126). Finalmente, concebe-se que todo 
cavaleiro ou burguês atua para todas as pessoas comuns, e 
para o reino todo.

Um bom resumo do estado a que essas idéias tinham 
chegado em 1583 pode ser encontrado no livro De republica 
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Anglorum, de Sir Thomas Smith, publicado naquele ano16. 
A obra de Smith também é uma das primeiras aplicações 
conhecidas da palavra inglesa “represent” ao Parlamento. 
Smith utiliza a palavra uma vez só, mas a utiliza num ponto 
crucial, ao escrever sobre “o Parlamento da Inglaterra, que 
representa e tem o poder de todo o reino, tanto a cabe-
ça quanto o corpo. Pois, entende-se que todo inglês está 
presente ali, seja em pessoa, seja por procuração ou por 
meio de delegados (...) e o consentimento do Parlamento 
é considerado como o consentimento de todos os homens” 
(Smith, 1906: 49). Smith afirma que o Parlamento represen-
ta todo o reino (ou representa o poder de todo o reino?), 
mas ele não aplica a palavra aos membros do Parlamento, 
ou àqueles membros em particular que estão no Parlamen-
to como procuradores e delegados para os Comuns. Este 
parece ser o padrão em todas as primeiras aplicações da 
palavra às instituições parlamentares da Inglaterra; é o Par-
lamento como um todo (freqüentemente incluindo o Rei) 
que representa o reino todo.

Quase meio século se passa, depois da obra de Smith, 
até que se diga novamente que o Parlamento “representa”, 
mas nesse ínterim começa um florescimento notável de sig-
nificados e formas nessa família de termos. Particularmen-
te, no segundo quartil do século XVII, a família “represent” 
ganha conotação política, sem dúvida sob o estímulo da 
panfletagem e do debate político que precedeu, acompa-
nhou e sucedeu a Guerra Civil. Mas o florescimento não 
é, de forma alguma, confinado à política. No período que 
vai da obra de Smith até a Revolução Gloriosa, o inglês se 
enriquece com os termos “representator” (1607), “representant” 
(1622), “representee” (1624), “representance” (1633), “representa-
tory” (1674), “representativer” (1676), “representamen” (1677), 

16. O trabalho foi concluído, de fato, em 1565.
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17. Chisholm (1910-1911: 109); Hintze (1929-1930: 235). Alguns escritores, en-
tretanto, argumentam que o termo “representação” foi aplicado em primeiro lu-
gar às atividades de delegados e agentes; em seguida aos membros individuais do 
Parlamento, à medida que eram concebidos como agentes; e apenas de forma 
derivada ao Parlamento como um todo. Ver especialmente Hermens (1941: 5); 
Lewis (1877: 97-98). Talvez essas visões se baseiem em certa confusão entre o uso 
da palavra latina e da palavra inglesa nesse período. 

além de muitos significados novos para as palavras dessa 
família que já existiam. Obviamente, muitas dessas inova-
ções não foram mantidas no inglês moderno, e algumas 
delas não perduraram além do século XVII. Não obstante, 
a politização da idéia de representação parece ter ocorrido 
contra o pano de fundo de uma expansão geral e da fluidez 
nessa região conceitual.

A evidência etimológica não é inteiramente clara, mas 
sugere que toda a família de termos parece ter sido apli-
cada primeiramente ao Parlamento como um todo, ou aos 
Comuns como um grupo17. E os significados estão obvia-
mente em transição, do antigo “pôr-se em lugar de outros”, 
pela via da substituição, para algo como “atuar para outros”. 
Os termos parecem ser utilizados, primeiramente, como 
uma expressão de – e como uma demanda por – autori-
dade, poder e prestígio. Que os Lordes fiquem cientes: os 
Comuns representam o reino todo. Que o Rei fique ciente: 
o Parlamento representa o reino. Em nenhum momento 
durante esse período tais palavras são usadas para expressar 
a relação de um membro individual dos Comuns com sua 
base particular, seu dever de obedecer aos desejos daqueles 
que representa, seu poder de comprometê-los com decisões 
tomadas, ou qualquer coisa do tipo. Existe, é claro, a idéia 
de que os membros do Parlamento são delegados ou agen-
tes de suas comunidades, mas ela não é expressa pelo termo 
“representação”.

A mais antiga aplicação que conheço do substantivo 
“representante” a um membro do Parlamento ocorre em 
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18. De acordo com o Oxford English Dictionary, nenhum termo alternativo sobrevive 
ao século XVII. É claro, no entanto, que a falta de exemplos posteriores no dicio-
nário não é uma prova. Para exemplos do novo uso do termo nos parlamentos do 
Protetorado e depois, ver Brown (1939); Emden (1956: 15).

19. The Elements of Law, concluído em 1640, não foi publicado até 1650. De cive, 
concluído em 1642, foi publicado pela primeira vez em latim e não apareceu em 
inglês até 1651, ano da publicação de Leviathan.

1651, quando Isaac Pennington, o Jovem, escreve: “O direi-
to fundamental, segurança e liberdade do Povo; que radi-
ca no próprio Povo, e de forma derivada no Parlamento, 
nos substitutos ou nos representantes do povo” (citado por 
Chisholm, 1910-1911: 109; grifo meu). O substantivo é apli-
cado deste modo, com freqüência crescente, nos parlamen-
tos do Protetorado, até que finalmente este se torna o prin-
cipal significado do substantivo, e vários termos alternativos 
se tornam obsoletos18.

Mas 1651 também é o ano em que Hobbes publicou 
o Leviathan, o primeiro exame da idéia de representação 
na teoria política. Duas vezes antes, em 1640 e em 1642, 
Hobbes tinha concluído argumentos semelhantes àqueles 
do Leviathan, derivando a soberania e a obrigação política 
de um contrato social celebrado num estado de natureza 
anterior19. De alguma maneira, na década seguinte, e em 
meio à turbulência semântica na família “represent-”, Hob-
bes vislumbrou uma forma brilhante de aplicar a palavra 
“representação” ao seu argumento.

No Leviathan, Hobbes define a representação em ter-
mos dos aspectos formais da agência legal, especialmente 
em termos de autorização: um representante é alguém que 
recebe autoridade para agir por outro, quem fica então 
vinculado pela ação do representante como se tivesse sido 
a sua própria. A representação pode ser “limitada”, sendo 
autorizadas apenas algumas ações específicas sob restrições 
específicas, ou pode ser “ilimitada”. O último tipo dá lugar 
à soberania:
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“Diz-se que uma República (Commonwealth) se instituiu 
quando uma multidão de homens concorda e pactua, cada 
um com o outro, que determinado homem, ou assembléia de 
homens, deve receber da maior parte o direito de apresentar 
a pessoa de todos eles, isto é, de ser seu representante; todos 
[...] devem autorizar todas as ações e julgamentos daquele 
homem, ou assembléia de homens, como se fossem seus 
próprios.” (Hobbes, 1839-1845, vol. III: 159-160)

Essa ação solda a multidão de indivíduos em um único e 
duradouro todo, “a pessoa de todos”. O soberano represen-
ta aquela pessoa singular, pública; na verdade, é porque ele 
a representa que ela pode ser considerada uma unidade.

Pela definição formalista de Hobbes, ao ser autorizado, 
o representante adquire novos direitos e poderes; o repre-
sentado adquire apenas novas obrigações. Mas à medida 
que o termo se aplicava à agência individual, no uso comum 
daquele tempo, ele certamente já incluía implicações 
de algumas obrigações ou padrões, restringindo o que o 
representante como tal deveria fazer e como a atividade de 
representar deveria ser conduzida. Na verdade, apesar de sua 
definição formalista, o próprio Hobbes ocasionalmente usa-
va a palavra nessa acepção comum. Assim, a despeito do fato 
de conscientemente pretender esse efeito, seu argumento 
político sobre a soberania explora a discrepância entre sua 
definição formal e o uso comum. Ao chamar o soberano de 
representante, Hobbes constantemente sugere que o sobe-
rano fará o que se espera que os representantes façam, não 
apenas o que lhe satisfaz. No entanto, a definição formal 
assegura que essa expectativa nunca pode ser invocada para 
criticar o soberano ou resistir a ele por não representar seus 
súditos como deveria. Na verdade, na definição explícita, 
não existe algo como um (não) representar como se deveria.

Embora o desenvolvimento etimológico do conceito 
moderno de representação, ao menos em seus aspectos politi-
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camente significativos, estivesse essencialmente acabado antes 
do final do século XVII, seu desenvolvimento na teoria polí-
tica mal tinha começado. Na teoria política, sua elaboração 
continuou contra o pano de fundo das grandes revoluções 
democráticas do final do século XVIII e depois das prolonga-
das lutas políticas e institucionais do século XIX: o sufrágio, a 
divisão em distritos e a proporcionalidade, os partidos políti-
cos e os interesses e políticas, a relação entre as funções legis-
lativas e executivas e as instituições legislativas e executivas. 
Essas lutas políticas precipitaram um corpo considerável de 
literatura, sistematizada de tempos em tempos, enriquecida 
e redirecionada pela teoria política. Desse material colossal, 
apenas duas questões conceituais inter-relacionadas podem 
ser discutidas aqui: a “polêmica sobre o mandato e a indepen-
dência” e a relação entre a representação e a democracia.

A “polêmica sobre o mandato e a independência” é um 
daqueles debates teóricos infindáveis que nunca parecem 
se resolver, não importa quantos pensadores tomem posi-
ção em um lado ou no outro. Ele pode ser sintetizado nessa 
escolha dicotômica: um representante deve fazer o que seus 
eleitores querem ou o que ele acha melhor? A discussão nas-
ce do paradoxo inerente ao próprio significado da repre-
sentação: tornar presente de alguma forma o que apesar dis-
so não está literalmente presente. Mas, na teoria política, o 
paradoxo é recoberto por várias preocupações substantivas: 
a relação entre os representantes na legislatura, o papel dos 
partidos políticos, a medida em que os interesses locais e 
parciais se encaixam no bem nacional, a forma pela qual a 
deliberação se relaciona com o voto e ambas se relacionam 
com o exercício do governo etc.

Sem dúvida, o mais famoso porta-voz teórico daqueles 
que, na polêmica, defendem a “independência”, é Edmund 
Burke, cujas perspectivas complexas e às vezes inconsisten-
tes são resumidas no discurso para seus próprios eleitores 
em Bristol, aos quais disse:
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“O Parlamento não é um congresso formado por 
embaixadores de interesses diferentes e hostis, que cada 
um deve sustentar como agente e advogado contra outros 
agentes e advogados. O Parlamento é uma assembléia 
deliberativa da nação, com um interesse, o interesse do todo 
– onde os preconceitos locais não devem servir de guia, 
mas sim o bem geral, que resulta do juízo geral do todo. É 
verdade que os senhores escolhem um membro; mas ele, 
uma vez escolhido, não é um membro de Bristol, é um 
membro do Parlamento”. (Burke, 1949c [1774]: 116)

Uma vez que a relação de cada parlamentar é com a 
nação como um todo, ele não se encontra numa relação 
especial com seu eleitorado; ele representa a nação, não 
aqueles que o elegeram.

Esta posição está de acordo com o entendimento 
mais geral de Burke de que o governo é um fiduciário  
(trusteeship):

“O Rei é um representante do Povo; assim também são os 
lordes; assim são os juízes. Eles são todos fiduciários do 
Povo, assim como os Comuns; pois nenhum poder é dado 
para o bem exclusivo daquele que o recebe”. (Burke, 1949b 
[1770]: 27-28)

A consideração mais importante é que os governantes 
devem ser virtuosos e sábios, independente da forma como 
são escolhidos. Mas a única forma confiável de produzir tal 
liderança, acredita Burke, é o complexo sistema tradicio-
nal de formação, educação e desenvolvimento de caráter 
que ele associa com uma “aristocracia natural”20. Nessa visão 
sobre o governo, interpretações mais comuns sobre a repre-

20. Pitkin, 1967: 169 e n.



Representação: palavras, instituições e idéias

Lua Nova, São Paulo, 67: 15-47, 2006

32

sentação – a eleição, a própria existência da Câmara dos 
Comuns – não parecem ter lugar.

Mas essa não é de forma alguma a totalidade da teoria 
de Burke sobre a representação. Ele, apesar de tudo, atri-
bui à Câmara dos Comuns um papel especial, defende par-
lamentares eleitos, defende (em certa medida) a reforma 
parlamentar e a extensão do sufrágio, e apóia a queixa das 
colônias americanas de que eram oprimidas porque eram 
excluídas da representação. “A virtude, o espírito e a essên-
cia da Câmara dos Comuns”, diz Burke, “consiste em ser 
capaz de ser a clara imagem dos sentimentos da nação.” Sua 
tarefa não é tanto a de governar quanto a de controlar o 
governo em nome do Povo. “Ela não foi criada para ser um 
controle sobre o Povo [...], mas um controle para o Povo.” 
E ela não pode exercer essa função controladora a não ser 
que seus membros “sejam eles mesmos controlados por seus 
eleitores” (Burke, 1949b [1770]: 28)

Burke distingue entre o que chama de representação 
“virtual” e “efetiva”. A representação efetiva significa ter voz, 
de fato, na escolha do representante. A virtual significa:

“uma comunhão de interesses e uma simpatia de 
sentimentos e desejos entre aqueles que agem em nome 
de uma imagem qualquer do Povo e o Povo em cujo nome 
eles atuam, ainda que os fiduciários não sejam efetivamente 
escolhidos por eles”. (Burke, 1949f [1792]: 495)

Embora a doutrina da representação virtual possa ser 
utilizada para combater a reforma eleitoral ou ampliações 
do sufrágio, o próprio Burke a utilizava da forma contrária: 
para apoiar a extensão do sufrágio para os católicos irlande-
ses que, segundo ele, não eram representados nem virtual-
mente nem efetivamente, uma vez que aqueles que diziam 
representá-los não compartilhavam nem seus interesses nem 
seus sentimentos e desejos. Onde quer que visse queixas reais 
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e práticas sem atendimento, Burke apoiava a reforma eleito-
ral, mas se opunha a extensões do sufrágio baseadas apenas 
em algum princípio abstrato ou no “direito natural”.

Burke não pensa em “interesses” como algo pessoal 
e mutável, como uma questão de escolha individual. Ele 
pensa em interesses relativamente pouco numerosos, em 
interesses amplos, fixos e objetivos que, juntos, formam o 
bem-estar do todo. Esses interesses são em grande medida 
econômicos e são associados a localidades específicas cujos 
meios de vida eles caracterizam. Ele fala de um interesse 
mercantil, de um interesse agrícola, de um interesse pro-
fissional (mas também reconhece um claro interesse dos 
católicos irlandeses como grupo). Uma localidade “compar-
tilha” ou “participa de” tal interesse; nenhuma localidade 
ou indivíduo “tem” um interesse.

O representante é, sem dúvida, um porta-voz do inte-
resse do seu distrito, por exemplo, do interesse mercantil, 
se ele representa Bristol. Mas isso não significa que ele pre-
cisa consultar o povo de Bristol, nem que seus votos pre-
cisam favorecer Bristol em detrimento da Grã-Bretanha. A 
consulta não é necessária porque os interesses são objetivos 
e completamente diferentes das opiniões. O representante 
deve a seus eleitores “devoção aos seus interesses antes que 
à sua opinião”21. De modo geral, as pessoas sabem quando 
algo vai mal em suas vidas, de forma que as informações 
sobre suas queixas e necessidades devem ser transmitidas 
por um representante que seja simpático aos seus proble-
mas; no entanto, quanto às causas e soluções, as pessoas são 
irremediavelmente ignorantes.

As criaturas mais pobres, ignorantes e desinformadas da 
terra são os juízes de uma opressão prática. É uma questão 

21. Canavan (1960: 155). Veja também Parkin (1956: 43); e o discurso de Burke 
(“Speech at the Conclusion of the Poll”) citado em Hogan (1945: 189).
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de sentimento; e como essas pessoas geralmente sentiram a 
maior parte daquela opressão, e não são de uma sensibilida-
de demasiado delicada, essas pessoas são os melhores juízes. 
Mas quanto à causa real, ou ao remédio adequado, elas nunca 
devem ser consultadas22.

Tampouco o representante é um agente do interesse 
particular no qual seu distrito participa, uma vez que a tarefa 
real da legislatura é a deliberação e não o voto. Os grandes 
e verdadeiros interesses da nação em princípio se encaixam; 
é papel dos estadistas sábios e virtuosos descobrir como se 
encaixam, como as questões existentes podem ser mais bem 
resolvidas. Quando terminarem de deliberar, o resultado 
dificilmente exigirá o voto. O governo é uma questão de 
razão, não de vontade; de tarefas, e não de aritmética.

Burke também reconhece a existência de uma interpre-
tação completamente diferente da representação, que ele 
chama de “representação pessoal”: a representação de cada 
pessoa individual por meio do sufrágio universal em distri-
tos eleitorais com base na população (Burke, 1949d [1782]: 
229). Burke rejeita enfaticamente essa interpretação, como 
uma criatura da especulação filosófica abstrata fundada na 
idéia de direitos naturais.

Mas a idéia de representação pessoal triunfaria sobre a 
idéia burkeana de representação de interesses fixos; mesmo 
no tempo de Burke, os teóricos do liberalismo nos dois lados 
do Atlântico estavam articulando uma teoria da representa-
ção de pessoas que têm interesses. Na América, representa-
ção era claramente representação de pessoas, e os interesses 
tornaram-se um mal inevitável, que deveria ser domesticado 
por um governo bem construído. Na Inglaterra, o utilitaris-
mo não apenas favorecia a representação de pessoas como 
fazia do interesse um conceito cada vez mais pessoal.

22. Burke (1949f: 492-493). Veja também Burke (1949b: 8; 1949g: 119; 1949e; 
393). Também Burke (1963 [1763]:213); Gibbons (1914: 36); Parkin (1956: 39).
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Alexander Hamilton, John Jay e James Madison, nos Arti-
gos Federalistas, apresentam o governo representativo como 
um dispositivo adotado no lugar da democracia direta, por-
que seria impossível reunir um grande número de pessoas 
em um único lugar. A representação é assim um “substituto 
para o encontro pessoal dos cidadãos”23. Mas eles não a con-
sideram um substituto menor; na verdade, ela promete pos-
sibilidades sem precedentes para o governo da América.

Para os autores de O Federalista, o conceito de interes-
se é muito mais plural e instável do que para Burke, e é 
essencialmente pejorativo. Interesses são identificados com 
“facção” e são um mal. Embora Madison reconhecesse um 
“interesse agrário” e um “interesse manufatureiro”, eles 
poderiam ser subdivididos quase indefinidamente, e os 
agrupamentos econômicos resultantes se entrecruzavam 
com outros agrupamentos “fundados em acidentais dife-
renças políticas, religiosas, de opinião ou na ligação pessoal 
com os líderes” (Madison, 1953 [1787]: 17, 42). Os interes-
ses são algo que as pessoas “sentem”, e são tão variáveis e 
mutantes quanto o sentimento, que é fundamentalmente 
subjetivo (Hamilton, Madison, e Jay, 1948, n.o 10: 45).

No entanto, O Federalista também admite a existência 
de algo maior e mais objetivo, “o bem público” (Hamilton, 
Madison e Jay, 1948, n.o 10: 45; veja também n.o 63: 324). A 
representação é superior à democracia direta precisamen-
te porque pode assegurar o bem público sem a distração 
de vários interesses particulares conflitantes, ou “facções”. 
Uma facção é:

“uma quantidade de cidadãos, que pode constituir a maioria 
ou a minoria do todo, que são unidos e atuam por algum 
impulso comum de paixão, ou de interesse, contrário aos 

23. Hamilton, Madison e Jay (1948, n.o 52: 270). Os jornais apareceram original-
mente em 1787 e 1788.
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direitos dos outros cidadãos, ou ao interesse permanente e 
agregado da comunidade”. (Hamilton, Madison e Jay, 1948, 
n.o 10: 42)

Uma república ou governo fundamentado na represen-
tação “promete a cura” para os males da facção.

Em primeiro lugar, a própria representação funciona 
como uma espécie de filtro para refinar e ampliar as pers-
pectivas do público, ao passá-las por um corpo eleito de 
cidadãos, cuja sabedoria pode discernir melhor os verdadei-
ros interesses de seu país, e cujo patriotismo e amor pela 
justiça serão menos suscetíveis a sacrificá-la em nome de 
considerações temporárias ou parciais. (Hamilton, Madison 
e Jay, 1948, n.o 10: 45)

Isso parece burkeano, mas Madison não tem, na verda-
de, muita confiança nesse mecanismo. “Nem sempre esta-
distas esclarecidos estarão no comando” (Hamilton, Madi-
son e Jay, 1948, n.o 10: 44). Muito mais promissor é o fato da 
representação tornar possível uma república grande. Numa 
república grande, os interesses serão múltiplos e diversos; 
portanto, será menos provável a combinação de interesses 
para uma efetiva ação facciosa.

Amplie a esfera e terá uma maior variedade de partidos 
e interesses; tornará menos provável que a maioria tenha 
um motivo comum para invadir os direitos dos outros cida-
dãos; ou, se um tal motivo comum existir, será mais difícil 
para aqueles que o sentem descobrir sua própria força e 
agir em concordância24.

Para Madison, o perigo reside na ação política, e a sal-
vaguarda se encontra no empate de forças. Os interesses 

24. Hamilton, Madison e Jay (1948, n.o 10: 47). O mesmo argumento é feito nos 
n.os 51, 60 e 63, p. 267, 307, 323, e num discurso de Madison, em 6 de junho de 
1787, citado em Padover (1953: 18) e em Farrand (1927: 136, 431). Cf. a interpre-
tação de Padover (1953: 17) e Riemer (1954: 37).
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das facções devem ser “rompidos”, “controlados” e “equi-
librados” uns contra os outros para produzir “estabilidade” 
(Beer, 1957: 629; Padover, 1953: 17; De Grazia, 1951: 96, 99-
100). Nos raros momentos em que se requer a ação pública, 
Madison admite que não haverá dificuldade em assegurar 
uma maioria substantiva para apoiá-la. A representação não 
apenas torna possível uma grande república, mas é tam-
bém um meio de trazer conflitos sociais perigosos para um 
fórum central único, no qual podem ser controlados e tor-
nados inofensivos pelo equilíbrio. O equilíbrio necessário 
acontecerá apenas se cada representante buscar de fato os 
interesses dos seus eleitores.

O conceito de interesse dos autores utilitaristas é ain-
da mais subjetivo e, em última instância, pessoal para cada 
indivíduo. De diversas maneiras, os utilitaristas argumen-
tam que todo mundo sempre é, ou pelo menos a maior 
parte das pessoas normalmente é, motivada pelo interesse 
próprio, e que assim, segundo Bentham, “ninguém sabe 
o que é do seu interesse tão bem quanto você mesmo”25.
Segue disso que cada indivíduo é o melhor guardião do seu 
próprio interesse, seja porque os outros são muito egoístas 
para defendê-lo, seja porque não podem conhecê-lo.

Isso parece tornar impossível a representação, mas essa 
não é na verdade a conclusão a que chegam os utilitaris-
tas. Todos eles reconhecem a existência de um interesse 
“comum”, “universal” ou “geral”, o bem de toda a socie-
dade26. Às vezes Bentham diz que se trata simplesmente 
da “união” ou da “soma de interesses dos vários membros 
que compõem” a sociedade; mas no contexto da legislação, 

25. Bentham (1843g: 33; 1954: 438). Compare com James Mill (1955: 69); John 
Stuart Mill (1947, capítulo 3: 208; 1947: 133; Bailey (1835: 68); Adam Smith (1937: 
497); Halevy (1955: 491); Stoke (1937: 80).

26. Bentham (1843c: 2; 1843d: 269; 1843b: 446, 450-452); James Mill, citado em 
Ford (1924: 145); John Stuart Mill (1947, capítulo 6: 248, 255); Bailey (1835: 69, 
71, 137); Halévy (1955: 15-17, 118-119, 405, 489-490). Cf. Ayer (1954: 255).
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27. Bentham (1843b: 453-455; 1843f: 6, 53, 60-62, 67; 1843e: 475; 1954: 428-433). 
Cf. John Stuart Mill (1947, capítulo 6: 248-255); Bailey (1835: 137).

28. Bentham (1843f: 61). Veja também Bentham (1954: 432).

29. Citado em Ford (1924: 146); James Mill (1955: 69).

Bentham reconhece que cada pessoa tem tanto um interes-
se público quanto privado, tanto um interesse social quan-
to um auto-interesse27. Os interesses públicos ou sociais de 
cada um resultam no “interesse universal”; os interesses 
privados ou os auto-interesses, não. Infelizmente, a maior 
parte das pessoas prefere esses últimos. As exceções são tão 
raras, diz Bentham numa comparação reveladora, que “não 
é razoável esperar que haja tantos exemplos dessa exceção 
quanto de loucura”28.

Mas aqui intervém o legislador. Sua função é recompen-
sar ações socialmente desejáveis, mas não atrativas do ponto 
de vista individual, e punir as ações socialmente indesejáveis 
e atrativas do ponto de vista individual, de forma que o inte-
resse próprio se alinhe com o bem público. O que motiva 
o legislador a fazer isso? Em seus primeiros escritos, Ben-
tham parece imaginar um legislador-mestre único, hipoté-
tico (talvez ele mesmo), que seria um daqueles raros indiví-
duos genuinamente motivados pelo altruísmo. Mas para o 
Bentham dos últimos escritos, e certamente para James e 
John Stuart Mill, o legislador é substituído pela legislatura 
eleita e o altruísmo deve ser substituído por mecanismos 
institucionais, em particular pela representação.

Uma vez que “a comunidade não pode ter nenhum 
interesse em oposição aos seus interesses”, James Mill argu-
menta que tudo o que é necessário é que “os interesses dos 
representantes sejam identificados com os da sua comuni-
dade”29. Mill acredita que isso pode ser conseguido, se há 
uma rotação freqüente nos cargos, de forma que os legis-
ladores saibam que terão que viver sob as leis que formu-
lam. Bentham acrescenta o “princípio da deslocabilidade”, 
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30. Bentham (1843b: 455). Sobre os Estados Unidos, Bentham (1843b: 437, 445, 
447) e Halévy (1955: 412).

a conhecida noção de que os legisladores farão o que os 
eleitores querem, porque os legisladores querem ser reelei-
tos (Bentham, 1843f: 63, 103, 118, 155). E, nesse contexto, 
Bentham afirma que os eleitores querem o interesse públi-
co. Bentham estava impressionado com o exemplo da Amé-
rica e o utilizou para provar, com base na experiência, que 

“da parte dos eleitores – pelo menos, da parte da maioria 
deles – existe a disposição de contribuir para a promoção do 
interesse universal, na medida em que seus votos podem 
contribuir” 30.

Mas este é o mesmo Bentham que pensava que a loucu-
ra era mais freqüente que a disposição de sacrificar o egoís-
mo pelo interesse público!

John Stuart Mill debate-se com o mesmo dilema. Ele 
também acredita ser um “fato universalmente observável” 
que um indivíduo irá preferir seus “interesses egoístas àque-
les que compartilha com os outros, e irá preferir seu inte-
resse imediato e direto àqueles indiretos e remotos” (John 
Stuart Mill, 1947, capítulo 6: 252). Na verdade, por esse 
mesmo motivo, Mill defendeu o governo representativo, o 
sufrágio universal e a representação proporcional: 

“É importante que todos os governados tenham voz no 
governo, porque é difícil esperar que aqueles que não têm 
voz não sejam injustamente preteridos por aqueles que 
têm”. (John Stuart Mill, 1874: 21)

Ao mesmo tempo, Mill reconhece que um governo 
representativo falhará em condições nas quais ninguém, 
ou apenas uma pequena fração, sinta o grau de interesse 
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31. John Stuart Mill (1947, capítulo 4: 219). Novamente, em oposição a Burke, os 
utilitaristas consideram o interesse como algo que as pessoas “sentem”.

32. John Stuart Mill (1947, capítulo 6: 254-255). Cf. os “interesses maléficos” de 
Bentham (1843b: 446, 450-451).

nos assuntos gerais do Estado necessário para a formação 
de uma opinião pública, [nas quais] os eleitores raramente 
farão qualquer uso do direito de sufrágio senão para servir  
seu interesse privado, ou o interesse da sua localidade31. 

Às vezes, John Stuart Mill acredita que mesmo uma 
minoria de cidadãos com espírito público seria suficiente se 
o sistema representativo fosse organizado de forma que os 
interesses egoístas fossem equilibrados igualmente, uns con-
tra os outros, cada um anulando o outro como nas facções 
de Madison. Mill define “classe” quase exatamente como 
Madison define facção:

“Se consideramos como classe, no sentido político, uma 
quantidade qualquer de pessoas que têm um mesmo 
interesse maléfico – ou seja, cujo interesse direto e aparente 
aponte para o mesmo gênero de más medidas; o objetivo 
desejável seria que nenhuma classe, ou combinação 
provável de classes, fosse capaz de exercer uma influência 
preponderante sobre o governo” 32.

Então, pode surgir uma minoria em cada classe cujo 
interesse de classe “esteja subordinado à razão, à justiça e 
ao bem do todo” e essas minorias juntas podem prevalecer 
sobre os interesses de classe empatados (John Stuart Mill 
1947, capítulo 6: 255).

Assim, para todas as formas de liberalismo existe, no 
final, algo como um interesse público objetivo, que deve 
de alguma maneira incluir e abarcar o verdadeiro interesse 
próprio de longo alcance de cada um. Dessa forma, apesar 
das alegações em contrário dos utilitaristas, cada indivíduo 
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não é o melhor juiz do seu próprio interesse. Na verdade, se 
o julgamento do interesse fosse verdadeiramente subjetivo 
e pessoal a cada indivíduo, uma representação significativa 
seria impossível.

Essa é a posição adotada por Jean-Jacques Rousseau. 
Rousseau não argumenta em termos de interesse, mas de 
vontade, e a vontade é verdadeiramente pessoal. Uma pes-
soa pode ter vontade no lugar de outras, mas não há garan-
tia de que essa vontade de um coincidirá com as vontades 
dos outros. Assim, as pessoas são livres apenas quando se 
autogovernam; as pessoas são obrigadas de forma legítima 
apenas pelas leis que elas “ratificaram pessoalmente”, pelas 
leis aprovadas por sua própria vontade expressa em partici-
pação direta (Rousseau, 1974: 260).

Evidentemente, o público tem que ter vários magistra-
dos que o “representam” exercendo tarefas administrativas, 
judiciais e executivas, mas “o Povo, em sua função legislati-
va, não pode ser representado” (Rousseau, 1974: 261). Logo 
que o povo introduz a representação legislativa, ele deixa 
de ser livre. Assim,

“O povo inglês pensa ser livre e muito se engana, pois só o 
é durante a eleição dos membros do Parlamento; uma vez 
estes eleitos, ele é escravo, não é nada. Durante os breves 
momentos da sua liberdade, o uso que dela faz, mostra que 
merece perdê-la.” (Rousseau, 1974: 260)33

De modo geral, pensadores posteriores ignoraram a 
perspectiva de Rousseau, considerando-a bizarra e idiossin-
crática. Quase ninguém que apoiava a democracia duvidava 
que a representação era a sua forma moderna, seu equiva-

33. Nota do tradutor: a passagem citada do livro Do contrato social foi diretamente 
extraída da tradução brasileira de Lourdes Santos Machado (1973: 108).



Representação: palavras, instituições e idéias

Lua Nova, São Paulo, 67: 15-47, 2006

42

lente indireto. Se o governo representativo tinha defeitos, 
esses defeitos eram atribuídos ao sistema eleitoral particu-
lar, ao sistema partidário ou à exclusão de algum grupo do 
sufrágio. Mesmo a maior parte dos críticos socialistas da 
democracia liberal não questionou a representação em si, 
mas a sua autenticidade sob o capitalismo.

Apenas em décadas recentes alguns pensadores nova-
mente começaram a questionar esses pressupostos, reani-
maram aquelas poucas e débeis vozes – algumas socialistas, 
outras anarquistas, todas mais ou menos bizarras e desvian-
tes – que continuavam a desafiar a própria idéia de represen-
tação, a desafiar não apenas sua superioridade em relação à 
democracia participativa direta, mas mesmo sua capacidade 
de substituir o velho ideal. Esses pensadores têm sugerido 
que a participação no poder público e a responsabilidade 
podem ter um valor intrínseco e não apenas instrumental, 
necessário, portanto, ao bem da vida e ao pleno desenvol-
vimento dos seres humanos. Eles têm sugerido que apenas 
um povo ativo e com envolvimento político é livre e que 
as instituições representativas, inicialmente projetadas para 
abrir o domínio público para o povo comum anteriormente 
excluído, têm, de fato, servido para desencorajar a cidada-
nia ativa.

Enquanto a política é igualada ao governo e o governo é 
visto como um meio para a realização de fins privados e para 
a conciliação de reivindicações privadas conflitantes numa 
forma geral aceitável, as instituições representativas correta-
mente elaboradas podem servir muito bem a esses propósi-
tos. Mas se sua função real é a de dirigir nossa vida pública 
compartilhada e se seu valor real reside na oportunidade de 
dividir poder e responsabilidade sobre aquilo que estamos 
fazendo conjuntamente como sociedade, então ninguém 
mais pode fazer minha política “por” mim e a representação 
pode significar apenas, na maior parte das vezes, a exclusão 
da maioria das pessoas dos benefícios da política.
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Assim, Hannah Arendt (1965: 239) argumentou que a 
questão da representação, uma das questões cruciais e mais 
problemáticas da política moderna desde as revoluções [do 
século XVIII], na verdade implica nada menos que uma 
decisão sobre a dignidade do próprio domínio político.

Apenas a participação democrática direta proporciona 
uma alternativa real para o dilema entre mandato ou inde-
pendência, no qual o representante ou é um mero agen-
te de interesses privados ou é um usurpador da liberdade 
popular periodicamente eleito. No primeiro caso, absolu-
tamente ninguém tem acesso à vida pública, já que não há 
nenhuma. No segundo, a antiga distinção entre governante 
e governado [...] venceu outra vez; uma vez mais o povo não 
é admitido no domínio público, uma vez mais os assuntos 
de governo se tornaram o privilégio de poucos [...] Como 
resultado, o Povo ou deve afundar numa “letargia, precur-
sora da morte da liberdade pública” ou deve “preservar o 
espírito de resistência” diante de qualquer governo que 
tenha eleito, já que o único poder que conserva é “o poder 
reserva da revolução”. (Arendt, 1965: 240)

Hanna Fenichel Pitkin 
é professora de Teoria Política da Universidade de Berkeley
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DEMOCRACIA, PLURALIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 
E SOCIEDADE CIVIL

Adrián Gurza Lavalle
Peter P. Houtzager

Graziela Castello

A representação política nas democracias contemporâ-
neas sofreu transformações profundas no último quartel 
do século XX: partidos políticos de massas perderam sua 
centralidade como ordenadores estáveis das identidades e 
preferências do eleitorado; a personalização midiática da 
política sob a figura de lideranças plebiscitárias tornou-se 
um fenômeno comum; mudanças no mercado de trabalho 
tornaram instáveis e fluidas as grandes categorias popula-
cionais outrora passíveis de representação por sua posição 
na estrutura ocupacional; e, se isso não bastasse, uma vaga 
de inovações institucionais tem levado a representação polí-
tica, no Brasil e pelo mundo afora, a transbordar as elei-
ções e o legislativo como lócus da representação, envere-
dando para o controle social e para a representação grupal 
nas funções executivas do governo. O nosso conhecimento 
sobre a relação entre a reforma da democracia – no senti-
do do seu aprofundamento – e os processos de pluralização 
dos atores da representação, e de diversificação do lócus 
onde ela é exercida, encontra-se em uma posição curiosa, 
por assim dizer. Os autores que têm se dedicado mais crite-
riosa e rigorosamente à análise do funcionamento da repre-
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sentação política, e dos processos de sua transformação, 
pouco têm-se preocupado com a qualidade e reforma da 
democracia ou, no melhor dos casos, têm-no feito de modo 
muito restritivo. De outro lado, autores debruçados sobre o 
aprimoramento da qualidade da democracia e, nesse senti-
do, orientados para a definição de uma agenda de reforma, 
pouca atenção têm prestado à questão da representação, a 
não ser para denunciar suas mazelas ou limitações e valori-
zar a democracia participativa. Em palavras mais sintéticas, 
embora de modo brutalmente esquemático, quem pensa a 
representação política tem atentado pouco para a reforma 
da democracia e vice-versa. 

Essas literaturas parecem manifestar reações diferen-
tes diante de um dilema crucial: a despeito das mudanças 
generalizadas nas relações entre partidos, candidatos e 
eleitores, e malgrado o fato de novas instâncias de inter-
mediação – como a mídia e miríades de atores societá-
rios – estarem a desempenhar aqui e alhures funções que 
acusam alterações de envergadura no governo represen-
tativo, inexistem modelos consagrados histórica ou anali-
ticamente para problematizar tais funções em termos de 
representação propriamente política ou para se pensar em 
novas modalidades democráticas de conexão entre repre-
sentantes e representados. Assim, os estudiosos dedicados a 
esquadrinhar as transformações da representação oferecem 
interpretações de uma reconfiguração em curso ao nível 
do sistema partidário, no qual estaria se redefinido a rela-
ção entre representantes eleitos e cidadãos representados 1. 

1. A relação entre representantes e representados tem sido intensamente estudada 
nos Estados Unidos, focando a atenção nas eventuais conexões entre as tomadas 
de decisões – no legislativo – dos políticos eleitos e os interesses ou preferências 
dos eleitores. Aqui foi abarcado um conjunto de trabalhos muito menor e mais 
recente, suscitado a partir dos debates sobre a reconfiguração da representação 
política: Manin (1997); Przeworski, Stokes e Manin (1999); Novaro (2000); Miguel 
(2003a; 2003b), entre outros.
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Dessa perspectiva, a representação está integralmente 
condensada nos processos eleitorais e, no limite, pode 
ser favorecida pela divisão do poder dentro do Estado e 
do aparato burocrático; por este motivo, nem sequer cabe 
cogitar eventuais funções de representação política fora 
dos circuitos tradicionais da política. Já os estudiosos do 
aprofundamento da democracia têm enfocado inovações 
institucionais que visam a acolher diversas formas de parti-
cipação no desenho e implementação de políticas públicas, 
mas sem prestar atenção à problemática da representação. 
Isto, apesar de a compreensão das dinâmicas de represen-
tação política presentes no interior da sociedade civil cons-
tituir fronteira crítica para o debate contemporâneo sobre 
o aprofundamento da democracia. 

Porém, as disputas teóricas e práticas pela reforma da 
democracia parecem estar se deslocando gradativamen-
te para a questão da representação, e as análises sobre a 
representação, por sua vez, vêm atentando para a questão 
da representatividade da democracia. Com efeito, nas abor-
dagens institucionais da ciência política e entre defenso-
res exímios de compreensões minimalistas da democracia 
é possível apreciar tanto o reconhecimento dos déficits de 
representatividade das instituições democráticas quanto ten-
tativas de explorar possibilidades de reforma da democracia 
para construir maior capacidade de controle social sobre as 
decisões políticas e a sua implementação. Por outro lado e 
embora vagarosamente, as tentativas de alargar e redefinir 
a representação vêm crescendo com feições mais ousadas 
fora dessas abordagens, nas literaturas voltadas para o apro-
fundamento da democracia. Entrementes, o registro distin-
tivo dos diversos debates travados por essas literaturas ainda 
encontra-se cifrado em termos que negligenciam a questão 
da representação, fundamentalmente como conseqüência 
da centralidade neles conferida à idéia de “participação” e a 
uma compreensão da “sociedade civil” altamente estilizada 
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e capaz de unificar uma miríade de atores societários diver-
sos dentro de uma lógica comum. 

Independentemente de os efeitos eventualmente posi-
tivos ou negativos das transformações da representação 
para a reforma da democracia aguardarem ainda diag-
nósticos cabais, parece difícil negligenciar o fato de seme-
lhantes diagnósticos requererem, antes, uma revisão crítica 
dos pressupostos que alicerçam a nossa compreensão da 
representação política. Situado em espaço intermediário 
entre as abordagens mais tradicionais da ciência política 
e as literaturas sobre aprofundamento da democracia, e 
mediante balanço do estado atual do debate, este artigo 
visa a iluminar a conexão entre a reforma da democracia 
e as transformações em curso na representação política; 
transformações no sentido da pluralização dos atores com 
investidura para realizá-la e da diversificação dos lugares 
em que é exercida. 

Argumenta-se aqui, primeiro, que os dilemas da repre-
sentatividade são inerentes à representação política moder-
na, cujas potencialidades máximas aparecem particular-
mente cristalizadas nos limites estruturais do mecanismo 
eleitoral para garantir a representatividade das instituições 
da democracia. Segundo, mostra-se que tais limites interpe-
lam à teoria democrática, inclusive às suas vertentes mini-
malistas e procedimentais, não apenas evidenciando insu-
ficiências críticas no coração dos arcabouços institucionais 
da representação política, mas mostrando a pertinência das 
preocupações em reformar a democracia de modo que ela 
se torne mais responsiva. Terceiro, defende-se que os des-
locamentos operados nas abordagens procedimentais da 
ciência política, bem como nas literaturas empenhadas no 
aprofundamento da democracia, são ainda insuficientes 
para ancorar esforços de reconceitualização da representa-
ção política à altura do desafio da reforma da democracia 
e dos processos reais de inovação institucional democráti-
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ca ocorridos nas últimas décadas. Por fim, aponta-se para 
uma agenda de reflexão. Com maior precisão, sustenta-se 
que o fenômeno do alargamento da representação polí-
tica, em andamento aqui e alhures, guarda semelhanças 
relevantes com a idéia de “representação virtual”, cunhada 
por Edmund Burke. Procuramos mostrar, na última parte 
do artigo, que o resgate crítico dessa categoria insinua um 
horizonte analítico sugestivo para reelaborar a relação entre 
ampliação da democracia e representação política.

Estatuto dual da representação e limites das eleições
A representação foi originariamente figura do direito 
privado e nesse âmbito se manteve, inclusive como expe-
diente de representação política, durante o medievo: os 
representantes junto ao poder régio eram mandatários, 
embaixadores ou agentes autorizados de interesses pri-
vados, agindo em nome dos seus contratantes para inter-
ceder com instruções específicas perante o Rei (Galvão, 
1971; Pitkin neste volume [1989]: 15-47)2. Guardadas 
todas as ressalvas devidas, lógica semelhante foi preserva-
da nas diversas figuras da representação no direito civil 
moderno: nas procurações como instrumento de cessão de 
poderes com mandato claramente delimitado; no direito 
de representação em matéria de sucessões, particularmente 
quando os herdeiros não são juridicamente qualificados 
para agir sem intermediários; ou nas diferentes represen-
tações ex oficium estabelecidas por lei, como, por exemplo, 
em caso de incapacidade (Galvão, 1971: 3-11; 45-47). Do 
ponto de vista do direito, a representação privada ou civil 
é autêntica, isto é, propriamente representação, pela con-

2. O uso dominante da idéia de representação na Idade Média foi eminentemente 
simbólico em sentido místico: a personificação de Cristo, dos apóstolos e da co-
munidade cristã no Papa ou de uma comunidade territorial unificada no corpo 
místico do Rei (Pitkin neste volume. ([1989]: 15-47)
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fluência de um mandato imperativo – instruções quanto à 
matéria da representação – com a responsabilização ple-
na do representante que pode ser acionado juridicamente 
pelo representado em caso de quebra do mandato. Assim, 
os dilemas da representatividade não afetam a representa-
ção no mundo privado. Nele a representação se esgota na 
norma e no contrato que autorizam a procuração de inte-
resses em assuntos nitidamente delimitados; o represen-
tante é mandatário sem autonomia decisória, possui um 
mandato imperativo. Por outras palavras, a coincidência 
entre a vontade do representado e as decisões do repre-
sentante, graças ao mandato imperativo, cancela ou torna 
carente de sentido a questão da representatividade. 

O contraste com a representação política própria do 
governo representativo não poderia ser maior. Ela leva no 
seu cerne uma dualidade constitutiva graças à qual a mera 
existência da representação, mesmo que legalmente institu-
ída ou respaldada por mecanismo obrigatório de autoriza-
ção, não garante a representatividade ou correspondência 
com a vontade ou interesse dos representados. A relação 
entre representante e representado assume o caráter de 
uma conexão/desconexão a determinar o quão representa-
tivos são as instituições e os agentes da representação polí-
tica. De um lado, ao mandato imperativo da representação 
no direito privado corresponde um mandato delegativo ou 
representativo que garante a autonomia do representante 
para agir em função do seu juízo e raciocínio, priorizando 
o todo sobre as partes, ou o interesse da nação sobre o inte-
resse particular dos eleitores – “uma nação com um interesse” 
conforme expresso por Edmund Burke no Discurso canô-
nico aos eleitores de Bristol (1942: 312-313 [1774]; grifo 
no original). A esse respeito é peculiarmente elucidativa a 
confluência das tradições político-ideológicas anglo-saxôni-
ca e francesa. A invocação do “interesse da nação”, alicer-
çado em uma compreensão pluralista de interesses entre 
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partes – própria da tradição anglo-saxônica –, coincide no 
plano da representação com o papel do “bem da nação” 
ou “vontade geral” característicos do racionalismo francês 
(Rosanvallon, 1992: 137-167). Dois anos após a revolução 
francesa, a Constituição de 1791 especificou, para erradicar 
quaisquer mal-entendidos, que “os representantes nome-
ados nos departamentos não serão representantes de um 
determinado departamento, mas da nação inteira” (citado 
por Sartori, 1962: 19)3. Sabe-se que disposições políticas 
semelhantes tornaram-se comuns às Constituições moder-
nas (Manin, 1995). 

Do outro lado, é consensual que responsabilização do 
representante no direito civil – sua imputabilidade – ape-
nas encontra na representação política correspondên-
cia laxa centrada na responsividade e prestação de con-
tas entre o representante eleito e o representado4. Com 
maior precisão, as eleições constituem um mecanismo de 
sanção sobre os representantes (accountability) e tendem 
a estimular a sensibilidade destes perante as demandas e 
necessidades dos representados (responsiveness). Nas pala-
vras de Hanna Pitkin (1967: 213), “[...] o representante 
deve visar ao interesse dos representados de maneira pelo 
menos potencialmente responsiva aos seus anseios, e [...] 
o conflito entre eles deve ser justificável em termos desse 
interesse”5.

3. Sartori (1962: 19-29) argumenta que a representação política abandona sua 
matriz privatística aproximadamente um século antes da revolução francesa. A 
disposição da Constituição Francesa e inclusive a famosa fórmula de Burke ex-
pressariam, assim, uma concepção e uma prática amplamente difundidas e con-
solidadas. 

4. Para diversas expressões desse consenso, ver, por exemplo, os trabalhos de Ma-
nin, Przeworski e Stokes (1999a); Przeworski (2002); Arato (2002); Sartori (1962: 
47-57). Para uma exposição introdutória do papel da responsividade na represen-
tação política, ver o trabalho de Campilongo (1988). 

5. Tradução nossa. Também as demais passagens vertidas para o português no artigo. 
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Destarte, a representação política supõe uma dualida-
de constitutiva entre representação e representatividade, 
entre representante e representado. Diversos desdobra-
mentos desta dualidade têm dominado a história política 
e intelectual da representação política no mundo moder-
no: a autonomia do representante versus o mandato dos 
representados; o componente institucional legal ou formal 
da representação versus o seu componente substantivo ou 
de formação de vontade; o peso da delegação ou elemento 
fiduciário versus o peso da autorização ou elemento do con-
sentimento; a soberania nacional ou primazia simbólica e 
política do todo versus a soberania popular ou primazia dos 
reclamos e exigências dos eleitores; as posturas majoritá-
rias quanto à composição do parlamento versus as posturas 
proporcionais; sem esquecer, é claro, a oposição mais geral 
entre legalidade ou facticidade e legitimidade ou validade. 
Embora a compreensão da natureza desses binômios admi-
ta certa controvérsia6, trata-se de uma dualidade constituti-

6. Pitkin (1967) analisa essa série de binômios como uma tensão entre os propósitos 
originais da representação política e a sua institucionalização. Para a autora, abraçar 
de modo unilateral apenas um dos pólos da tensão gera noções parciais de represen-
tação; curiosamente, alguns anos depois (Pitkin neste volume [1989]:15-47 ), parece 
ter optado por um desses pólos, ou melhor, pela democracia direta porque capaz de 
manter o valor intrínseco da política e de evitar que ela se torne privilégio de alguns 
poucos. Sartori (1962) concebe a relação entre os elementos dessas dualidades em 
termos de uma tensão constitutiva da representação política no mundo moderno, 
derivada do fato de ela ter se cristalizado com caráter duplo: como representação no 
poder (função governo) e como representação perante o poder (função legitimida-
de). Por sua vez, para Manin (1995), a conexão entre representante e representado 
encontra-se plenamente instituída dentro dos princípios do governo representativo, 
quer mediante a autorização eleitoral, quer mediante o papel da opinião pública; 
contudo, não parece descabido afirmar que, para o autor, seria um despropósito se 
pensar nos componentes dessas dualidades como antinomias ou tensões, visto que 
na sua gênese o governo representativo não teria sido projetado por seus fundadores 
como uma democracia; antes, teria sido construído para preservar a distância entre 
representantes e representados. Embora historicamente correta, a postura de Manin 
parece não outorgar suficiente importância ao fato de as eleições não serem apenas 
um componente institucional estável do governo representativo, mas também con-
sagrarem um princípio normativo: os representantes devem atuar em benefício dos 
representados e, por isso, devem ser submetidos regularmente a eleições. 
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va na medida em que a construção político-institucional e 
a conceituação teórica ou prática da representação políti-
ca passam, ora por assumir uma tensão indissolúvel entre 
ambos os pólos, ora por conferir prevalência a um deles, 
sem, no entanto, cindi-los por completo. Preservar analitica-
mente apenas os diversos desdobramentos de um ou outro 
pólo dessa tensão, conforme mostrado com parcimônia 
por Sartori (1962) e Pitkin (1967), é o caminho mais curto 
para esvaziar a representação política: se privilegiado o pólo 
formal-institucional do representante perde-se o conteúdo 
substantivo da representação como atuação para o interesse 
ou benefício do representado; se privilegiado o pólo subs-
tantivo de formação de vontade do representado, perde-se 
o conteúdo político da representação enquanto cristaliza-
ção institucional arquitetada para organizar o governo da e 
sobre a sociedade. Assim, se a autonomia política do repre-
sentante não pode ser perseguida a ponto de esgarçar defi-
nitivamente sua relação com o eleitorado, o fortalecimento 
da representatividade tampouco pode ser buscado às custas 
de anular tal autonomia. 

Se a representação política é constituída por uma dua-
lidade que coloca no centro a problemática da represen-
tatividade, quer dizer, da maior ou menor legitimidade da 
representação efetivamente exercida pelo representante, 
torna-se crucial averiguar quão efetivas são as instituições 
e os processos da representação política para evitar a total 
desconexão entre eleitos e eleitores – ou, se se quer, para 
promover modalidades de conexão. O modelo dominan-
te de representação política que organiza as democracias 
contemporâneas, cristalizado nos séculos XVIII, XIX e XX, 
entrelaçou legislativo como lócus da representação, políti-
cos eleitos, eleições e eleitores, e, mais tardiamente, partidos 
políticos de massas como instâncias de mediação e ordena-
ção da relação entre representantes e representados. Essa 
configuração da representação política, consubstanciada 
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na fórmula “governo representativo”, estabelece definições 
claras quanto a quem representa (o político), mediante 
que mecanismos é autorizado a representar e a que tipo de 
sanção ou controles estará submetido (as eleições), quem 
é representado (o eleitor), e de alguma forma, ainda que 
muito vaga, qual o conteúdo ou mandato a ser representa-
do (programa, promessas de campanha). 

Sem dúvida, a montagem de um processo de represen-
tação política submetida a tais especificações define um sis-
tema empírico de funcionamento e, a um só tempo, projeta 
um núcleo normativo mínimo, a saber, “[...] atuar em favor 
do interesse do representado” (Manin et al., 1999: 2)7. Esse 
núcleo normativo permite avaliar a representação política 
do ponto de vista da sua representatividade sem lançar mão 
de parâmetros externos – sempre definidos por um tercei-
ro – , centrando a atenção apenas em determinados crité-
rios de congruência do comportamento e decisões do repre-
sentante eleito em relação às necessidades, preferências e 
anseios do representado8. 

Porém, e malgrado o grau de especificação dos compo-
nentes da representação política moderna, há sérias contro-

7. Pitkin (1967: 209) apenas acrescentaria um elemento pontual a esse núcleo 
mínimo: “atuar em favor do representado de modo responsivo”. 

8. O modelo de congruência constitui a abordagem mais influente nas análises 
empíricas sobre representação política realizadas na segunda metade do século 
XX – particularmente no campo da ciência política (Campilongo, 1988). Como 
indicado no próprio nome, o modelo postula que a avaliação da representação 
pode ser equacionada em termos de maior ou menor congruência – representati-
vidade – entre o comportamento dos representantes eleitos e as preferências dos 
seus eleitores; em que o comportamento dos primeiros se torna aferível mediante 
a produção de políticas públicas legislativas, enquanto as preferências dos segun-
dos aparecem condensadas nos resultados eleitorais ou em estudos de opinião. 
Malgrado as críticas dirigidas contra o modelo ao longo dos anos, o espírito da no-
ção de congruência parece incontestável sem colocar em xeque os fundamentos 
da própria representação política; isto é, seu núcleo normativo mínimo. O modelo 
de congruência também tem sido utilizado para analisar a representatividade de 
governos em relação aos seus partidos. A esse respeito, ver o estudo comparativo 
de 10 países realizado por Klingemann et al. (1994). 
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9. “Críticas técnicas” conforme a denominação utilizada por Dahl (1956: 38-44), 
embora pareça mais pertinente colocá-las no plano do método. 

10. Há mais de meio século, ao inverter a direção do vetor “soberania popular 
=> preferências de políticas => política”, Joseph A. Schumpeter (1980: 293-376 
[1942]) identificou que os candidatos propunham políticas para se (re)eleger 
em vez de serem eleitos para realizar políticas definidas pela população; contudo, 
a mídia e os avanços dos estudos de opinião incorporados à comunicação política 
reduziram consideravelmente o componente de liderança e inovação associado à 
visão schumpeteriana de “propor políticas”. Nos sistemas partidários fortemente 
competitivos, a estratégia discursiva de campanha encontra-se fortemente pre-
figurada pela composição de um campo estruturado em torno da polaridade 
situação/oposição (Figueiredo, 2000); por outro lado, o espaço para discursos 
centrados em clivagens ideológicas tem-se encolhido consideravelmente (Cer-
vellini, 2000). 

vérsias e ressalvas quanto à capacidade das eleições de tor-
nar governos realmente representativos. Primeiro, embora 
o princípio da maioria equacione a definição daquilo que 
deva ser efetivamente representado – “interesse geral” ou 
“vontade da maioria” –, desde as reflexões do Marquês de 
Condorcet (1785), há sólido repertório de críticas técnicas 
ou de método quanto à impossibilidade de se produzir diag-
nósticos ou maximizações desse “interesse geral” a partir 
da agregação de votos (Arrow, 1951)9. Segundo, mesmo se 
admitindo que, na representação política, a responsividade 
substitui a responsabilidade – responsabilização do represen-
tante –, o voto estimula, mediante a prestação de contas, um 
controle extremamente laxo sobre as decisões dos políticos 
eleitos e francamente nulo sobre as burocracias encarregadas 
de implementá-las (Przeworski et al., 1999). Terceiro, no con-
texto midiático das democracias contemporâneas, os conteú-
dos genéricos do mandato representativo, conforme expres-
sos nos programas e promessas de campanha, obedecem 
antes à lógica do cálculo estratégico conjuntural a respeito 
dos humores do eleitorado do que a compromissos subs-
tantivos com determinados cursos de ação política a serem 
efetivamente seguidos (Gingrass, 1998; Ferry et al., 1992)10. 
Em suma, definir em termos concretos quem ou o que deve 
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ser efetivamente representado, ou se a representação política 
pode ser reputada como realmente representativa, é questão 
espinhosa mesmo no contexto das democracias e em se tra-
tando de instituições plenamente cristalizadas, com tradição 
secular e sustentadas por amplo consenso social. 

Eleições democráticas e representatividade distam de 
ser sinônimos não apenas devido a esses e outros fatores 
aventados na literatura, mas, sobretudo, pela existência 
de limites estruturais inerentes à própria configuração da 
representação política no governo representativo. A repre-
sentação política moderna cumpre simultaneamente fun-
ções de legitimidade e funções de governo: de um lado, é 
representação perante o poder, quer dizer, defronte o Esta-
do e o governo (poder executivo), e visa a fazer valer a voz 
e interesses do representado junto a e, se for preciso, con-
tra essas instâncias11; do outro, trata-se de representação 
no poder, ou seja, é constituída como governo ou como 
uma parte dele para mandar sobre a população, embora 
isso possa ser feito em nome do “governo do povo sobre 
o povo”12.Assim, mediante o voto são escolhidos represen-
tantes da população perante o poder, para controlá-lo, 
moderá-lo e orientá-lo nas decisões conforme as expec-
tativas dos eleitores; entretanto, o voto também constitui 
os representantes como um poder sobre a população, 
munido com faculdades para tomar decisões vinculatórias 
e para obrigar a sua obediência. Giovanni Sartori (1962: 
28) é enfático a esse respeito: a representação tem função 

11. A representação perante o poder pode ser do legislativo perante o governo 
(executivo) ou perante o Estado, ou do próprio executivo perante o Estado; entre-
tanto, normalmente remete à relação entre executivo e legislativo. 

12. Uma feição distintiva da representação política moderna em face das moda-
lidades de representação política praticadas no medievo reside, precisamente, na 
distância entre a representação pelo poder (encarnação), a representação junto 
ao poder (embaixador, deputado, enviado) e a representação no poder (Galvão, 
1971: 17-56). A última figura é uma criatura do mundo moderno. 
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dupla, “[...] não apenas a de tutelar os interesses dos man-
dantes, mas ao mesmo tempo a de governá-los [...] É esta 
a raiz de todos os problemas que agitam os sistemas parla-
mentares do nosso tempo” – é ela que subjaz às dualidades 
assinaladas13. 

Na linguagem da ciência política contemporânea, de 
matriz anglo-saxônica, diagnóstico idêntico sobre os limi-
tes estruturais da representação é passível de expressão na 
seguinte fórmula: como cidadão constituo um agente que, 
ao mesmo tempo, é meu principal14. Há, todavia, outra limi-
tação, cuja pertinência depende de se assumir uma com-
preensão da representação própria do modelo do agente 
e do principal, no qual a relação entre representante e 
representado é analisada como uma relação entre dois indi-
víduos: um mandante e um mandatário, o eleitor e “seu” 
eleito15. Dessa perspectiva, o voto também é um mecanismo 
utilizado com função dupla, o que impede a formulação de 
um mandato unívoco ou a expressão de alguma vontade 
clara a ser representada. De um lado, o eleitor emprega o 
voto como um mecanismo de sanção (accountability) sobre 

13. Sartori continua (1962: 28): “Isto porque os parlamentos operam em condi-
ções de equilíbrio delicadíssimo. Assumem-se em demasia o ponto de vista dos 
governados, correm o risco de atrofiar e paralisar o governo. E se, pelo contrário, 
procuram absorvê-los demais no Estado [...] neste caso corre (sic) o risco de não 
preencher mais a sua função representativa”. 

14. Na verdade, tal formulação pode ser bem mais crua: “A peculiaridade da rela-
ção entre agente e principal na relação de representação política é que os nossos 
agentes são os nossos governantes: indicamo-los como agentes para que nos digam 
o que fazer e ainda damos-lhes autoridade para nos forçar a fazê-lo”. (Manin et 
al, 1999a: 23-24)

15. “Representante” e “representado” são duas categorias que não necessariamente 
coincidem com os termos “eleitor” e “eleito”; basta trazer à memória a dualidade 
entre soberania nacional e soberania popular. Pitkin (1967: 221) atenta claramen-
te para a conveniência de se abandonar a metáfora da relação de correspondência 
um a um – própria do modelo do agente e do principal – para entender a lógica 
da representação política. Para uma crítica do modelo de congruência, precisa-
mente por pressupor essa correspondência, ver Campilongo (1988). 
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a administração em gestão, avaliando retroativamente o 
desempenho; do outro, o voto sinaliza preferências (man-
dato) sobre políticas e opta entre as propostas de imple-
mentação futura apresentadas pela situação e pela oposição 
(Manin et al., 1999). Assim, embora as eleições tendam a 
induzir comportamentos responsivos dos representantes, 
pelo menos em algum grau, e institucionalizem prestações 
de contas periódicas, a ambigüidade inerente ao voto acusa 
seus limites intransponíveis como mecanismo de expressão 
de preferências.

Representatividade: falso problema ou incontornável?
Os limites estruturais do mecanismo eleitoral para promo-
ver o núcleo normativo mínimo da representação política, 
bem como as tensões inerentes ao conjunto de dualidades 
arroladas nos parágrafos anteriores, apenas questionam 
aqueles que assumem o caráter constitutivo desse núcleo 
normativo ou aqueles que acreditam na viabilidade de algo 
semelhante à representatividade das instituições democrá-
ticas. Embora tal afirmação pareça um truísmo, na verdade 
há compreensões da representação à esquerda e à direita 
do espectro político para as quais a questão da represen-
tatividade constitui um falso problema. Grosso modo, é pos-
sível identificar dentro dessa postura perspectivas como o 
positivismo jurídico e abordagens centradas no direto civil, 
certo minimalismo extremo, e interpretações pós-modernas 
e democrata-radicais da representação política. 

A questão da representatividade é um falso problema 
para as abordagens jurídicas do direito positivo na medi-
da em que a representação política é resolvida como fato 
posto pela norma ou por uma forma institucional san-
cionada juridicamente. O representante representa pelo 
simples fato de seu status de representante decorrer de 
modo pleno e suficiente das especificações procedimen-
tais e funcionais consagradas na lei e de processos institu-
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cionais de autorização devidamente sancionados16. Nesse 
sentido, quaisquer indagações a respeito da congruência 
das decisões do representante em relação aos interesses do 
representado são expulsas do terreno legal e institucional 
da representação em si, e remetidas ao plano dos motivos 
subjetivos pelos quais cada indivíduo se sente representa-
do, deslocando a problemática da representatividade para 
o terreno da psicologia17. A representação existe porque 
seu fulcro é uma norma positiva, mas o fato de ela ser em 
maior ou menor medida representativa é um juízo subjeti-
vo e moral alheio à própria norma. Também no terreno do 
direito foi comum recusar a representação política como 
mera ficção que tomava emprestado o nome e o sentido da 
representação próprios do direito civil, sem contar, toda-
via, com alicerces jurídicos equivalentes: responsabilização 
ou imputabilidade do representante e mandato imperati-
vo ou instruções quanto à matéria da representação (Sar-
tori, 1962: 9-86). Nesses termos, a representação política 
seria uma ficção ideológica sem quaisquer fundamentos 
jurídicos. 

Concepções minimalistas extremas também reduzem 
a representação política apenas aos seus componentes ins-
titucionais, mas fazem-no por motivos diferentes. Trata-se 
de “salvar” a representação depurando-a dos seus compo-
nentes normativos, mesmo se concebidos como núcleo 
normativo mínimo. Tal operação obedece ao intuito de 

16. Para análises críticas do positivismo jurídico, ver os trabalhos de Sartori (1962: 
12-19, 57-64), Campilongo (1988: 7-12, 45-57) e Galvão (1971: 3-56 ). Uma crítica 
do formalismo institucional pode ser consultada em Pitkin (1967: 38-58). 

17. Crítica semelhante foi desenvolvida por Habermas (1980: 121-179) acerca do 
conceito de legitimidade em Weber, que, restrito às convenções sociais para se 
acreditar na legitimidade do poder (carisma, tradição, legalidade), esvazia o fun-
do normativo e de verdade da problemática da legitimidade. Neste caso, a repre-
sentação simplesmente existe; o quão “verdadeira” é (legitimidade) constitui uma 
questão carente de sentido. 
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separar a questão da legitimidade da questão da definição 
e existência de representação política em si; quer dizer, 
desvencilhada a representação política do seu núcleo nor-
mativo mínimo, sua definição “...de fato não implica atuar 
para favorecer os interesses de alguém e sequer a existên-
cia de qualquer mecanismo ‘apropriado’ de autorização e 
prestação de contas” (Rehfeld 2000: 2). Dessa perspecti-
va, a relação entre representante e representado existe de 
fato, independentemente de ela ser ou não representativa, 
pelo que a questão da representatividade deve ser expulsa 
do plano analítico da representação em si e ser reintro-
duzida apenas em uma teoria da legitimidade, opção que 
reputamos incorreta por esvaziar a dualidade constitutiva 
da representação política moderna, condensada no seu 
núcleo normativo mínimo. 

Da perspectiva pós-moderna, a representação é inter-
pretada como uma ficção em crise devido a causas acolhi-
das de modo entusiasta. Para dizê-lo com a semântica dessa 
literatura, a relação entre representante e representado foi 
sempre uma metáfora, uma metanarração verossimilhante 
de notável eficiência na geração de legitimidade política 
(Abal, 1996). A metáfora teria hoje perdido qualquer efi-
cácia como dispositivo legitimador – daí a crise –, pois a 
homologia entre as instituições políticas e os grandes gru-
pos de interesses próprios das sociedades fordistas fora irre-
versivelmente fraturada pela pluralização e diferenciação 
infrene do mundo social; diferenciação produtora de indi-
víduos escorregadios, inclassificáveis e dificilmente admi-
nistráveis pelas velhas estruturas do monopólio da política 
(Lipovetski, 1986). Assim, a sociedade teria acabado por se 
tornar irrepresentável, inaugurando a era da política e da 
democracia pós-representativa. Se a perda de verossimilhan-
ça na relação entre representante e representado erodiu os 
pressupostos da democracia representativa, o pluralismo e 
a crescente proliferação de sentidos multívocos no mundo 
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social apontariam como única alternativa para a represen-
tação da diferença, ou, melhor, da diferenciação como pro-
cesso em que apenas se torna possível rastrear os vestígios 
de uma unidade do representável (Derrida, 1982). 

A conhecida crítica de Rousseau (1982 [1762]: 14-30) 
à representação política como uma delegação da vontade 
geral, por princípio inalienável, é amostra emblemática do 
quão irreconciliável é a representação com concepções radi-
cais da democracia, sejam elas republicanas, comunitárias, 
socialistas, libertárias ou versões enfáticas de democracia par-
ticipativa18. Dessa perspectiva, a representação está sempre 
muito aquém de satisfazer exigências de representatividade, 
pois inevitavelmente produz uma deturpação da vontade 
política a ser representada devido à cisão entre representan-
te e representado (Tenzer, 1992; Keane, 1988). Por outras 
palavras, e de modo geral, invocando o argumento errado da 
escala numérica e geográfica das sociedades contemporâne-
as, a democracia indireta é reduzida a um simples sucedâneo 
defeituoso da verdadeira democracia, que é direta e consubs-
tancia o ideal do autogoverno, ou, no pensamento republica-
no, a soberania do corpo político (Araujo, 23-24)19. Visto que 
representar supõe tornar presente alguém ou algo mediante 

18. Como bem lembra Bobbio (2000 [1984]: 60-61), pertencem à tradição do 
pensamento socialista as críticas à proibição do mandato imperativo, à represen-
tação de interesses gerais em vez de representações funcionais ou orgânicas de 
interesses de determinadas categorias sociais, e à irrevogabilidade do mandato. 
Por outro lado, visto que o valor da participação é compatível com a democracia 
liberal e com a presença de partidos como principais atores do processo político 
(Macpherson, 1978: 113-138; Bobbio, 2000 [1984]; Santos e Avritzer, 2003), torna-
se prudente qualificar de enfáticas as compreensões da democracia participativa 
que conferem à representação o estatuto de um mal-necessário. 

19. Para uma crítica histórica do uso idealizado das democracias diretas greco-lati-
nas como parâmetro de avaliação da democracia moderna, assumindo se tratar de 
modelo disponível e exeqüível, ver o trabalho de Sartori (1994: 34-58). A esse res-
peito, Manin (1997: 42-93) desenvolve um exercício primoroso de distanciamento 
entre o republicanismo e a construção histórica do governo representativo. Para 
críticas recentes aos teóricos da democracia participativa por ignorarem a questão 
da representação, ver Urbinati (1999) e Warren (2005). 
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a figura de algum intermediário, não existe algo semelhan-
te a “auto-representação”, que, na verdade, é apresentação 
ou presença-participação. O déficit de representatividade é 
resolvido, assim, cancelando a própria representação. 

Para essas posturas, a questão da representatividade é 
um falso problema, ora porque a representação existe e se 
constitui de forma plena no plano meramente institucional, 
ora devido a seu caráter ficcional ou à impossibilidade de 
resolver essa questão enquanto for mantida a delegação que 
separa representante e representado. A rigor, também care-
ceria de sentido pensar em uma suposta crise da representa-
ção nas democracias contemporâneas – a não ser no plano 
da percepção –, pois quaisquer mudanças eventualmente 
responsáveis por ela, apenas evidenciariam para segmentos 
amplos da população aquilo que já era conhecido no cam-
po dos especialistas acadêmicos, a saber, a impossibilidade 
de assegurar ou estreitar o vínculo entre representante e 
representado. 

Porém, a operação analítica prudente para não supri-
mir as características tipicamente modernas da representa-
ção tem sido, pelo menos desde a formulação canônica de 
Burke (1942 [1774]), preservar o núcleo normativo mínimo 
da representação de modo que se garanta a independência 
do representante sem emancipá-lo completamente do con-
trole do representado (Pitkin, 1967: 1-13, 209-240; Sartori, 
1962: 19-29, 47-57; Bobbio, 2000 [1984]: 53-76; Przeworski 
et al., 1999: 2-3). Isto é, a representatividade das decisões 
políticas – ou, por outras palavras, se, em alguma medida, 
o representante age em benefício do representado –, conti-
nua a ser um problema incontornável da teoria democráti-
ca, inclusive para renomados defensores de compreensões 
minimalistas da própria democracia20. 

20. Ver a análise da próxima seção. 
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Transformações da representação e a democracia
A longo do último quartel do século XX tornou-se lugar 
comum a afirmação de que a vitalidade e qualidade da 
democracia acusavam os efeitos corrosivos e despolitizado-
res das transformações estruturais acontecidas no plano da 
economia e do Estado, comprometendo a capacidade de 
representação de interesses tal como fora cristalizada pela 
consolidação da democracia de partidos e do sindicalismo 
como expediente de representação funcional. Assim, às crí-
ticas contra-culturais dos anos 1960, e às tentativas analíticas 
coevas de alargar participativamente a democracia (Pate-
man, 1970) para além do seu figurino liberal, foi acresci-
do, nos seguintes decênios, um conjunto de transformações 
estruturais que o pensamento acadêmico e político signi-
ficaram mediante a multiplicação do vocábulo “crise”: dos 
partidos, da política, da democracia, da representação. 

Entre os autores preocupados com as transformações 
ou eventual crise da representação política, quiçá o exem-
plo mais notável e analiticamente requintado na literatura 
seja o trabalho de Bernard Manin (1997). O autor susten-
ta a existência de semelhanças notáveis entre o momento 
atual e o momento da transição do modelo parlamentar 
liberal de representação para a democracia de partidos, em 
que esses institutos políticos emergiram como nova instân-
cia de intermediação entre o voto dos representados e os 
representantes. À época, tinha-se a sensação de uma crise 
geral da representação política, regada com interpretações 
alarmadas atentando para os efeitos fatalmente corrosivos 
das novas instâncias de mediação – os partidos de massas – 
sobre o sistema liberal clássico parlamentar. O decorrer do 
tempo tornou claro que os partidos de massas não ruíram o 
governo representativo, antes, acabaram nele incorporados 
alicerçando sua permanência sob novas condições históri-
cas. A semelhança apontada por Manin serve ao propósito 
de defender que as denuncias contemporâneas das “crises” 
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da democracia, da política, e dos partidos constituem mani-
festações de um processo de reconfiguração da representação 
que, hoje como outrora, não apenas não compromete as 
instituições do governo representativo, mas as repõe permi-
tindo sua continuidade plena. 

A volatilidade do eleitorado, a queda nos patamares de 
comparecimento nas urnas, o descrédito generalizado das 
instituições políticas, bem como outras múltiplas expressões 
do definhamento dos partidos de massas21, recebem confir-
mação nessa leitura, porém, no quadro de um prognóstico 
controverso: a reconfiguração da representação em curso 
incorporaria feições muito próximas do modelo parlamen-
tar liberal, respeitando integralmente todos os princípios e 
características institucionais básicas da representação políti-
ca moderna. Isso porque a figura do candidato e seus vín-
culos reais ou simbólicos com os eleitores teriam recupera-
do a importância perdida pela emergência dos partidos de 
massas e das grandes clivagens programáticas e ideológicas, 
sem colocar em xeque as próprias eleições, nem os direitos 
políticos básicos da cidadania e sequer o mandato represen-
tativo ou autonomia dos representantes perante os desejos 
dos representados. Em última análise, emerge a mídia como 
elemento preponderante na “emancipação” dos candidatos 
em relação às estruturas partidárias, graças a sua capacidade 
de ligá-los simbolicamente com os eleitores dispensando a 
manutenção das custosas estruturas de enraizamento e mobi-
lização dos partidos de massas. Por isso, a representação polí-
tica característica da democracia de partidos estaria a ceder 

21. Para uma análise de diferentes indicadores da perda de centralidade dos par-
tidos do ponto de vista da reconfiguração da representação, ver Miguel (2003a) e 
Roberts (2002), além do trabalho de Manin em questão (1995: 193-234). Há dife-
rentes perspectivas que fornecem razões para essa perda de centralidade, focando 
alternativamente fatores socioestruturais, político-institucionais ou de desempe-
nho econômico. Para um teste da capacidade explicativa dessas perspectivas ver o 
trabalho de Roberts (1999). 
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passo a uma representação política própria da democracia 
de públicos (audience democracy) (Manin, 1997: 218-234). 

Não se trata de diagnóstico único no que diz respeito à 
proposta de equacionar a suposta crise da representação em 
termos de uma reconfiguração histórica. Por exemplo, em 
termos sem dúvida mais polêmicos, Marcos Novaro (2000) 
confere ao retorno de lideranças carismáticas no executivo 
federal o estatuto de peça-chave da reconfiguração da repre-
sentação. O crescente pluralismo social e a diversificação 
das categorias socioeconômicas teriam levantado enormes 
dificuldades para o processamento de decisões vinculantes 
e para a construção de percepções coletivamente comparti-
lhadas acerca de prioridades políticas e dos meios adequa-
dos para atingi-las. Perante tais dificuldades, e explorando 
em registro positivo aquilo que Bourdieu (1987) chamara 
de “fetichismo político da representação”22, o autor defende 
que lideranças plebiscitárias desempenhariam, hoje, a fun-
ção de personificar a unidade da vontade social; unidade 
por certo inatingível mediante as instituições corporativas 
e políticas que espelharam e contribuíram para cristalizar 
as grandes clivagens sociais baseadas no mundo do trabalho 
fordista. Partidos e sindicatos teriam perdido a capacidade 
de costurar identidades amplas e, no seu lugar, as lideranças 
tenderiam cada vez mais a expandir seu papel de autoridade 
para assumir funções de criação de identidades23. O papel 
das lideranças plebiscitárias na reconfiguração da represen-
tação teria adquirido particular destaque na conjuntura da 
implementação das reformas estruturais das últimas déca-

22. No seu conhecido artigo sobre o fetichismo da representação, Bourdieu apon-
ta para uma espécie de paradoxo da delegação, segundo o qual coletivos amplos 
não preexistem à representação, antes, ao enfrentar a disjuntiva entre “calar ou 
serem falados por outrem”, passam a se constituir apenas a partir do momento em 
que se dotam de representante (Bourdieu, 1987: 158-172). 

23. Para uma discussão acerca da importância da identidade interpretada como 
componente normativo da representação, ver Mokre (2002). 
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das; reformas precedidas pelo quesito da construção de con-
sensos sociais amplos24. Visto que a personalização da políti-
ca em escala massiva requer os suportes técnicos fornecidos 
pelos meios de comunicação, também neste caso a mídia, e, 
em particular, uma série de fenômenos estudados no campo 
da comunicação política, emergem como alicerces do pro-
cesso de reconfiguração da representação política. 

Assim, nos seus diagnósticos acerca das transformações 
da representação, Manin, Novaro e outros autores (Miguel, 
2003a; 2003b; Thompson, 2002) confluem ao apontar o 
papel preponderante da mídia como fator subjacente à 
reconfiguração por eles analisadas. Nesse sentido, incorpo-
ram à reflexão acerca da representação – temática quase 
exclusiva da ciência e filosofias políticas – um repertório 
de argumentos e conhecimentos avançados no campo da 
comunicação política, em que se tem atentado de modo 
insistente para a relevância de um espaço público midiático 
capaz de elaborar a difícil auto-representação simbólica da 
sociedade e a relação desta com o mundo das instituições 
políticas (Ferry, 1992; Touraine, 1992; Wolton, 1992 e 1998; 
Thompson, 1998; Miége, 1998). A representação política 
(reconfigurada) seria ainda possível na medida que a cons-
trução de percepções comuns acerca de prioridades sociais 
e a conexão simbólica entre sociedade e governo, entre 
políticos e cidadãos, contam com a mídia como nova ins-
tância de mediação a desempenhar parcialmente um papel 
outrora reservado apenas aos partidos e a outras instâncias 
de unificação coorporativa como os sindicatos. Assim, con-
tra leituras “apocalípticas” dos efeitos da mídia na política 
(v. gr. Debbor, 1998; Sartori, 1997), autores engajados nesse 

24. Nesse perfil encaixariam claramente presidentes latino-americanos como Alber-
to Fujimori ou Carlos Menem, mas o “retorno do líder” (Zermeño, 1990) é fenôme-
no mais difundido e contemplaria figuras como Cuauhtémoc Cárdenas no México, 
ou os presidentes Fernando Collor no Brasil e Hugo Chávez na Venezuela. 
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debate, e com eles Manin e Novaro, optam por equacionar 
os meios de comunicação não como substituição da políti-
ca, mas como uma das suas condições de possibilidade no 
mundo contemporâneo25.

Porém, permanece em pé uma questão central. Embo-
ra seja um avanço notável mostrar que as chamadas “crises” 
da democracia, da política e dos partidos constituem, na 
verdade, interpretações imprecisas de transformações em 
curso – graças às quais a representação política estaria a se 
reconfigurar, permitindo o funcionamento das instituições 
do governo representativo e da democracia sob novas con-
dições históricas –, cabe indagar os efeitos dessas transfor-
mações para a democracia. Quais, afinal, as conseqüências 
dessas transformações para a qualidade da democracia, que 
erodem a centralidade dos partidos políticos como orde-
nadores da relação entre representantes e representados, 
introduzindo a mídia e seus vínculos “intimistas” como 
novas instâncias de mediação? Por outras palavras, é rele-
vante responder se as instituições da democracia serão mais 
ou menos representativas em decorrência da reconfigura-
ção da representação. 

Em Manin (1997), as instituições da democracia repre-
sentativa sobrevivem vigorosas, mas disso não deriva nenhu-
ma notícia positiva acerca de eventuais avanços, mesmo que 
mínimos, na representatividade da própria democracia. 
Quiçá a compreensão do autor quanto ao governo represen-
tativo como um modo de governo aristocrático contribua a 
explicar a desproporção entre sua eloqüência no diagnósti-
co da reconfiguração da representação política e o silêncio 
quanto às suas conseqüências para a democracia. Em Nova-
ro (2000: 265-275), embora a personalização da política na 
figura da liderança plebiscitária permita processar decisões 

25. Para balanços sobre o campo de estudos da comunicação política ver os traba-
lhos de Gosselin e Wolton na coletânea organizada por Gauthier et al. (1998). 
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que aglutinam uma vontade política sobre o mundo, tam-
pouco há quaisquer motivos para esperar que o decisionis-
mo torne a democracia mais representativa. Ainda assim, 
para posturas outras que não aquelas que reputam a questão 
da representatividade um falso problema, a rarefação dos 
já tênues vínculos de comunicação e controle entre repre-
sentantes e representados constitui um desafio para a pró-
pria democracia. O próprio pensamento de Manin (1999; 
e neste volume: 105-138), em parceria com Susan Stokes e 
com um sólido defensor minimalista da democracia como 
Adam Przeworski26, é a esse respeito bastante elucidativo. 
De um lado, após análise exaustiva das possibilidades efe-
tivas de escolha e controle permitidas pelo voto, os autores 
concluem que as eleições constituem um vínculo de sanção 
e orientação sobre os representantes particularmente fraco 
(Manin et al. neste volume: 105-138); de outro, cientes dos 
custos de um foco centrado exclusivamente no voto, eles 
aceitam que as “[...] eleições não são o único mecanismo que pode 
induzir governos a atuar de modo representativo” (Manin et al., 
1999: 19; destaque nosso), introduzindo na sua análise a ava-
liação de eventuais efeitos decorrentes da divisão de poder 
na estrutura de governo. Os resultados de tal operação, em 
que também participam outros especialistas (Przeworski et 
al., 1999), são discrepantes e inconclusivos. 

Malgrado a impossibilidade de verificar quaisquer efei-
tos da divisão de poder na maior capacidade do eleitora-
do para sancionar ou orientar as ações dos governantes, e 
plausivelmente com o intuito de evitar eventuais mal-enten-
didos derivados da ausência de notícias promissoras na 
sua análise, os autores explicitam seu compromisso com o 
aprimoramento da democracia: “Esse não é um argumento 

26. Para a defesa minimalista da democracia desse autor, ver seu conhecido artigo 
publicado no mesmo ano do livro em co-autoria com Manin e Stokes (Przeworski, 
1999). 
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contra a democracia, mas por uma reforma e uma inova-
ção institucional. Nós necessitamos de instituições eleitorais 
que aumentem a transparência da responsabilidade e faci-
litem para os cidadãos recompensar ou punir os responsá-
veis [...] precisamos instituições que forneçam informações 
independentes sobre o governo [...]”. (Manin et al., neste 
volume: 133). Também consideram necessária a multiplica-
ção de agências governamentais de controle (accountability 
agencies), independentes e sujeitas ao controle da popula-
ção (Manin et al., 1999: 24). 

Na postura dos autores cabe destacar duas questões 
relevantes quanto à relação entre reforma da democracia, 
de um lado, e transformações e desempenho da representa-
ção política, do outro. Ambas parecem significar de modo 
emblemático os alcances e impasses das abordagens tradi-
cionais da ciência política – centradas de modo quase exclu-
sivo nas instituições do sistema político – para lidar com 
a problemática da representatividade das instituições da 
democracia e com a definição de uma agenda de reforma 
da democracia preocupada, precisamente, com a abertura 
de horizontes para a inovação institucional. Simultanea-
mente, ambas as questões constituem deslocamentos analí-
ticos que sinalizam o espírito do tempo. 

Primeiro, no que diz respeito aos deslocamentos e 
alcances dessas abordagens, amplia-se notavelmente o esco-
po da representação política para além dos representantes 
eleitos no legislativo e no executivo, incluindo o controle 
das funções executivas do governo realizadas pelas burocra-
cias; isto é, a questão da representatividade das instituições 
democráticas vai além de uma compreensão procedimental 
minimalista da democracia. Nesse caso, o núcleo normati-
vo mínimo da representação política – o representante deve 
trabalhar em benefício do representado – expande suas exi-
gências sobre o governo como um todo, não apenas para a 
relação entre representante eleito e eleitor, apontando para 
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um horizonte de reflexão e inovação a respeito de mecanis-
mos de controle e indução outros que não os atrelados às 
eleições e seus atores – partidos, candidatos e cidadãos. Ade-
mais, e conseqüentemente, sugere-se que a divisão e orga-
nização da tomada de decisões – divisão do poder – pode 
induzir governos a atuarem de modo representativo; divisão, 
por certo, passível de ser desenhada de modo que se melho-
re ou se construa representação política. Daí a pertinência 
de propor agências de prestação de contas independentes. 

No que diz respeito aos impasses, e a despeito dos des-
locamentos recém-descritos, a reflexão permanece presa às 
fronteiras das instituições políticas – aparato administrativo 
e instituições tradicionais de representação política –, e a 
população continua a comparecer apenas no momento elei-
toral. Porém, os dois fenômenos mais notáveis e mais próxi-
mos à formação de agentes independentes com capacidade 
de forçar representantes e burocracias a prestar contas e a 
se distanciar de modo menos irrefletido das preferências 
da população têm ocorrido fora dessas instituições políticas 
e dos organismos governamentais incumbidos de funções 
de controle horizontal (O’Donnell, 1998). De um lado, a 
mídia e sua função de vigilância que arrebatou ao mundo 
da política o controle sobre sua própria visibilidade, confor-
me mostrado de modo emblemático pela figura do “escân-
dalo” (Thompson, 2002; 1998: 77-108); do outro, a multipli-
cação de atores societários dedicados ao monitoramento de 
temas específicos, ora relacionados com interesses e valores 
difusos como ambientalismo, pacifismo ou combate à cor-
rupção, ora estreitamente vinculados a determinados gru-
pos populacionais como minorias ou segmentos delimita-
dos por áreas de políticas públicas (Fox, 2006; Arato, 2002; 
Peruzzotti e Smulovitz, 2002; Chalmers, 1997). Isso para não 
mencionar a onda de reformas participativas que, no hemis-
fério sul, têm potencializado o protagonismo de atores da 
sociedade civil, não raro investindo-os juridicamente como 
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27. Para caracterizações dessas reformas destinadas a ampliar o espaço da partici-
pação social no hemisfério sul, ver os trabalhos de Grindle (1999), Santos (1998 e 
2002b), Pereira e Grau (1988). Como mostrado no trabalho de Gaventa (2004) e 
de Fung e Wright (2003), as reformas também penetraram o hemisfério norte. 

representantes de determinados segmentos ou interesses da 
população (Gurza Lavalle et al., 2005; 2006)27.

Paradoxalmente, na medida em que ambos os fenô-
menos ocorrem fora das instituições tradicionais de repre-
sentação política e das instituições da divisão do poder no 
Estado, eles permanecem excluídos a priori da reflexão dos 
autores sobre os fatores institucionais capazes de incidir 
positivamente na representatividade das instituições demo-
cráticas. Embora o diagnóstico de Manin acerca da demo-
cracia de públicos aponte para o papel da mídia como ins-
tância de mediação que conecta o político com o eleitor 
de modo individualizado, no seu trabalho com Przeworski e 
Stokes (1999 e neste volume: 105-138), a mídia como fator 
capaz de tornar as instituições políticas mais responsivas e 
passíveis de controle merece apenas atenção ínfima. Por 
sua vez, não há sequer uma menção ao papel de atores da 
sociedade civil. De fato, conforme advertido corretamente 
por Cunil (2002), esses autores assumem de modo indevi-
do que o controle sobre o funcionalismo apenas pode ser 
efetuado mediante a eleição de políticos, isto é, de forma 
indireta. Przeworski já foi bastante explícito a esse respeito: 
há razões “pelas quais não deveríamos nos cegar com essa 
moda recente (das organizações não-governamentais)”, 
elas representam interesses particulares, não estão sujeitas 
a controle e tendem a reproduzir a desigualdade de acesso 
ao sistema político, pois é bem conhecido que se organi-
zam as pessoas possuidoras de recursos (Przeworski, 2002: 
81). Entretanto, a proposta do autor é pouco imaginativa: 
“Afinal, as eleições são o mecanismo mais igualitário de 
acesso à política. Talvez não sejam efetivas, mas são igua-
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litárias” (Przeworski, 2002: 81). Se eleições constituem um 
mecanismo reconhecidamente impotente ou limitado para 
evitar uma distensão excessiva entre representantes e repre-
sentados, tal como sustentado por ele e por boa parte da 
literatura, encerrar o debate acerca do papel da sociedade 
civil para o funcionamento da democracia argüindo a índo-
le mais igualitária e universalista desses mecanismos resulta 
uma opção pouco sensível às possibilidades daquilo a que o 
autor disse visar: a inovação e experimentação institucional 
para a reforma da democracia.

Democracia participativa: e a representação?
A exploração analítica de horizontes de experimentação ins-
titucional para a reforma da democracia tem sido preocupa-
ção muito mais incisiva e persistente em outra constelação de 
autores e agendas de pesquisa, em geral não centrados nas 
instituições políticas, mas nas capacidades de influência e 
racionalização da sociedade sobre o poder político. Os esfor-
ços por identificar expedientes capazes de moldar os conte-
údos produzidos pelas instituições da democracia de modo 
que se tornem mais próximos dos anseios e necessidades da 
população têm perfilado distintas agendas de pesquisa atre-
ladas a um núcleo comum: o aprofundamento da democra-
cia ou, se se quer de maneira altissonante, a democratização 
de democracia (Santos, 2002). De certa forma, essas agendas 
debruçam-se sobre uma problemática delimitada por duas 
grandes balizas: de um lado, o abandono das utopias revo-
lucionárias e a convicção normativa do valor da democracia 
como marco institucional para processar a mudança social; 
do outro, a crítica ao domínio das compreensões meramen-
te institucionais da democracia e o empenho de reintroduzir 
questões substantivas no campo da teoria democrática. 

As literaturas voltadas para a elucidação teórica e empí-
rica do aprofundamento da democracia têm investido suas 
energias principalmente em três flancos com sobreposições 
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amplas: na participação da população, na sociedade civil 
e na última geração de inovações institucionais que, pro-
movidas pelo mundo afora, visam a acolher diversas formas 
de participação em arcabouços institucionais de desenho e 
implementação de políticas públicas. Nos três casos, é claro, 
há uma perspectiva societária ou uma aposta nas potencia-
lidades de controle e transformação gradual de “baixo para 
cima”. Assim, as inovações institucionais são pensadas, nor-
malmente, a partir das perspectivas analíticas da participa-
ção e da sociedade civil. 

Curiosamente, essas agendas centradas em dinâmicas 
societárias para pensar a reforma da democracia têm presta-
do pouca ou nenhuma atenção às transformações da repre-
sentação, e, em geral, têm- lhes passado desapercebido o 
papel dos atores da sociedade civil enquanto atores que 
realizam funções de representação política. Isso, a despeito 
de as inovações institucionais participativas terem estimula-
do, na prática, o engajamento de diferentes atores da socie-
dade civil, cuja participação (representando alguém) não 
raro é juridicamente estatuída em termos de representação 
(Houtzager et al., 2004). A despeito da complementaridade 
entre participação e representação – pelo menos em com-
preensões não extremas do valor da participação, a ausên-
cia da segunda problemática nesses debates é sistemática a 
ponto de causar espanto28. São raras as exceções que têm 
formulado explicitamente uma conexão entre transforma-
ções da representação e novas funções políticas de repre-
sentação assumidas por atores societários29.

28. Ver notas 18 e 19. 

29. Ver os trabalhos publicados em Chalmers e Vilas (1997), particularmente o ca-
pítulo do próprio Chalmers et al. ver também Raichelis (2000: 201-270), Houtza-
ger et al. (2002), Friedman e Hochstetler (2002) e Gurza Lavalle et al. (2004, 2005 
e 2006). A filosofia política normativa também tem produzido trabalhos particu-
larmente interessantes; ver, por exemplo, Young (2002 e neste volume: 139-190) e 
Urbinati (1999 e neste volume: 190-228). 
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30.  Para a literatura de aprofundamento da democracia (deepening democracy), ver 
os trabalhos de Heller (2001 e no prelo), Fung (2004), Fung e Wright (2003), e 
Santos (2002b); para as abordagens de transparência e controles sociais das ins-
tituições políticas (social accountability), ver Arato (2002), Peruzotti e Smulovitz 
(2002); para o enfoque de fortalecimento da capacidade de ação e participação 
da sociedade na gestão pública (empowered participation), ver Fung e Wright (2003); 
para a perspectiva da democracia deliberativa, ver Habermas (1993, 1995 e 1998), 
Gutmann e Thompson (2004), e os trabalhos em Bohnman e Rehg (2002) e em 
Elster (1998). A literatura da sociedade civil é muito maior e, por vezes, também 
associada a críticas radicais da democracia (v. gr. Keane, 1992), mas aqui remete 
fundamentalmente ao trabalho de Cohen e Arato (1992), e de acadêmicos vin-
culados a essa perspectiva na América Latina como Avritzer (1994, 1997), Olvera 
(2003), Panfichi (2003). Ainda dentro da literatura da sociedade civil, mas em 
perspectiva habermasiana, também os trabalhos dos anos 1990 de Costa (2002). 

Diversos motivos podem animar esse descuido. Quiçá 
o fato de a representação política estar atrelada historica-
mente às instituições político-eleitorais tenha induzido cer-
ta cautela ou hermetismo de abordagens centradas em uma 
perspectiva societária. Difícil não reparar, de outro lado, 
que a questão da representação introduz interrogações 
espinhosas acerca da representatividade dos atores da socie-
dade civil, pelo que, evitar a primeira, por certo, permite 
esquivar as segundas. Seja como for, os motivos que aqui 
interessam são de caráter conceitual, isto é, dizem respeito 
aos custos cognitivos em maior ou menor medida associa-
dos a determinadas escolhas analíticas; especificamente, à 
idéia de participação, e a certa compreensão da idéia de 
sociedade civil altamente estilizada e unificadora. 

Sociedade civil e participação aparecem como elemen-
tos-chave em agendas diversas de reforma da democracia 
como, por exemplo, aquelas do aprofundamento da demo-
cracia (deepening democracy), da transparência e controle 
social das instituições políticas (social accountability), do for-
talecimento da capacidade de ação e participação da socie-
dade na gestão pública (empowered participation), da demo-
cracia deliberativa e, é claro, nas literaturas da democracia 
participativa e da própria sociedade civil30. Obviamente, 
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existem diferenças de ênfases, focos e distinções analíticas 
nessas agendas; todavia, é fácil identificar traços compar-
tilhados que, conectados à idéia de participação e a certa 
compreensão da sociedade civil, exercem efeitos de blo-
queio sobre a possibilidade de se conceber a ação dos ato-
res societários e as dinâmicas participativas em termos de 
representação política. 

Primeiro, as agendas voltadas para a reforma da demo-
cracia descansam, em maior ou menor medida, em con-
cepções estilizadas e unificadoras da sociedade civil, não 
raro obliterando tanto diferenças internas relevantes no 
terreno dos atores societários quanto interações presentes 
nas interfaces entre as instituições políticas e tais atores31. 

Nessa concepção, a sociedade civil, revigorada em diversos 
contextos regionais do mundo no último quartel do século 
XX, compareceria ao encontro com o Estado como agente 
de racionalização da ação pública e de democratização das 
decisões políticas; agente que, por sinal, estaria guiado de 
modo dialógico e com capacidades e convicções previamen-
te definidas porque emanadas do seu arraigo genuíno no 

De alguma forma, também o trabalho mais recente de Avritzer (2003), centrado 
na idéia de públicos participativos.

31. A hiper-simplificação da relação entre atores societários e as instituições po-
líticas encontra origem em uma constelação de fatores, mas pela sua influência 
notável cabe mencionar tanto a teoria de Habermas (1987) da sociedade em 
dois níveis – o nível sistêmico e o mundo da vida –, reapropriada com nuances 
importantes por Cohen e Arato (1992) na sua teoria da sociedade civil, quan-
to a origem diretamente política e de oposição ao Estado do ressurgimento da 
idéia de sociedade civil na Europa do Leste e na América Latina. No Brasil, tal 
hiper-simplificação veio acompanhada do esforço de reespecificação conceitual 
da categoria sociedade civil que caracterizou o debate dos anos 1990. Para um 
balaço crítico desse esforço, ver Gurza Lavalle (2003a). Análises alicerçadas em ou-
tros referenciais teóricos têm sugerido, no país, interpretações mais interessantes 
da relação entre Estado e atores societários – sejam esses referenciais próprios à 
ótica dos novos movimentos sociais (Sader, 1988); tocquevillianos (Boschi, 1987), 
gramscianos (Dagnino, 1998-1999), ou de outras vertentes analíticas (Landim, 
1998; Fernandes, 2002). Para uma análise das famílias de argumentos da socieda-
de civil, centrada na relação Estado/sociedade, ver Gurza Lavalle (1999). 



Democracia, pluralização da representação e sociedade civil

Lua Nova, São Paulo, 67: 49-103, 2006

80

tecido social. Introduz-se, assim, o pressuposto de uma certa 
continuidade ou conexão natural entre um bloco de atores 
societários e a sociedade ou alguns segmentos dela – isto 
é, entre sociedade civil e sociedade –, tornando descabi-
das indagações acerca dos processos de representação que 
vinculam ambos. Basta lembrar a esse respeito, com Pitkin 
(1967: 60-91), que representação, por definição, supõe dife-
rença e distância, não identidade e coincidência, entre a 
representação e aquilo que é representado. 

Segundo, as agendas de pesquisa e de intervenção vol-
tadas para a reforma da democracia se encontram forte-
mente atreladas à idéia de participação, ora como presença 
direta das pessoas eventualmente afetadas ou beneficiadas 
por decisões públicas, ora como deliberação face-a-face. 
A participação de grupos e camadas da população tidas 
como sub ou mal-representadas nos lócus da representação 
política constituiria, assim, expediente-chave a estimular o 
melhor funcionamento das instituições políticas. De fato, 
para parte substancial da literatura a diferença crucial entre 
participação de cidadãos e participação de associações tem 
passado desapercebida, ocultando a problemática da repre-
sentação inerente ao segundo tipo de participação32. Se, às 
vezes, a própria idéia de participação parece sobrecarregada 
de expectativas quanto aos seus eventuais efeitos positivos  
para aprimorar a qualidade da democracia33, ela também 
revela-se cognitivamente empobrecedora quanto à possibi-
lidade de se pensar na representação. A participação supõe 

32. Para uma crítica à ausência de tal distinção na literatura ver Houtzager et al. 
(2003 e 2004)

33. Como mostrado em argumentação minuciosa por Cunill (1997: 71-195), a 
participação não conta em si com quaisquer garantias quanto à realização das 
virtualidades positivas não raro a ela atribuídas na literatura; mais, corre-se o risco 
de reintroduzir e aprofundar aquilo que se procurava resolver: despolitização, de-
sigualdade e déficit de legitimidade. Para uma amostra de quanto a participação 
tem se tornado um credo pouco reflexivo ver Klinksberg (2000). 
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o envolvimento direto ou a presença do sujeito dessa parti-
cipação – indivíduos, cidadãos, trabalhadores –, enquanto 
a representação, no melhor dos casos, é um momento pos-
terior à participação, do qual ficam incumbidas instituições 
de agregação. Assim, uma vez assumido o registro da par-
ticipação, para se pensar no aprimoramento das conexões 
entre instituições políticas e dinâmicas societárias, tornam-
se carentes de sentido perguntas acerca da representação 
exercida por atores societários. Afinal, conforme já adver-
tido, participação é auto-apresentação, enquanto represen-
tação remete ao ato de tornar presente por intermédio de 
outrem algo ou alguém ausente (Pitkin, 1967: 8-9). 

A força dos efeitos de bloqueio derivados dessas duas 
escolhas analíticas torna-se patente se considerado o quan-
to dinâmicas de representação política estão presentes em 
fenômenos normalmente estudados, pelas agendas de apro-
fundamento da democracia, sob a ótica da participação. Bre-
ve exemplo permitirá mostrar com eloqüência a questão. 
Em diversos países, mudanças favoráveis à introdução de 
controles sociais na gestão pública têm aberto novos canais 
de participação a cidadãos e de representação política a 
atores societários, embora tal representação raramente seja 
examinada enquanto tal. O Brasil tornou-se referência do 
debate internacional acerca do aprofundamento da refor-
ma da democracia, precisamente, graças à onda de novas 
experiências participativas na definição de prioridades ou 
no desenho de políticas públicas, enquadradas inicialmente 
na Constituição de 1988 ou em administrações municipais 
sob o comando do Partido dos Trabalhadores, notadamente 
conselhos gestores e orçamento participativo34. Os conselhos, 
consagrados na Constituição, contam com atribuições orça-

34. Exemplos da presença dessas experiências no debate internacional voltado 
para a reforma da democracia são Heller (2001), Isaac (2002), Fung e Wright 
(2003) e Santos Boaventura (2002a; 1998). 
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mentárias para financiar projetos e implementar suas pró-
prias decisões; no entanto, na estrutura federativa compete 
aos executivos federal, estaduais e municipais, bem como ao 
Congresso, às Assembléias legislativas e às Câmaras de Vere-
adores, sancionar as peças orçamentárias anuais. Assim, as 
inovações institucionais participativas e sua regulamentação 
instituíram princípios e funções concorrentes de represen-
tação política, suscitando conflitos quando – como acontece 
com freqüência e largueza – as propostas dos conselhos são 
modificadas pelos poderes executivo e legislativo35.

Nos conflitos entre representantes, ou seja, entre con-
selheiros e legisladores, ambas as partes contam com legiti-
midade própria, emanada ora das urnas, ora dos processos 
de escolha – inclusive eleições – definidos pelas respectivas 
leis de criação dos conselhos. Ainda que em proporções 
e com abrangência muito diferentes, também em ambos 
os casos a determinação de prioridades orçamentárias faz 
parte das atribuições legais que delimitam o âmbito e com-
petências da representação legalmente instituída. O con-
flito legalmente instituído entre princípios de representa-
ção evidencia, para dizê-lo com Dagnino (2002: 290-293), 
o quanto os sentidos tradicionais da representação política 
aparecem sistematicamente deslocados. Por outras pala-
vras, os processos de transformação da representação polí-
tica vivenciados no país nos últimos anos transbordaram 
parcialmente as fronteiras das eleições, enveredando para 
o controle e representação sociais nas funções executivas 

35. Tal foi o caso do conflito entre a o Conselho de Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CDCA) e a Câmara de Vereadores do município de São Paulo, quando da 
sessão plenária em que seria aprovada a Lei Orçamentária de 2002. A mobilização 
popular e pressão exercida pelos conselheiros sobre a Câmara objetivavam impe-
dir que os vereadores emendassem o orçamento proposto pelo Conselho. No ano 
anterior, os 73 milhões de reais aprovados pelo Conselho para o financiamento de 
projetos foram reduzidos à modesta cifra de 5 milhões de reais no Projeto de Lei 
Orçamentária aprovado na Câmara (Gomes da Silva, 2003: 90-98). 
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do governo, especificamente em determinadas áreas de 
políticas públicas. Nesse deslocamento, os atores societá-
rios desempenham, de facto, funções de representação polí-
tica consagradas de jure, embora permaneçam incógnitas 
acerca dos eventuais critérios que alicerçam a legitimidade 
dessas funções. 

A despeito de conflitos semelhantes se multiplicarem 
(Gomes da Silva, 2003; Laisner, 2005), são literalmente 
excepcionais os estudos que, se desvencilhando do registro 
da participação e contornando seus custos cognitivos, vis-
lumbram o papel de representação política exercido pelos 
atores societários com cadeira nos conselhos e levantam 
questões acerca dos dilemas da representatividade enfren-
tados por esses atores e pelos próprios conselhos (v. gr. Pin-
to, 2004)36. Parece óbvio que a representação política rea-
lizada por atores societários constitui fronteira crítica para 
pensar a reforma da democracia, e, por conseguinte, para 
o debate contemporâneo travado pelas literaturas voltadas 
para o aprofundamento da democracia; contudo, e embora 
por motivos diferentes aos da literatura da reconfiguração 
da representação, tais literaturas são pouco propícias para 
refletir nas funções de representação política exercida, pre-
cisamente, por atores da sociedade civil. 

Representação virtual, pluralização e diversificação
Há dois fenômenos no processo de transformação da 
representação que não parecem passíveis de compreen-
são cabal, do ponto de vista das suas conseqüências para a 
democracia, se restritos analiticamente apenas a um reor-

36. As ênfases comuns na literatura de conselhos estão animadas por modelos de 
teoria participativa ou deliberativa, daí que a tônica dominante seja a análise das 
condições adequadas para uma participação e deliberação eqüitativas. A esse res-
peito ver o balanço elucidativo de Tatagiba (2002). Para uma exceção interessante 
que atentou para a questão da representação, ver Raichelis (2000: 201-270). 
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denamento de elementos próprios às instituições clássicas 
da representação política. Tampouco é possível explorá-
los satisfatoriamente a partir de propostas de reforma da 
democracia centradas na idéia de democracia participativa. 
O primeiro é a emergência de novas instâncias de media-
ção entre representantes e representados: a mídia, é claro, 
mas não só, também constelações de atores intermediários 
não mais ordenáveis pelas grandes clivagens ideológicas e 
socioeconômicas das democracias de partidos de massas 
e suas grandes centrais sindicais. O segundo, mais recente 
e com interfaces com o primeiro, é a multiplicação de ins-
tâncias de participação cidadã e de representação coletiva 
incumbidas da definição de prioridades públicas e do dese-
nho e supervisão de políticas. À margem da centralidade 
adquirida pela mídia – que exigiria uma análise específica –, 
na interseção entre esses dois fenômenos, ou seja, entre a 
proliferação de atores societários e a abertura de espaços 
participativos, vêm ocorrendo processos inéditos de experi-
mentação institucional que iluminam o horizonte de refor-
ma da democracia, apontando para a pluralização dos ato-
res com investidura própria ao desempenho de funções de 
representação política, e para a diversificação do lócus em 
que ela é exercida37.

Novos mediadores estão a exercer de facto e de jure fun-
ções de representação política em novos lugares de repre-
sentação38. Em latitudes as mais diversas, atores coletivos 

37. A pluralização dos atores e a diversificação do lócus da representação pare-
cem se inscrever em uma tendência mais ampla de policentrismo (ver Houtza-
ger, 2003). 

38. Parte importante desses agentes corresponde ao conceito “grupos de interes-
se”, e a abordagem pluralista na ciência política têm-nos abordado de modo am-
plo e competente (Dahl, 1982). Por sua vez, Schimmiter (1992), na sua formula-
ção do conceito “regimes parciais de representação”, incorporou tais grupos como 
uma peça-chave na representação de interesses das democracias contemporâneas. 
A análise de ambos os conceitos escapa do foco deste artigo, e não há espaço nesta 
nota para tanto. 
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têm demandado e/ou Governos têm proposto e passado leis 
destinadas a ampliar os mecanismos de democracia direta 
– iniciativa popular, referendum, plebiscitos – e a introduzir 
a participação de atores (representantes) da sociedade civil 
nos processos de formulação de políticas39. Aqui e alhures, 
com alcances e efeitos diferentes, esses atores têm amplia-
do consideravelmente sua capacidade de interlocução com 
governos subnacionais e nacionais, bem como com agên-
cias multilaterais e organizações internacionais. Para além 
da diversidade de países em que ele ocorre, a importância 
desse fenômeno vem à tona quando observado, na sua insti-
tucionalização parcial e da perspectiva da reforma da demo-
cracia, como uma composição de diversos lugares ou pisos 
de representação que prefiguram traços de uma democra-
cia e representação política pós-liberais, para dizê-lo com 
Schmitter (2005). Pós-liberais não porque orientadas a 
substituir os partidos como instâncias de mediação entre 
representantes e representados, nem o voto como mecanis-
mo de autorização e sanção, mas porque a pluralização e 
diversificação da representação a levam aonde as eleições 
e seus atores acusam limites estruturais40 – notadamente o 
controle sobre as burocracias e a representação coletiva ou 
de grupos sem expressão numérica suficiente para pesarem 
na lógica da política eleitoral. 

Com maior precisão, a representação exercida por 
atores da sociedade civil é coletiva e ocorre através de um 
conglomerado heterogêneo de organizações civis que atu-
am em nome de subpúblicos e/ou minicomunidades, dife-
rindo da representação de interesses pessoais ou de indiví-
duos, própria da democracia liberal, sem corresponder, no 
extremo oposto, com a representação do bem comum ou 

39. Ver nota 27. 

40. Conforme mostrado na seção 2 deste artigo.  
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41. É claro que os sindicatos realizaram e continuam a realizar funções de repre-
sentação perante o Estado, por exemplo, para pressionar pelo aumento do salário 
mínimo ou em contextos de corporativismo de Estado; contudo, atenta-se aqui 
apenas para a inexistência de uma negociação entre partes privadas no caso dos 
novos espaços e atores da representação. 

da nação, característica da tradição republicana e de com-
preensões não liberais da própria representação e dos inte-
resses mediante ela salvaguardáveis (Pitkin, 1967: 168-208). 
Sem dúvida, os sindicatos são o exemplo mais notável de 
representação de grupo ao longo do século XX, mas pou-
co ou nada coincidem com o fenômeno de diversificação 
do lócus e pluralização dos atores da representação políti-
ca acontecido nos últimos anos: em vez de uma negociação 
entre agentes privados no mercado (empregador e empre-
gado), mediada pela legislação trabalhista (Estado) e, quan-
do necessário, por instâncias de arbitragem, a representa-
ção é efetuada principalmente junto aos órgãos decisórios 
– executivos – do Estado41; em vez de um modelo organiza-
tivo único (sindicato), munido com especificações quanto 
ao vínculo com os representados (filiação) e aos dispositivos 
de prestação de contas e sanção (eleições internas, desfilia-
ção), as entidades civis possuem formatos organizacionais 
os mais variados e relações com seus públicos nem sempre 
explícitas ou claras, por vezes, apenas simbólicas. 

Assim, a representação coletiva tornou-se eminente-
mente heterogênea quanto aos interesses representados, 
às formas organizacionais dos atores, ao lócus dentro do 
Estado, e às jurisdições, instâncias e formas de institucio-
nalizá-la. A despeito de a pluralização e diversificação da 
representação virem acompanhadas de tal heterogeneida-
de, os potenciais da representação coletiva localizam-se em 
posição clara no espectro de possibilidades que vai do man-
dato imperativo do direito privado à autonomia do repre-
sentante e lassidão dos seus vínculos com o representado 
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– próprios da democracia representativa42. A existência de 
representação no interior da sociedade civil, como contra-
to entre partes privadas, carece de qualquer novidade. Afi-
nal, a representação é oriunda do direito civil. A novidade 
estriba na emergência de formas de representação política 
– no sentido mais estrito da palavra – exercidas por organi-
zações civis; formas constituídas de modo inexorável pela 
dualidade entre representação e representatividade, entre 
representante e representado. Contudo, as modalidades de 
representação coletiva em questão não se encontram sub-
metidas aos limites estruturais das eleições e dos eleitos, 
impostos pela sua dupla função de representação perante 
o poder, visando a regulá-lo socialmente, e de representa-
ção no poder, comprometida com governar e impor obe-
diência sobre a população, se for preciso. Seus limites são 
outros, mas nesse aspecto, a representação coletiva é, no 
fundamental, pressão, controle, supervisão, intervenção, 
assédio e reclamo perante o poder em instâncias executi-
vas de políticas e em espaços de interlocução. Mais: em se 
tratando de representação em relação a políticas publicas 
especificas, e em nome de subpúblicos e/ou minicomuni-
dades – e não da nação ou de um eleitorado portador de 
mandato vago composto pela agregação de votos –, há con-
dições mais favoráveis para a consonância entre a orienta-
ção de decisões dos representantes e as preferências dos 
representados. 

Porém, malgrado existam diversos elementos que suge-
rem o potencial de representatividade da representação 
coletiva como um expediente de reforma da democracia, 
sua problematização teórica e sua defesa pública esbarram 
em limites evidentes, a saber, a ausência de mecanismos 
generalizados, formais e estáveis de ordenação da relação 

42. Conforme analisado na segunda seção deste artigo. 
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entre atores da sociedade civil e seus públicos, beneficiários 
ou comunidades – notadamente mecanismos de autoriza-
ção, prestação de contas, responsividade e sanção43. Confor-
me argumentado ao longo destas páginas, a inexistência de 
modelos consagrados histórica ou analiticamente para pro-
blematizar a emergência de instâncias societárias de interme-
diação em termos de representação propriamente política 
subjaz em boa medida à desatenção das literaturas compe-
tentes. Ainda assim, e a despeito da ausência de mecanismos 
claros de conexão entre organizações civis e subpúblicos, as 
experiências de pluralização dos atores e de diversificação 
do lócus da representação se avultam a olho nu. 

Assim, é pertinente buscar uma perspectiva analítica 
que permita elaborar o papel inédito da representação 
coletiva conjugando uma tríplice operação: primeiro, pre-
servar o núcleo normativo mínimo da representação – atu-
ar em favor do representado; segundo, não aplicar crité-
rios de avaliação que condenem a priori as novas práticas de 
representação à ilegitimidade – em definitivo, organizações 
civis não são nem podem agir como partidos políticos; ter-
ceiro, examinar essas práticas contra o pano de fundo da 
reforma da democracia a partir dos seus efeitos de inclusão 
política, sem suspender, todavia, as exigências normativas 
próprias de toda representação política democrática, o que 
inclui dispositivos de expressão de preferências e sanção 
sobre o representado. 

O pensamento de Edmund Burke oferece perspecti-
vas interessantes para avançar na revisão do conceito de 
representação de modo a alargar suas fronteiras conforme 
esboçado acima. Segundo afirmara Burke (1942 [1774]), o 

43. Por exemplo, apenas uma minoria dos atores da sociedade civil define seus 
públicos ou beneficiários como membros; categoria que, em princípio, implicaria 
a existência de mecanismos de sanção característicos das relações da afiliação � 
notadamente, o direito de saída. 
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melhor dispositivo para garantir a autenticidade da repre-
sentação – sua representatividade – seria a existência de 
um compromisso representativo genuíno; entrementes, 
dada a contingência desse componente subjetivo, a intro-
dução de mecanismos institucionais formais tornava-se ini-
ludível e desejável. A presunção de representar alguém, é 
claro, não equivale à sua efetiva representação; no entan-
to, o comprometimento com os interesses representados 
é um componente vital da representação, irredutível a 
dispositivos institucionais. Embora a dimensão subjetiva 
da representação tenha sido sistematicamente desvalori-
zada no campo das teorias da democracia, como aponta-
do por Sartori em reconhecimento à arguta intuição de 
Burke quanto à importância dessa dimensão, as regras e 
desenhos institucionais tornam-se impotentes quando os 
representantes não são animados ou comovidos por um 
“sentimento de representação” – idem sentire, animus (Sar-
tori, 1962). De modo mais preciso, se a representação é 
irredutível à mera representação presuntiva, a represen-
tatividade não pode prescindir do compromisso de repre-
sentar. Aliás, não é descabido esperar que esse compromis-
so tenda a se manifestar com maior intensidade nas formas 
de representação coletiva do que no comportamento de 
partidos no parlamento. 

“Sentimento” ou “compromisso” de representar alguém 
aludem àquilo que Burke (1792), nas suas dissertações 
epistolares clássicas, denominara de representação virtual44. 
“Virtual” na acepção precisa guardada na língua inglesa 
para o termo, isto é, como “algo que é tal em essência ou 
efeitos, embora não formalmente reconhecido ou acei-

44. Nas palavras de Burke (1792), “Representação virtual é aquela em que há comu-
nhão de interesses e empatia de sentimentos e desejos entre aqueles que atuam em 
nome de quaisquer pessoas e as pessoas em nome das quais eles atuam – embora os 
primeiros (fiduciários) não tenham sido, de fato, escolhidos pelos segundos”.
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to”45. A idéia traz consigo certo ranço conservador devido 
à biografia política do seu criador e a ter sido invocada, na 
história dos embates políticos pela expansão do sufrágio, 
como argumento contrário ao voto feminino ou à inclusão 
no parlamento de circunscrições territoriais desprovidas de 
representação; contudo, ela desempenhava um papel com-
plexo na doutrina burkiana da representação e foi utilizada 
pelo próprio autor para defender a extensão do voto, nos 
casos das colônias americanas e dos católicos na Irlanda, 
bem como nos casos menos conhecidos de Wales, Chester e 
Durham (Burke 1792; Pitkin, 1967: 168-189). 

De fato, a lógica interna da idéia de representação vir-
tual é de inclusão política e não de exclusão, embora essa 
lógica permita invocar a existência ou inexistência de repre-
sentação virtual para denegar ou defender a ampliação do 
sufrágio. Se uma localidade dedicada à agricultura podia 
ser representada no parlamento, graças à empatia e à comu-
nidade de interesses, por outra localidade com vocação eco-
nômica agrícola – daí a irrelevância de ampliar o sufrágio 
visto que os interesses objetivos46 estavam representados de 
modo virtual –, pretensão semelhante tornava-se absurda no 
caso da questão católica na Irlanda e da questão colonial. 
Nesses casos, inexistiam quaisquer suportes na composição 
e formação da representação política “real” nos respectivos 
parlamentos para imaginar possível a representação virtu-
al dos interesses objetivos das correspondentes populações 

45. Conforme definido no Webster’s Dictionary. “Representação virtual” é conceito 
consagrado no campo das teorias da representação política, e nelas permanece, 
embora o substantivo “virtual” tenha sido resemantizado na onda mais recente 
de expansão das tecnologias digitais. Contrariamente ao sentido do conceito, nas 
línguas neolatinas o substantivo costuma ser intuitivamente entendido como algo 
limitado a efeitos potenciais, mas não reais. 

46. Burke sustentava uma compreensão objetiva e impessoal de interesses: os inte-
resses da indústria, do comércio ou, inclusive, dada sua condição de exclusão, os 
interesses das colônias ou dos irlandeses. 



Adrián Gurza Lavalle | Peter P. Houtzager | Graziela Castello

Lua Nova, São Paulo, 67: 49-103, 2006

91

excluídas; por isso, o único caminho possível era a instaura-
ção de uma representação efetiva47.

O elo entre representação virtual e inclusão política 
resulta peculiarmente pertinente e atual, em especial, se 
levadas em consideração sua sintonia com os debates sobre 
minorias e aprofundamento da democracia, bem como sua 
semelhança com os usos contemporâneos da idéia mais 
ampla de advocacy – argüir em favor de algo ou alguém, 
defender mediante argumento, recomendar a adesão ativa 
de uma causa, justificar publicamente o valor de algo ou 
alguém48. Em tais usos, ad-vocare implica tanto a idéia de 
chamar para si o interesse de algo ou alguém quanto a ação 
de vocalizar ou dar voz a esse interesse. É bastante conheci-
do que atividades de advocacy têm sido utilizadas de longa 
data como expediente para a defesa de interesses difusos, 
de minorias e de camadas mal-aquinhoadas da população 
(Seidle, 1993). No contexto das transformações aqui ana-
lisadas, todavia, tais atividades passaram a se vincular a prá-
ticas de representação e a ser pensadas de modo explícito 
como exercício de uma representação por advocacy (Imig, 
2002; Sorj, 2005); isto é, de uma representação destinada 
a dar voz – algo distinto da função de ser porta-voz própria 
de práticas de representação coletiva englobadas claramen-
te na idéia de grupos de interesse. O protagonismo adqui-
rido por atores da sociedade civil mediante o trabalho de 
advocacy compreende, mas dista de se reduzir à vocalização 
difusa de causas diversas, antes, desempenha também fun-
ções de intermediação perante o poder público na forma 
de representação virtual, ou seja, da defesa de interesses 

47. Os usos excludentes da idéia de representação virtual perderam legitimidade 
no processo de massificação das democracias e de consolidação da compreensão 
liberal da representação (para a concepção liberal ver Pitkin, 1967: 190-208; e 
neste volume [1989]: 15-47).

48. Conforme o Black’s Law Dictionary. 



Democracia, pluralização da representação e sociedade civil

Lua Nova, São Paulo, 67: 49-103, 2006

92

que não autorizaram essa defesa ou que, embora simpáticos 
a ela, carecem de qualquer mecanismo estável para contro-
lá-la ou comunicar-lhe preferências. 

O valor dessas práticas, quando olhadas do prisma da 
representação virtual ou da representação por advocacy, é se 
tornarem porta-vozes de demandas de segmentos da socie-
dade, temas e interesses mal ou sub-representados nos cir-
cuitos tradicionais da representação política, ora por se tra-
tar de domínios de decisão muito específicos, como aconte-
ce em determinadas áreas e subáreas de políticas públicas, 
ora por se tratar de minorias ou de grupos particularmente 
desprovidos de recursos econômicos, políticos e culturais, 
ou inclusive por se tratar de temas e problemas emergentes 
negligenciados pelos atores tradicionais da representação. 
É verdade que não mais é possível sustentar, como feito por 
Burke (e depois por diversos estruturalismos), a existência 
de interesses objetivos aos quais as pessoas estariam adscri-
tas e cuja concretude permitiria sua representação obviando 
quaisquer procedimentos de consulta; entretanto, a repre-
sentação coletiva, mesmo se virtual, diz respeito a questões 
cuja proximidade com o representado reduz consideravel-
mente o problema da ausência de interesses articulados em 
preferências, de opiniões ou inclusive de perspectivas, capa-
zes de orientar as decisões do representante49. 

Seria ingênuo reputar que qualquer prática de repre-
sentação unilateral constitui representação virtual no senti-
do burkiano – compromisso representativo “genuíno” –, ou 
que todo compromisso representativo é igualmente compa-
tível com exigências democráticas. Sem dúvida, no interior 
da sociedade civil há noções e práticas de representação 
irreconciliáveis com exigências democráticas, bem como 
outras plenamente compatíveis com tais exigências, mas 

49. Para a diferença entre representar interesses, opiniões ou perspectivas, ver o 
trabalho de Young neste volume. 
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isso é uma questão empírica que deve ser resolvida no pla-
no da pesquisa (ver Gurza Lavalle et al., 2006; 2005). Não 
obstante, ante os limites estruturais do mecanismo eleitoral 
para estimular a representatividade das instituições demo-
cráticas, a representação virtual é sem dúvida um caminho 
de experimentação possível para corrigir parcialmente vie-
ses sistemáticos de exclusão de determinados segmentos da 
população. Nesse sentido, não é difícil perceber que o com-
ponente subjetivo da representação virtual subjaz em boa 
parte do debate sobre a inclusão política de minorias pela via 
de cotas para representação identitária, ou melhor, da políti-
ca da diferença (Young, 2002, e, neste volume: 139-190). 

Contudo, não é possível negligenciar que permanecem 
em pé os limites da representação virtual quando julgada 
pela sua incompatibilidade com exigências democráticas 
relacionadas à presença de mecanismos de prestação de 
contas e sanção. A representação política consagrada nas 
democracias de massas é produto de longa história em que 
as pressões pela ampliação do sufrágio levaram à ruína os 
expedientes personalistas de conexão entre representante 
e representado característicos da democracia parlamentar 
oitocentista; expedientes plutocráticos porque ancorados 
na proximidade social dos partícipes de uma democracia 
restrita às camadas abastadas da população. A democracia 
de partidos introduziu novas mediações entre eleitor e elei-
to, e a conexão entre ambos passou a ser intercedida por 
burocracias partidárias. Os representados perderam qual-
quer controle direto sobre o representante, mas cresceram 
em número e se utilizaram da obediência partidária e do 
perfil programático dos partidos para introduzir sanções e 
preferências no jogo eleitoral. Com o tempo, as pressões 
sociais pela ampliação da democracia foram além do voto e 
se instalaram na vida interna dos partidos. Algo semelhante 
ocorreu na história do sindicalismo, os embates pela repre-
sentatividade se seguiram à consolidação do papel dos sin-
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dicatos como representantes legítimos da força-de-trabalho. 
Visto que a pluralização de atores de representação coletiva 
em instâncias diversas constitui um fenômeno inédito em 
plena efervescência, ainda em processo de institucionali-
zação, não parece descabido esperar que sua importância 
crescente venha acompanhada de pressões para tornar essas 
práticas compatíveis com exigências democráticas mínimas 
de responsividade, prestação de contas e sanção. De fato, a 
multiplicação de iniciativas e legislações para regular as ativi-
dades de entidades privadas sem fins lucrativos ocorridas no 
hemisfério sul, é um movimento que aponta nessa direção. 

 O quanto é possível reformar a democracia mediante 
modalidades de representação animadas, pelo menos em 
parte, pela lógica da representação virtual, é uma questão 
cujo equacionamento parece possível apenas se o caminho 
da experimentação prática for percorrido e se a reflexão for 
desimpedida de problematizar tais modalidades em termos 
de representação política – o que passa, evidentemente, 
pela compreensão e avaliação dos mecanismos de contro-
le e sanção nelas presentes. De um lado, representação vir-
tual é melhor do que ausência completa de representação 
e, nesse plano, ela é um instrumento de inclusão política. 
Nela, há mecanismos indiretos de prestação de contas e 
sanção que precisam ser estudados e avaliados quanto à sua 
capacidade de induzir responsividade virtual – quer dizer, 
responsividade em essência ou de fato, embora não formal-
mente reconhecida50. De outro, conforme ocorreu em epi-

50. Cumpre notar que, para Burke, a representação virtual apenas existe quando 
o representante atua de fato em benefício de interesses objetivos que coincidem 
com o perfil de determinada localidade sem membros no parlamento, cujos habi-
tantes são assim beneficiados por um representante virtual. Nesse sentido, a repre-
sentação virtual burkiana é sempre substantiva ou efetiva, pois ninguém pode ser 
não-representado ou mal-representado virtualmente. Contudo, sugere-se aqui que 
a possibilidade de se pensar em uma responsividade virtual, cuja peculiaridade 
reside no caráter indireto dos mecanismos capazes de gerá-la. 
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sódios históricos anteriores, mecanismos de conexão entre 
representante e representado são passíveis de introdução e 
alteração com o tempo. A esse respeito, práticas de repre-
sentação virtual podem se transformar em distintas modali-
dades de representação política “real”, se a envergadura por 
elas atingida as tornar objeto de pressão da sociedade, dos 
seus públicos, do Estado e dos seus próprios atores.
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A alegação que conecta a democracia e a representação é 
que na democracia os governos são representativos porque 
são eleitos: se as eleições são concorridas livremente, se a 
participação é ampla, e se os cidadãos desfrutam das liber-
dades políticas, então os governos agirão em favor do inte-
resse da população. Em um primeiro ponto de vista – do 
mandato –, as eleições servem para selecionar boas políticas 
ou políticos que sustentam determinadas políticas. Os par-
tidos ou os candidatos fazem propostas políticas durante a 
campanha e explicam como essas propostas poderiam afe-
tar o bem-estar dos cidadãos, os quais elegem as propostas 
que querem que sejam implementadas e os políticos que 
se encarregarão de praticá-las; os governos, efetivamente, 
realizam-nas. Conseqüentemente, as eleições semelham 
uma assembléia direta e a plataforma vencedora se torna 
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o “mandato” que os governos perseguem. Em um segundo 
ponto de vista – da prestação de contas –, as eleições servem 
para manter o governo responsável pelos resultados de suas 
ações passadas. Por anteciparem o julgamento dos eleitores, 
os governantes são induzidos a escolher políticas, julgando 
que serão bem avaliadas pelos cidadãos no momento da 
próxima eleição.

Ambos os pontos de vista são problemáticos. Repre-
sentação é um tema de discussão porque os políticos têm 
objetivos, interesses e valores próprios, e eles sabem coisas 
e tomam decisões que os cidadãos não conseguem obser-
var ou só podem monitorar com certo custo. Mesmo se, 
uma vez no cargo, os políticos possam não querer fazer 
nada a não ser atuar a serviço do interesse público, para 
serem eleitos eles podem ter que, em primeiro lugar, satis-
fazer certos interesses. E uma vez eleitos, podem querer 
dedicar-se aos seus objetivos pessoais ou a alguns interes-
ses públicos que diferem daqueles dos cidadãos. Se eles 
tiverem tais motivações, eles vão querer fazer outras coisas 
distintas de representar a população. E os eleitores não 
sabem tudo que precisariam saber, tanto para decidir pros-
pectivamente o que os políticos deveriam fazer, quanto para 
julgar retrospectivamente se eles fizeram o que deveriam ter 
feito. Se os eleitores sabem que existem coisas que eles não 
sabem, eles não querem obrigar os políticos a realizar seus 
desejos. Por sua vez, se os cidadãos não tiverem informações 
suficientes para avaliar o governo em exercício, a ameaça 
de não ser reeleito é insuficiente para induzir os governan-
tes a agirem de acordo com os interesses dos cidadãos.

Neste artigo nós analisamos se os eleitores podem 
reforçar a representação, utilizando os seus votos para esco-
lher políticos e políticas públicas, para sancionar o gover-
nante em exercício, ou para fazer ambos simultaneamente. 
Depois, discutimos as características institucionais que tal-
vez contribuam para induzir representação. 
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A concepção da representação por mandato
Nas campanhas eleitorais, os partidos propõem políticas e 
lançam candidatos. Se os eleitores acreditarem que os polí-
ticos não são todos iguais, podem tentar assegurar a repre-
sentação, ao usar seus votos para escolher as melhores polí-
ticas ou políticos associados a determinadas políticas. As 
questões que precisamos analisar são (1) se as campanhas 
eleitorais são informativas, isto é, se os eleitores podem jus-
tificadamente esperar que os partidos façam o que eles pro-
põem, e (2) se perseguir a realização da plataforma vence-
dora, o “mandato”, será sempre em favor do bem comum 
dos eleitores. Poderíamos dizer que “a representação por 
mandato” ocorre se a resposta de ambas as perguntas for 
positiva, isto é, se os partidos verdadeiramente informarem 
os eleitores sobre suas intenções e se a realização dessas 
intenções é o melhor para os eleitores sobre as circunstân-
cias dadas.

A concepção da representação por mandato é difundi-
da: acadêmicos, jornalistas e cidadãos ordinários confiam 
nela como se fosse um axioma. Keeler (1993), por exem-
plo, explica as reformas políticas mais importantes intro-
duzidas por Reagan, Thatcher, e Miterrand como segue: 
seus respectivos países enfrentavam uma crise política, 
eleitores queriam mudanças e expressaram seus desejos 
nas urnas, e os respectivos governantes as implantaram 
em seus mandatos. Esse modelo parece explicar bem a 
formação da política em sociedades industriais avançadas 
(Klingeman, Hofferbert e Budge, 1994). Como um políti-
co francês expôs, “desde os romanos, existe uma antiga lei 
política que nós nunca devemos perder de vista: governos 
podem durar apenas pelo princípio pelo qual nasceram” 
(Séguin, 1997).

Um aparato conceitual rudimentar talvez ajude a cla-
rear o que está envolvido. Nas eleições, partidos ou candi-
datos se apresentam para os eleitores, informam-nos sobre 
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1. Os candidatos também exaltam suas virtudes. Este é um ponto que trataremos 
adiante.

2. A terminologia é de Elster (1994).

suas intenções sobre políticas públicas1. Especificamen-
te, eles dizem aos eleitores quais políticas serão adotadas, 
com qual propósito, e com quais conseqüências. Uma vez 
eleitos, os candidatos vitoriosos escolhem as políticas, não 
necessariamente as mesmas que anunciaram. Tendo obser-
vado os resultados das políticas adotadas, os eleitores votam 
novamente. Para introduzir um exemplo, suponha que há 
duas plataformas políticas possíveis: políticas para a segu-
rança econômica (S) e para eficiência (E)2. Os partidos ou 
candidatos em competição prometem fazer S ou E, e, uma 
vez eleitos, buscam realizar S ou E.

Os políticos podem se preocupar tanto com as políticas 
quanto em serem eleitos e reeleitos. Os políticos têm prefe-
rências sobre políticas públicas se a recompensa de manter-
se no cargo ou a probabilidade de se reeleger depende das 
políticas por eles adotadas. Pode-se pensar na recompensa 
de manter-se no cargo em três formas: os políticos podem 
ter políticas favoritas e derivar utilidade de executá-las, 
podem querer realizar seus interesses pessoais, ou podem 
obter satisfação da honra de estar no cargo. Os políticos 
têm algumas crenças sobre as promessas que mais provavel-
mente os fazem vencer, assim como sobre as políticas que os 
eleitores irão de fato apreciar tendo experimentado os seus 
resultados.

Assim, a questão sobre a representação por mandato 
é (1) se as políticas dos governantes serão as mesmas de 
suas plataformas eleitorais, e (2) se seguir esta plataforma 
será melhor para os eleitores. As condições sob as quais a 
representação por mandato ocorre são de tripla natureza: 
quando os interesses dos políticos e dos eleitores coinci-
dem, quando os políticos estão motivados pelo desejo de 
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serem reeleitos e acreditam que os eleitores vão reelegê-los 
se eles realizarem políticas defendidas durante a campanha, 
e quando políticos estão preocupados com a credibilidade 
de suas futuras promessas. Vamos discutir essas situações na 
seqüência.

a) Os interesses dos políticos coincidem com os dos 
cidadãos3. Eleitores e governantes têm interesses idênticos, 
se os governantes quiserem por interesse próprio criar os 
estados de coisas mais desejados pelos eleitores. Se políticos 
e eleitores também têm as mesmas crenças sobre os efeitos 
dos resultados das políticas (“crenças técnicas” nos termos 
de Austen-Smith, 1990)4, então os candidatos são eleitos 
com base na plataforma de maior preferência dos eleitores 
e, como representantes, implementam essa plataforma, pois 
beneficiam seus próprios interesses.

Quase todas as discussões sobre representação, a come-
çar com as Considerações sobre um Governo Representativo de 
John Stuart Mill (1991 [1861]), assumem que a eleição de 
representantes que, de alguma forma, espelham ou repro-
duzem a composição do eleitorado, produz representação. 
Nesse ponto de vista, a assembléia é representativa se for 
uma miniatura do eleitorado, uma amostra dele. A hipótese 
subjacente a essa convicção é que, se a assembléia é descri-
tivamente representativa, então atuará para representar os 
interesses dos representados. Como conseqüência, as discus-
sões sobre as instituições representativas centram-se quase 

3. Obviamente, a questão que surge com tal formulação é: Quais eleitores? Nós 
assumimos neste texto que, qualquer que seja a dimensão do espaço temático, 
existe um equilíbrio da regra da maioria, portanto existe o “voto decisivo”. Sobre 
as complicações que surgem quando essa suposição não se cumpre, ver Ferejohn 
(1986, 1995).

4. Em sua forma pura, a teoria espacial do voto é logicamente incompleta: os elei-
tores só se preocupam com os resultados, mas elegem com base nas políticas. O 
que obviamente falta são “crenças técnicas”, como já definido anteriormente. Note 
que se os candidatos e eleitores tiverem interesses idênticos, mas crenças técnicas 
diferentes, eles terão diferentes preferências sobre as políticas.
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exclusivamente sobre o sistema eleitoral (por exemplo, veja 
Rogowski, 1981). A contribuição seminal de Pitkin (1967), 
ainda hoje indevidamente ignorada, foi precisamente pro-
blematizar essa conexão: será que a proporção é a melhor 
forma de garantir a representação? Se cada representante 
defender opiniões e promover os interesses do seu redu-
to eleitoral, será promovido o interesse comum da coletivi-
dade5? E, o que acontece se os representantes se tornarem 
diferentes de seus eleitorados pelo simples fato de serem 
representantes? E se, uma vez eleitos, perceberem que os 
eleitores não têm interesses próprios?

b) Os políticos querem ser eleitos e reeleitos6. E espe-
ram que os eleitores vão reelegê-los se eles perseguirem as 
propostas políticas apresentadas em suas campanhas eleito-
rais. Se os políticos que procuram vencer as eleições soubes-
sem a preferência dos eleitores decisivos, eles apresentariam 
uma plataforma que coincidisse com essas preferências. Se 
eles esperam que as preferências dos eleitores não mudem, 
ou que, elas serão confirmadas pela observação dos resul-
tados implementados durante o mandato (Harrington, 
1993a), então os representantes seguem as políticas anun-
ciadas procurando a reeleição. E se os eleitores souberem 
o que é bom para eles, o resultado é melhor para eles, de 
modo que a ameaça dos eleitores de punir desvios do man-
dato é plausível.

c) Os políticos estão interessados em fazer que suas pro-
messas tenham credibilidade no futuro. Mesmo se os elei-
tores acreditarem que um desvio do mandato tenha sido 
benéfico, eles descontarão promessas futuras dos políticos 

5. Uma dificuldade com esta visão, manifestada em Mill, é que enquanto a assem-
bléia pode refletir os interesses proporcionalmente, muitas decisões vinculadas ao 
governo não permitem distribuições proporcionais.

6. Isto é verdadeiro, independente de se os políticos também tiverem outros inte-
resses, desde que o maior valor seja a manutenção do cargo per se.
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que adquiriram uma reputação de renegar suas promes-
sas de campanha. Portanto, os eleitores podem ameaçar 
os representantes de votar contra eles se traírem suas pro-
messas, independentemente dos resultados. Essa ameaça 
é implementada pelo partido rival no modelo de Alesina 
(1988), no qual os eleitores não têm comportamento estra-
tégico. Por sua vez, são os eleitores que executam a ameaça 
no modelo de Bank (1990), no qual a credibilidade dessa 
ameaça é suposta em vez de derivada7. Conseqüentemente, 
no melhor dos casos, esta é uma estória incompleta. Retor-
naremos a esse assunto mais adiante.

Observe-se que a representação por mandato é uma 
situação em que as políticas adotadas pelos representan-
tes seguem suas plataformas eleitorais e essas políticas são 
as melhores para os cidadãos sob as condições observadas 
pelos representantes. As três possibilidades distinguidas 
anteriormente levam à conclusão de que a representação 
por mandato ocorre quando as vontades dos políticos e 
dos eleitores coincidem, ou quando os políticos se preo-
cupam apenas em vencer a eleição. Para vencer eles preci-
sam prometer e implementar as propostas políticas que são 
melhores para o público. Mas, fora essa feliz coincidência, 
os políticos podem ter incentivos para se desviar das pro-
postas de campanha, e isto em favor do que é melhor para 
o público, ou, seguir essas propostas mesmo com custos 
para o eleitorado.

Para clarear as debilidades do mecanismo de mandato, 
suponha-se que os políticos não possam ser reeleitos, nem 

7. Bank justifica esta suposição referindo-se ao modelo de multiperíodo de Austen-
Smith e Banks (1989), no qual a ameaça de punir desvios é certamente coerente. 
Mas, no modelo de Austen-Smith e Banks, os governantes nunca cumprem total-
mente suas promessas: quando os eleitores têm pouca expectativa dos governan-
tes, os partidos sempre prometem mais do que podem fazer, mesmo que façam 
primeiramente o melhor; entretanto, quando os eleitores esperam muito, as plata-
formas e as chances de reeleição são independentes do que os eleitores querem.
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mesmo uma vez8. Os eleitores sabem que, uma vez eleito, o 
representante fará qualquer coisa que deseje. Sem a puni-
ção de votar novamente, os eleitores precisam adivinhar 
quais partidos ou candidatos concorrentes têm preferências 
de políticas que coincidem com as deles e quais são impene-
tráveis à corrupção dominante no cargo. A menos que, no 
quadro de candidatos, existam tais políticos e que os elei-
tores adivinhem corretamente quem eles são, os candida-
tos vitoriosos não atuarão de maneira representativa. Se os 
políticos tiverem preferências por políticas distintas daque-
las dos eleitores decisivos, eles irão se afastar das políticas 
anunciadas; se eles perseguirem benefícios próprios, tirarão 
proveito ou rendas do cargo.

Além disso, para serem eleitos, os políticos podem ter 
que fazer promessas a interesses específicos. Suponha-se, no 
espírito da Escola de Regulação de Chicago (Stigler, 1975; 
Peltzman, 1976; Becker, 1958 e 1983) que (1) os eleitores 
são ignorantes, racionais ou não, sobre o impacto das pro-
postas políticas para seu bem-estar, e que (2) para se apre-
sentarem aos eleitores, os políticos precisam utilizar recur-
sos, incluindo – mas não apenas – dinheiro. Os políticos se 
preocupam apenas em ganhar eleições, mas, para vencer, 
necessitam arrecadar recursos. Devido ao fato de os elei-
tores não se importarem com propostas políticas que têm 
apenas um impacto pequeno em seu bem-estar, os políticos 
podem vender aos grupos de interesse políticas que infli-

8. De fato, é suficiente ser conhecido e finito o número de eleições que o político 
pode concorrer. Suponhamos que o político não poderá concorrer depois de um 
determinado período no cargo. Então, durante a sua última eleição, os eleitores 
saberão que no próximo período no cargo, o político não terá nenhum incentivo 
para tentar a reeleição e os eleitores votarão contra ele. Logo, se o político não 
será reeleito na próxima eleição, ele não terá incentivos para se comportar bem 
durante o atual mandato..., e assim por diante. A menos que os políticos se preo-
cupem com a aprovação dos eleitores quando exercerem o cargo pela última vez, 
os limites da duração do cargo privam os eleitores de criar incentivos para que os 
políticos os representem.
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gem um custo pequeno para cada eleitor – mas com bene-
fícios concentrados nesses grupos de interesse –, e gastar 
nas eleições os recursos arrecadados nessa troca. Posto que 
as políticas que arrecadam recursos de grupos específicos 
de interesse são custosas para os eleitores, os políticos esco-
lhem políticas que os deixam indiferentes sobre a margem 
entre aumentar o próprio bem-estar dos eleitores e as des-
pesas de campanha. Assim, o bem-estar dos eleitores não é 
maximizado. 

O fato é que para existirem e se apresentarem aos 
eleitores, os partidos políticos precisam arrecadar fundos. 
Quando esses fundos vêm de interesses particulares, são tro-
cas de favores. Presumidamente, se Philip Morris Co. Inc. 
contribuiu em 1996 com mais de US$ 2,5 milhões para o 
Comitê Nacional Republicano (New York Times, 28 de janei-
ro de 1997, p. 3), deve ter esperado pelo menos US$ 2,5 
milhões em favores; de outra forma, seus dirigentes pode-
riam ter sido despedidos pelos acionistas. Os intercâmbios 
de contribuições políticas por favores de políticas geram 
distorções através de seus efeitos na distribuição de recur-
sos. O custo social de tais distorções é provavelmente muito 
maior do que aquele do roubo aberto, que causa distorções 
apenas através de seus efeitos sobre os impostos.

Porém, as situações em que ou o político se desvia de 
suas promessas em prol do interesse dos eleitores, ou man-
tém-nas contra o interesse de uma maioria, são possíveis 
mesmo se os representantes enfrentam eleições repetidas e 
mesmo se as campanhas eleitorais forem baratas (ou susten-
tadas com financiamento público).

a) As condições podem mudar de tal forma que a 
implantação do mandato não mais é o melhor para os elei-
tores. Suponha-se que um governo que esteja iniciando o 
mandato, ao vencer as eleições com uma campanha sobre 
uma proposta política “S”, imediatamente após assumir o 
cargo, aprende algo que nem ele e nem os eleitores sabiam 
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na época de eleição: o governo anterior, competindo para a 
reeleição, escondeu a triste situação do tesouro, e os ganha-
dores da eleição descobrem, ao assumirem o cargo, que os 
cofres estão vazios. Digamos que “S” é a melhor política quan-
do as condições são boas, enquanto “E” é melhor quando as 
condições são ruins. Então, o governo se depara com a opção 
de se desviar do mandato para o bem dos eleitores ou ade-
rir às propostas apesar de as circunstâncias terem mudado. 
Por sua vez, os eleitores, que teriam concordado em mudar 
a política, se tivessem observado o que o governante obser-
vou, precisam decidir se acreditam na mensagem do gover-
no – que parecerá auto-interessada – sem ter acesso direto à 
informação. E podem se equivocar em uma outra direção. 
Portanto, os representantes se desviarão uma parte do tempo 
e os eleitores punirão alguns desses desvios – bons ou ruins.

Perceba-se que mesmo as mudanças de condições que 
são endógenas à política do governo, mas que não foram 
previstas pelos políticos antes de chegar ao cargo, podem 
ser razões para mudar o rumo político em prol do bem-
estar dos cidadãos; a mudança, em 1983, do governo socia-
lista francês pode ilustrar esse ponto.

b) Para ser eleito, um candidato deve oferecer a plata-
forma preferida pelo eleitor decisivo. Suponha-se que um 
candidato acredita que o eleitor decisivo tem crenças incor-
retas sobre os resultados de certas políticas. Esse candida-
to enfrenta a escolha de apresentar a plataforma que ele 
acredita ser a melhor para os eleitores e sofrer uma derrota 
(entretanto, espera vencer a próxima disputa, se o compe-
tidor implementar políticas menos efetivas), ou propor o 
que os eleitores querem e ter pelo menos 50 por cento de 
chances de vencer (se o outro adversário apresentar a mes-
ma plataforma). Se o representante acredita que a política 
menos popular é suficientemente mais efetiva do que a pre-
ferida pelos eleitores, ele ou ela antecipa que, tendo obser-
vado esses efeitos, os eleitores vão ser persuadidos de que 
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a política correta foi a escolhida e votarão para reelegê-lo. 
Assim, esse político poderá continuar uma política que é de 
fato melhor para os cidadãos.

É necessário distinguir outras duas situações. Na pri-
meira (Harrington, 1993a, seção 4), os dois candidatos têm 
as mesmas crenças sobre as preferências do eleitor decisivo, 
mas diferentes crenças sobre a efetividade das políticas, o 
que significa que um deles acha o eleitor decisivo errado. 
Então, eles oferecem a mesma plataforma em suas campa-
nhas eleitorais, mas, uma vez eleitos, podem seguir diferen-
tes políticas. Se o vencedor é o candidato que acredita que a 
política preferida pelo eleitor decisivo é significantemente 
inferior a uma alternativa, o representante adota a políti-
ca preferida por ele, acreditando que os eleitores se con-
vencerão de sua superioridade, uma vez que os resultados 
sejam concretizados. Em tais situações, nós observaremos 
candidatos que apresentam a mesma plataforma e, depois, 
desviam-se de seu mandato.

Na segunda situação, os dois candidatos têm as mes-
mas crenças sobre a efetividade das propostas políticas, 
mas diferem em suas crenças quanto à preferência do elei-
tor decisivo. Se eleitos, eles buscarão realizar as mesmas 
políticas, mas para serem eleitos vão apresentar diferentes 
plataformas. Se o vencedor é o candidato que acredita que 
os eleitores estavam errados, uma vez eleito como repre-
sentante altera a política. Em tais situações, nós observa-
remos que os candidatos oferecem diferentes plataformas 
e depois seguem a mesma política independentemente de 
quem foi eleito.

Repare-se que, em ambas as situações, os candidatos 
têm a possibilidade de se desviar de suas plataformas quan-
do eleitos, mas eles o fazem acreditando que estão agindo 
pelo bem do eleitorado. 

c) Suponha-se que tudo se mantém conforme acabamos 
de descrever, mas que o representante não acredita que os 
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eleitores se convencerão da efetividade da melhor política; 
ora porque os eleitores estão certos de quais políticas são 
melhores para eles, ora porque a escolha de políticas não 
faz grande diferença. Como Harrington (1993a) demons-
tra, se os eleitores inicialmente acreditam que uma política 
é melhor do que outra, será mais difícil que se convençam 
ex post da superioridade da alternativa9. Temendo que, se 
propuser uma plataforma e seguir outra, ele não será ree-
leito, o representante oferece a proposta inferior, preferida 
pelos eleitores, e a implementa, contra o que ele considera-
va ser melhor para os interesses dos cidadãos. O mandato 
será implementado, mas os políticos não atuarão de forma 
representativa.

Em resumo, sob certas condições, os representantes 
podem ora executar políticas que melhoram o bem-estar 
dos eleitores por meio de desvios do mandato, ora ser obe-
dientes ao mandato, mesmo se acreditarem que sua imple-
mentação não será melhor para os eleitores. Se a imple-
mentação do mandato não é o melhor que o governante 
pode fazer, então é difícil acreditar na ameaça de punição 
para quem se desvia do mandato. Os eleitores podem não 
gostar de governantes que traem suas promessas, mas não 
punirão os políticos que beneficiam os eleitores mediante 
desvios do mandato.

Essa impunidade é atenuada por considerações de 
reputação (Downs, 1957; Ferejohn, 1995). Os políticos tal-
vez se preocupem com o comprometimento a promessas 
como um investimento em suas credibilidades. Certamen-

9. A intuição é a seguinte. Supondo que inicialmente os eleitores crêem que a po-
lítica S é a melhor para eles do que a E por certa quantidade e. Se eles observarem 
que um resultado de implementação E é melhor do que S por uma certa quanti-
dade e, sua crença posterior será que E produz resultados num nível entre suas 
expectativas iniciais a suas observações, que continuará estando abaixo de S. Para 
ser persuadido que E é melhor do que S, o resultado de E terá que ser melhor do 
que o anterior de S por uma quantidade maior que e.
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te, é sabido que o governo polaco “foi forçado a recordar-
se das promessas de 1993 e a fazer algumas concessões aos 
eleitores, sob a pena de perder sua credibilidade” (Krauze, 
1994). Se os representantes anteciparem que os eleitores 
não observarão apenas suas políticas passadas, mas também 
prestarão atenção nas novas promessas, isto é, se seu desem-
penho passado no cargo não é completamente informativo, 
eles precisam se preocupar em que se acredite neles, o que, 
por sua vez, modera suas tentações de se desviar de anti-
gas promessas. Um político que executa uma manobra terá 
que descansar somente em seu desempenho passado quan-
do for buscar a reeleição, enquanto que um político que se 
mantém fiel a suas promessas terá maiores possibilidades de 
o eleitor acreditar nele. Por sua vez, os eleitores poderiam 
punir os políticos que renegam suas promessas como um 
investimento em informação. Depois de tudo, os eleitores 
querem que suas escolhas tenham conseqüências; portanto, 
eles desejam ser viável prever o comportamento dos políti-
cos com base em suas plataformas políticas, retóricas e iden-
tidades. Os políticos podem argumentar que circunstâncias 
imprevisíveis são razões para eles se desviarem do mandato, 
mas têm que dar alguma explicação para fazê-lo. Isto evi-
dência prima facie que eles pensam que se espera que sigam 
o mandato.

Enquanto esses mecanismos de reputação podem enco-
rajar os representantes a obedecerem às promessas eleito-
rais, uma característica surpreendente das instituições demo-
cráticas, destacada por Manin (1997), é que em nenhum 
sistema democrático os políticos são legalmente obrigados 
a manter suas plataformas. Em nenhuma democracia exis-
tente os representantes são obrigados a seguir instruções. 
As ações judiciais dos cidadãos contra os governantes que 
traem promessas especificas de campanha têm sido rejei-
tadas pelos tribunais em vários países, mais recentemente 
na Polônia. Nenhuma constituição democrática em âmbi-
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to nacional permite a revogação, e, exceto na Câmara de 
Representantes dos Estados Unidos, os períodos eleitorais 
tendem a ser longos – em média, 3,7 anos para legisladores 
e 3,9 anos para presidentes (Cheibud e Przeworski, 1999). 
Enquanto disposições para impeachment e procedimentos 
para retirar a confiança dos representantes são comuns, 
eles nunca são voltados a punir a traição de promessas10. 
Referendos nacionais com efeitos vinculantes e fundamen-
tados em iniciativas populares apenas existem na Suíça, e, 
sob formas mais restritas, na Itália e na Argentina. Nesse 
sentido, uma vez que os cidadãos elegem os representantes, 
não há dispositivos institucionais que os forcem a cumprir 
suas promessas. Os eleitores podem sancionar desvios dos 
mandatos apenas depois de experimentarem seus efeitos.

Por que, então, não há mecanismos institucionais para 
forçar os políticos empossados a serem fiéis a suas platafor-
mas? Historicamente, o principal argumento era que deve-
ria se permitir aos legisladores deliberar. As pessoas querem 
que seus representantes aprendam um com o outro. Além 
disso, quando as pessoas estão inseguras sobre seus julga-
mentos, podem querer que os representantes consultem 
peritos.

Outro argumento histórico era que os eleitores podem 
desconfiar de seus próprios julgamentos. As pessoas podem 
não apenas estar com medo de suas próprias paixões, mas 
se são racionalmente ignorantes, devem reconhecer que 
não sabem. Presumivelmente, as eleições estabelecem um 
calendário para um acerto de contas; portanto, os cidadãos 
podem querer dar aos governantes alguma liberdade para 

10. Ocasionalmente, um desvio do mandato provoca parte de um ímpeto para o 
impeachment, mesmo quando o desvio não é uma justificativa formal. Dois recentes 
presidentes que abandonaram suas promessas de campanhas, na Venezuela e no 
Equador, sofreram um impeachment, mesmo sem tempo para que os resultados se 
concretizassem.
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governar e avaliar as ações dos líderes nas épocas de elei-
ções. O’Flaherty (1990) argumenta que essa é a razão para 
eleger políticos por um tempo determinado; dessa maneira, 
os cidadãos podem se proteger contra preferências incon-
sistentes no tempo e, no entanto, exercer o controle a pos-
teriori (ex post).

Finalmente, as instituições devem permitir lidar com 
mudanças de condições. Nenhuma plataforma eleitoral 
pode especificar a priori o que o governo deveria fazer em 
cada estado contingente de coisas; os governos precisam 
ter alguma flexibilidade para enfrentar mudanças circuns-
tanciais. Se os cidadãos esperam que as condições devem 
mudar e os governos são representativos, não vão amarrar 
os governos a suas instruções11.

Portanto, existem boas razões para as instituições 
democráticas não ter mecanismos para obrigar a obediên-
cia ao mandato. Nós escolhemos políticas que representam 
nossos interesses ou candidatos que nos representam como 
pessoas, mas queremos que os governantes sejam capazes 
de governar. Em conseqüência, embora preferíssemos que 
os governantes se mantivessem presos às suas promessas, 
a democracia não contém mecanismos institucionais para 
assegurar que nossas escolhas sejam respeitadas.

A concepção de representação por prestação de contas
Mesmo se os cidadãos são incapazes de controlar os gover-
nos obrigando-os a seguirem mandatos, os cidadãos quiçá 
consigam fazê-lo, se puderem induzir os representantes a 
antecipar que eles terão que prestar contas por suas ações 
anteriores. Os governantes são controláveis mediante pres-

11. Minford (1995: 105) observa no contexto da política monetária que “se os 
eleitores têm pouca informação, devem preferir deixar o governo ter completa 
discrição, independentemente da falta de credibilidade, no lugar de tê-lo em suas 
mãos”.
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tação de contas, caso os eleitores possam discernir se os 
governantes estão agindo em prol de seus interesses e caso 
possam sancioná-los apropriadamente, de tal forma que 
aqueles representantes que agirem em benefício do inte-
resse dos cidadãos vencerão a reeleição e aqueles que não o 
fizerem, perderão. Representação por prestação de contas 
ocorre quando (i) os eleitores votam para reterem os repre-
sentantes somente quando eles agem em favor do interesse 
dos primeiros, e (ii) o representante escolhe políticas neces-
sárias para ser reeleito.

Para entender porque surge o problema da prestação 
de contas, devemos considerar novamente os objetivos dos 
políticos. Eles podem não querer fazer nada que os cida-
dãos bem informados não teriam gostado que fizessem; tal-
vez tenham espírito público para se dedicarem totalmente a 
promover o interesse comum. Eles também podem querer, 
todavia, algumas coisas diferentes e com custos para os cida-
dãos, ora apenas algumas metas que os cidadãos não com-
partilham, ora a reeleição ou ganhos particulares. Os polí-
ticos podem querer promover suas próprias idéias, mesmo 
se forem distintas da vontade dos cidadãos12. Alguns podem 
se importar mais em crescer na carreira contra outros polí-
ticos, dentro do governo ou do mesmo partido. Outros 
podem buscar destaque (Niskanen, 1971). Há aqueles que 
podem querer enriquecer-se às custas dos cidadãos, seja 
enquanto estão no cargo ou após deixá-los. Enfim, alguns 
podem estar mais preocupados em obter o reconhecimento 
dos estrangeiros. Em todos esses casos, os políticos vão que-
rer alguma coisa cuja busca é danosa para os cidadãos. Por 
falta de um termo melhor e para manter uma terminologia 
regular, nós vamos nos referir a essas coisas como rendas.

12. Suponha-se que em um país pobre, as pessoas querem consumir imediatamen-
te enquanto os políticos benevolentes querem desenvolver o país incrementando 
os investimentos.
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Para introduzir outro termo comum na literatura, há 
diferentes caminhos em que os políticos podem se “esqui-
var da suas responsabilidades”(shirk), isto é, fazer coisas que 
os cidadãos não queriam que eles fizessem. Eles se esquivam 
se passarem o tempo conspirando contra seus rivais, se agi-
rem para incrementar sua própria riqueza, se estenderem 
favores clientelistas para seus familiares e amigos; entretan-
to, o meio mais importante em que eles podem agir contra 
os interesses de seus eleitores é escolher políticas que bene-
ficiam seus interesses particulares ou os interesses de algum 
grupo especifico, ao qual devem favores.

Os cidadãos enfrentam o problema de estabelecer uma 
troca com os políticos – entre extrair rendas e perder o cargo 
ou não extrair rendas e manter-se no cargo – que poderia 
induzi-los a manter comportamentos rentistas baixos, enten-
dendo que manter rendas baixas significaria fazer o que os 
eleitores querem. A visão padrão de como funciona o meca-
nismo de prestação de contas baseia-se no “voto retrospecti-
vo”. Nesse enfoque, os cidadãos estabelecem algum parâme-
tro de desempenho para avaliar os governantes: “meu salário 
deve subir pelo menos quatro por cento durante o período”, 
“as ruas precisam ser seguras”, ou até mesmo “a seleção nacio-
nal precisa classificar-se para a Copa do Mundo”. Os cidadãos 
votam contra os representantes a menos que satisfaçam esses 
critérios. Por sua vez, o governo, esperando ser reeleito e 
antecipando a regra de decisão dos eleitores, fará o que for 
possível para satisfazer tais critérios.

Imagine que as condições sob as quais o governante 
toma decisões podem ser “boas” ou “ruins”. Os políticos 
decidem implementar a política S, que é melhor para os 
cidadãos quando as condições são boas, ou a política E, que 
é melhor quando as condições são ruins. Suponha-se que 
a renda obtida pelos representantes quando fazem tudo 
o que podem para o público consiste apenas em seus salá-
rios e os benefícios legalmente autorizados, e suponha que 
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os representantes querem ser reeleitos. Suponha-se ainda 
que o eleitorado sabe tudo o que precisa saber e que ele, 
para introduzir os representantes a atuar tão bem quanto 
possível em determinadas circunstâncias, estabelece parâ-
metros de desempenho para condições boas ou más. Nes-
se caso, o governo atuará de maneira representativa e os 
cidadãos obterão o melhor possível em ambas as condições. 
Por outras palavras, a prestação de contas induz à represen-
tação (Key, 1966). Como Fiorina (1981: 11) se expressou: 
“Dados certos atores políticos que desejam fervorosamente 
preservar suas posições e que, cuidadosamente, antecipam 
a reação do público em exercício do cargo como meio para 
alcançar um fim, um eleitorado que vota retrospectivamen-
te colocará em vigor a prestação de contas, mesmo que seja 
no sentido ex post e não ex ante”.

Porém, suponha-se que os eleitores não sabem quais são 
as condições. Os políticos conhecem essas condições, mas, 
para os eleitores, pode ser inviável observá-las ou talvez pos-
sam monitorá-las apenas com um certo custo. Tais condições 
podem incluir a postura de negociação de governos estran-
geiros ou de instituições financeiras internacionais (algo que 
os cidadãos não podem observar); ou o nível de demanda da 
exportação dos maiores compradores do país (algo que os 
eleitores conseguem observar apenas se se tornarem econo-
mistas). Então, os eleitores estão em um dilema: se eles esta-
belecem um parâmetro elevado e as condições forem ruins, o 
representante não será reeleito, faça o que ele fizer, e ele irá 
buscar rendas excessivas. Por sua vez, se os eleitores estabe-
lecem um parâmetro baixo, o representante terá condições 
de procurar rendas excessivas quando as condições forem 
boas e, nesse caso, será reeleito dando menos aos eleitores 
do que poderia ter dado. Seja qual for a decisão dos eleitores, 
os políticos algumas vezes vão escapar de seu controle. 

Um aspecto da informação incompleta merece atenção 
particular. Note que os eleitores que atuavam nas páginas 
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prévias foram míopes: estavam preocupados apenas em 
mudanças para o seu bem-estar durante o presente. Mas se 
os eleitores forem completamente racionais, também deve-
riam preocupar-se no valor presente do seu futuro bem-
estar, o legado que o representante deixa para o futuro. Se 
a economia cresce porque o governo corta todas as árvores 
do país, o eleitor viverá de champagne durante o período, 
mas não haverá árvores para cortar. Por sua vez, se a econo-
mia decresce porque passa por reformas estruturais, os elei-
tores sofrerão privações econômicas, mas poderiam ter sido 
melhoradas as oportunidades de suas vidas no futuro. Tudo 
o que os eleitores observam, todavia, é a mudança do seu 
bem-estar durante o período, e têm que fazer, nesta base, 
inferências sobre o futuro. Digamos que os eleitores do 
governo em exercício observam seu bem-estar atual decair: 
deveriam eles concluir que o governante está investindo no 
futuro ou perseguindo quimeras (neoliberais) por sua con-
ta, ou simplesmente roubando? Conforme Stokes (1996a) 
demonstra, os eleitores podem adotar uma das três seguin-
tes posturas:

a) Eles podem extrapolar a experiência atual para 
o futuro. Esta é a postura “normal”, ao menos é o que os 
modelos do voto retrospectivo normalmente assumem.

b) Eles podem assumir uma postura “intertemporal” 
(Przeworski, 1996), e esperando que as piores coisas já pas-
saram, prevêem o melhor para o futuro.

c) Eles podem assumir uma postura de “exoneração”, 
atribuindo o declínio de seu bem-estar às más condições, 
mais do que a qualquer coisa que o governo tenha feito.

É difícil falar o que é racional para as pessoas sob essas 
circunstâncias. Alguns trabalhos empíricos sobre as refor-
mas neoliberais nas novas democracias (Przeworski, 1996; 
Stokes, 1996b) sugerem que as pessoas estão dispostas a 
exonerar os governos pela inflação e por tratar os aumen-
tos salariais intertemporalmente, como previsão da infla-
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ção, mas que são avessos ao risco quanto ao desemprego 
e tornam-se contra os governos que o geram. Contudo, há 
outros estudos que concluem que as pessoas são sensíveis à 
inflação e relativamente indiferentes ao desemprego (Rose, 
1997; Weyland, 1996). Em qualquer caso, há pouco em que 
as pessoas possam basear seus julgamentos.

Os modelos eleitorais de prestação de contas normal-
mente assumem que, enquanto os eleitores não conhecem 
aquilo que precisariam saber para avaliar os governos, os 
representantes sabem o que precisam fazer para serem ree-
leitos. O artifício implícito no qual esse modelo se baseia 
é que os eleitores oferecem um contrato ao governo: “se 
você nos der pelo menos isso, nós votaremos em você; caso 
contrário, não”. Porém, os eleitores não oferecem tais con-
tratos. Perceba que nós poderíamos depositar não apenas 
cédulas numa urna, mas também uma lista com nossas con-
dições para reeleger o representante. Contudo, nós não 
fazemos isso, e não o fazemos porque queremos que os 
governantes façam tudo o que puderem por nós, mais do 
que simplesmente satisfazer nossas demandas mínimas. De 
fato, Manin (1997) mostra que os eleitores podem decidir 
reeleger o representante sobre qualquer base que desejem 
levar em consideração, incluindo a classificação para a Copa 
do Mundo, e podem mudar de idéia entre o inicio e o final 
do período de governo. Pelo menos nesse sentido, os eleito-
res são soberanos.

Assim, surge uma questão sobre como o representante 
agirá se a informação é assimétrica em ambos os sentidos: 
os eleitores não estão seguros acerca das condições sob as 
quais se faz a política, e os representantes estão incertos 
sobre o que poderia satisfazer o eleitores. Pode ser mostrado 
(Cheibub e Przeworski, 1999) que, quando os governantes 
verdadeiramente se preocupam em ser reeleitos, eles repre-
sentarão buscando políticas apropriadas para as condições 
observadas, de tal forma que, para os eleitores, será melhor 
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manter suas expectativas em segredo. Quando, entretanto, 
os representantes estão menos preocupados em se reeleger 
e, por sua vez, os eleitores esperam que as condições sejam 
boas, o melhor que os eleitores podem fazer é formular 
demandas pontuais e fazer que os políticos tomem conhe-
cimento delas. Finalmente, quando os representantes dão 
ainda menos valor para a reeleição e os eleitores esperam 
que as condições sejam más, não há nada que os eleitores 
possam fazer para evitar que os governantes extraiam ren-
das excessivas se as condições forem boas. Portanto, os elei-
tores estarão melhor se puderem, estrategicamente, revelar 
ou não suas demandas; mas, para fazê-lo, ainda precisam 
saber quanto importa para o representante ser reeleito e 
qual a probabilidade de as condições serem boas.

Em suma, a prestação de contas não é suficiente para 
induzir a representação quando os eleitores têm informa-
ções incompletas.

O uso do voto para dois propósitos
Em um modelo puro de prestação de contas, os eleitores 
utilizam o voto apenas com um propósito: sancionar o 
representante, e toda informação disponível para os elei-
tores é revelada pelo desempenho do governante. Em um 
modelo de mandato puro, eleitores comparam as promes-
sas feitas pelos candidatos sobre o futuro e usam o voto 
somente para escolher o melhor candidato. No modelo de 
Downs (1957; também Fiorina, 1981), os eleitores usam as 
informações sobre o desempenho anterior do representan-
te e, se disponível, dos concorrentes, mas isso é também um 
modelo de mandato no sentido de que os eleitores usam 
as informações sobre o passado apenas para escolher um 
governo melhor para o futuro. De fato, Sniderman, Glaser 
e Griffin (1990) afirmam que a votação retrospectiva pura 
seria irracional: as pessoas racionais olham para frente. Con-
tudo, isso não é correto: se os eleitores puderem empregar 
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com verossimilhança seu voto para penalizar o representan-
te, ameaçar com a utilização dessa ferramenta é uma for-
ma perfeitamente racional de induzir os governos a agirem 
bem no futuro.

Por tudo o que sabemos, os eleitores não avaliam se 
devem usar o único instrumento que eles têm, o voto, para 
escolher um melhor governo ou para estruturar incentivos 
dirigidos ao governo em exercício. Fearon (1999) oferece 
evidências persuasivas de que os eleitores querem escolher 
os melhores políticos e as melhores políticas. Não obstan-
te, votar “para mantê-los honestos” também parece estar 
enraizado no repertório da cultura democrática. Rema-
nesce o fato de os eleitores terem apenas um instrumento 
para alcançar dois objetivos: escolher as melhores políticas 
e os melhores políticos, e induzir os últimos a comportar-
se bem enquanto estiverem no cargo. A questão então é: o 
que acontece quando os eleitores tentam usar o voto para 
ambos os propósitos?

Suponha-se que, acreditando que os políticos não são 
todos iguais, os eleitores se inclinem pela possibilidade de 
eleger os melhores governantes. Os eleitores podem crer 
que um concorrente é mais competente, tendo melhor 
compreensão da relação entre políticas e resultados, ou 
que é mais honesto, estando disposto a aceitar rendas mais 
baixas em troca de preservar o cargo público. Uma eleição 
ocorre, um representante toma posse; ambos, representan-
te e eleitorado, observam as condições objetivas. Os eleito-
res estabelecem suas regras ou parâmetros de votação; os 
representantes escolhem rendas, e os eleitores votam nova-
mente. Tendo observado o que aconteceu durante a gestão 
em exercício, os eleitores votam em um concorrente com a 
probabilidade de que seria melhor do que o antigo gover-
nante (no sentido de que ele poderia gerar um bem-estar 
mais alto sob as mesmas condições). Antecipando que os 
eleitores votarão por um concorrente com alguma proba-
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bilidade positiva, o representante optará por um nível mais 
alto de rentabilidade. Portanto, as rendas necessárias para 
induzir o representante a buscar a reeleição, quando os elei-
tores usam o voto como um mecanismo de seleção, são mais 
altas do que quando os eleitores só estão preocupados com 
os incentivos para o governante em exercício. Nesse senti-
do, usar o voto para escolher o melhor governo prospectiva-
mente é custoso para os eleitores em termos do seu controle 
sobre o representante em exercício (veja Fearon, 1999)

Nota-se imediatamente que pode surgir o seguinte 
pesadelo (Ferejohn, 1986; Banks e Sundaram, 1993): se os 
eleitores sempre acharem que o concorrente é melhor, logo 
os representantes não poderão jamais ser reeleitos e sem-
pre escolherão extrair rendas altas. Por sua vez, se os repre-
sentantes extraírem rendas altas, os eleitores nunca votarão 
neles. O representante sabe que os eleitores sempre se incli-
narão pelas promessas do adversário e sempre extrairá ren-
das máximas. Isso significa que se os eleitores acreditarem 
que todos os políticos são iguais, estarão seguros de que os 
concorrentes são melhores. Nessa situação, o controle dos 
eleitores se rompe totalmente13.

Porém, mesmo se os eleitores podem ser crédulos, não 
são assim ingênuos. O desempenho do governante é infor-
mativo. Como descobriu Bartels (1988), o desempenho 
anterior do presidente, pelo menos nos Estados Unidos, é 
um bom preditor de seu desempenho futuro (e não daque-
le do concorrente). Assim, os eleitores que usam seu voto 
prospectivamente têm boas razões para basear-se na infor-
mação retrospectiva. Harrington (1993b) demonstra que 

13. Isso pode parecer exagerado. Mas vários países, notadamente Equador e Po-
lônia, experimentaram uma série de eleições, nas quais um candidato prometeu 
seguir uma política de expansão e os eleitores acreditaram, e, eleito, mudou para 
uma política de contração, só para ser derrotado por um candidato que prometeu 
uma política de expansão etc.
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quanto mais incerteza têm os eleitores sobre os resultados 
de políticas públicas, mais deveriam basear-se em informa-
ções sobre o desempenho anterior. Eles podem observar 
o desempenho anterior do representante e decidir qual é 
a probabilidade do adversário ser melhor. Não obstante, 
na medida em que os eleitores usem o voto para eleger o 
melhor governo, devem diminuir o poder dos incentivos 
para os representantes em exercício.

Madison (O Federalista, n.o 57) pensou que “o objetivo 
de toda a constituição política é, ou deveria ser, primeiro, 
obter, para governar, homens que possuam uma alta sabe-
doria para discernir e a maior virtude para perseguir o bem 
comum da sociedade; posteriormente, tomar precauções as 
mais efetivas para mantê-los virtuosos enquanto continua-
rem a ser fiduciários públicos”. Utilizar o voto para ambos 
os propósitos – obter os melhores governantes e mantê-los 
virtuosos – não é irracional: enquanto os eleitores perdem 
algo do controle sobre o representante; em troca, eles ele-
gem um melhor governo. No entanto, o sistema designado 
por Madison e seus colegas torna possível empenhar-se ape-
nas por um desses propósitos, às custas do outro.

Instituições, eleições e representação
As democracias não são todas iguais, e é possível que alguns 
sistemas democráticos promovam mais a representação do 
que outros. Embora nós tenhamos pouco conhecimento 
sistemático sobre os efeitos de arranjos institucionais parti-
culares no controle dos eleitores sobre os políticos, alguns 
fatores institucionais merecem atenção.

a) Os eleitores devem ser capazes de imputar claramen-
te a responsabilidade pelo desempenho do governo. Sua 
habilidade para fazê-lo é limitada quando o governo é uma 
coalizão. Também é limitada quando a Presidência e o Con-
gresso são controlados por partidos diferentes. É necessá-
ria uma teoria elaborada do governo para descobrir quem 
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é responsável pelo quê nessas circunstâncias (todavia, ver 
Anderson, 1995).

Hamilton argumentou, em O Federalista n.o 70, que a 
prestação de contas é obscurecida sob um executivo plural, 
isto é, um executivo de gabinete: “Mas uma das objeções 
de maior peso à pluralidade no executivo [...] é que ten-
de a ocultar falhas e a destruir a responsabilidade [...] As 
circunstâncias que podem ter conduzido a qualquer fracas-
so ou infortúnio nacional são às vezes tão complicadas que 
há um número de atores com diferentes graus e tipos de 
agência. Embora possamos ver claramente sobre o todo que 
houve erros na administração, é praticamente impossível 
pronunciar quem deve, de fato, pagar esses eventuais erros 
malignos”. Porém, uma ambigüidade similar aparece em 
sistemas presidenciais. Bagehot (1992: 67) expressou esse 
ponto de vista energicamente: “Dois homens inteligentes 
nunca estão propriamente de acordo sobre um orçamento 
[...] Eles estão seguros na discussão e o resultado certamen-
te não satisfará a nenhum dos dois. E quando os impostos 
não geram rendimentos como se esperava, quem é respon-
sável? Muito provavelmente, o secretário do tesouro não 
poderia convencer o presidente do comitê, assim como pro-
vavelmente o presidente não poderia convencer seu comi-
tê e o comitê não poderia convencer a assembléia. Quem, 
então, podemos punir – quem você pode deixar de lado 
– quando os impostos não se equilibram?”

As descobertas empíricas sobre a transparência da res-
ponsabilidade – a maior parte delas devidas a Powell e seus 
colaboradores – são confusas. Instituições que induzem 
maiorias aumentam a distância entre a posição ideal do 
eleitor médio e do governo (Huber e Powell, 1996), mas 
aumentam o que Powell (1990) afere como a “transparên-
cia da responsabilidade”, o que, por sua vez, faz com que 
a votação dos representantes em exercício seja mais sensí-
vel ao desempenho econômico (Powell e Whitten, 1993). 
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Assim, parece que as instituições majoritárias geram gover-
nos que são mais distantes dos eleitores no espaço das polí-
ticas, mas com maior prestação de contas. A relação entre as 
preferências dos cidadãos e as políticas reais – não estudada 
por Powell – é conseqüentemente indeterminada.

b) Os eleitores devem poder votar para retirar do car-
go os partidos responsáveis por um desempenho ruim, e 
os partidos por eles eleitos devem poder tomar posse do 
governo. Essas poderiam parecer características universais 
da democracia, mas sob alguns sistemas eleitorais são qua-
se impossíveis: testemunhe a contínua permanência dos 
Democratas Cristãos na Itália ou do PLD no Japão, ou a fra-
ca conexão entre os resultados da votação e os resultados 
eleitorais na Bolívia. Como Pasquino (1994: 25) colocou no 
que diz respeito à Itália: “os partidos governantes parecem 
expropriar os eleitores da influência política, ao fazer e des-
fazer governos de todos os níveis com muito pouco respeito 
pelo resultado eleitoral”.

c) Os políticos devem ter incentivos para desejarem 
ser reeleitos. Essa condição torna-se problemática quando 
há limitações para a reeleição, algo habitual nos sistemas 
presidenciais (Cheibub e Przeworski, 1999), e quando os 
partidos políticos não são organizados burocraticamente 
de forma permanente, de modo que ofereça aos militantes 
perspectivas de carreira (Zielinski, 1997). Paldam (1991) 
observou que, quando o sistema partidário é estável, os coe-
ficientes da função que relaciona probabilidade de reelei-
ção com resultados econômicos são maiores e suas estimati-
vas mais precisas.

d) A oposição deve monitorar o desempenho do gover-
no e informar os cidadãos. Certamente, qualquer entendi-
mento razoável de representação precisa incluir a oposição. 
Os cidadãos têm dois agentes, não apenas um: os repre-
sentantes que governam e a oposição que quer tornar-se 
governo. A oposição é um agente dos cidadãos porque quer 
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ganhar o cargo e, para tal, necessita antecipar julgamentos 
retrospectivos que os eleitores farão sobre os representan-
tes. Antecipando esses julgamentos, a oposição tem incen-
tivos para informar (verdadeiramente ou não) os eleitores 
sobre o desempenho dos governantes.

Não obstante, a existência de uma oposição que quer e 
pode monitorar o desempenho do governo não deveria ser 
assumida como um pressuposto. A oposição pode coligar-
se com o governo14 ou pode estar tão dividida que passe a 
dedicar mais energia com brigas internas do que contra os 
governantes. A oposição pode não visualizar nenhuma chan-
ce de vitória e fazer alguma outra coisa em vez de monitorar 
o governo (veja, Pasquino, 1994, a respeito do PCI na Itá-
lia). E pode ou não ter recursos para fazê-lo. Entre os vinte 
países que estuda Powell (1990), apenas nove providenciam 
recursos para a oposição em comitês legislativos. Em contra-
posição, uma oposição que sempre se opõe não é mais con-
fiável para os eleitores do que o governo. Se cada vez que o 
governo diz uma coisa, a oposição defende que é falso, os 
eleitores não estão de modo algum mais bem informados. 
Portanto, a oposição desempenha um papel de informar os 
eleitores somente quando não se alia ao governo, nem o 
contradiz sempre.

e) A mídia, cujo papel é enfatizado por Arnold (1993), 
realiza um papel particular. A menos que tenha interesses 
claramente partidários, é mais confiável do que o governo 
e a oposição.

f) Finalmente, mas talvez o mais importante, os elei-
tores precisam ter alguns instrumentos institucionais para 

14. Crain (1977) argumentou que em um sistema eleitoral de maioria relativa é 
pouco provável que os representantes compitam contra outros e, portanto, com-
partilhem interesses de romper as barreiras para a candidatura dos competidores 
de qualquer outro partido. Dasqupta (1993) demonstrou outro modelo de coali-
zão e o argumento de que devemos subsidiar novos partidos. 
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recompensar e castigar os governos pelos resultados que 
geraram em âmbitos distintos. As eleições são inerentemen-
te um instrumento nada acurado de controle: os eleitores 
têm apenas uma decisão para fazer no que diz respeito a 
um pacote inteiro de políticas governamentais. Suponha-se 
que um governo tem que tomar dez decisões durante uma 
gestão, o representante toma todas as decisões contra o inte-
resse da maioria e o adversário promete fazer uma decisão 
correta. Então, os cidadãos elegerão um governo que tome 
nove decisões incorretas. Obviamente, a pergunta é: por 
que algum outro candidato não poderia se propor a tomar 
duas decisões certas, ou três, ou quatro, ou todas as dez? 
Uma resposta são as barreiras de entrada: a política partidá-
ria é a indústria mais protegida nos Estados Unidos. Mas se 
não houvesse barreiras de entrada, então haveria incentivos 
para formar partidos, que prometeriam fazer todas as dez 
decisões corretas, não cumpririam nenhuma delas e iriam 
embora. Se a entrada no sistema eleitoral implica custos 
fixos, a competição será limitada; se é gratuita, os partidos 
não sofrerão quando perderem. Assim temos ou um sistema 
de partidos de alta colusão, como nos Estados Unidos, ou 
um completamente efêmero, como no Equador, onde há 
um novo sistema de partidos a cada eleição15. Em ambos os 
casos, o controle é limitado.

Conclusão: a eleição como mecanismo de representação
Embora a democracia não possa assegurar a representação, 
é plausível, todavia, que a democracia leve mais à represen-
tação do que os regimes alternativos. Ainda assim, a conclu-
são desta análise deve ser que o controle dos cidadãos sobre 
os políticos é, no melhor dos casos, altamente imperfeito na 
maioria das democracias. As eleições não são mecanismos 

15. Sobre a importância dos sistemas eleitorais para a extração rendas dos parti-
dos, veja Meyerson (1993).
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suficientes para assegurar que os governantes farão tudo o 
que puderem para maximizar o bem-estar dos cidadãos.

Esse não é um argumento contra a democracia, mas por 
uma reforma e uma inovação institucional. Nós necessitamos 
de instituições eleitorais que aumentem a transparência da 
responsabilidade e facilitem para os cidadãos recompensar 
ou punir os responsáveis. Precisamos de condições morais 
e econômicas nas quais o serviço público usufrua de respei-
to assim como de recompensas materiais apropriadas. Além 
disso, precisamos de instituições que forneçam informações 
independentes sobre o governo aos cidadãos – “agências de 
prestação de contas”, em termos semelhantes ao da Comis-
são Australiana de Reforma Governamental (Dunn e Uhr, 
1993). Tais instituições devem incluir (i) um conselho inde-
pendente para garantir a transparência das contribuições de 
campanha16, com poderes próprios de investigação; (ii) um 
braço auditor independente do Estado, um auditor geral 
(Banco Mundial, 1994: 32), no estilo da contraloría chilena; 
(iii) uma fonte independente de informações estatísticas 
sobre o estado da economia; e (iv) um espaço privilegiado 
para que a oposição vigie as mídias públicas.

Mesmo se as responsabilidades forem claramente assi-
nadas, os maus governos puderem ser castigados e os bons 
eleitos, os eleitores forem bem informados sobre a relação 
entre políticos e interesses específicos, e o comportamen-
to dos políticos em busca de rentabilidades estiver sujeito a 
escrutínio cuidadoso, a eleição não é um instrumento sufi-
ciente de controle sobre os políticos. Os governos tomam 
milhares de decisões que afetam o bem-estar individual. 
E os cidadãos têm apenas um instrumento para controlar 

16. Surge naturalmente a questão sobre por que as contribuições não deveriam ser 
totalmente proibidas. Laffont e Tirole (1994) argumentam que tal proibição seria 
rechaçada por alguns políticos. Se isso é verdade e se o dinheiro compra votos, 
então haveria um processo de eleição adverso na qual a possibilidade de políticos 
desonestos serem eleitos seriam maiores.
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essas decisões: o voto. Não é possível controlar milhares de 
metas com um instrumento. Assim, por exemplo, separar 
as decisões monetárias de outras decisões políticas e votar 
separadamente, e em intervalos espaçados, para eleger o 
diretor do Banco Central, poderia dar aos eleitores um ins-
trumento adicional de controle, com resultados superiores 
tanto a dar ao governo a discricionariedade sobre a política 
monetária quanto a delegar as decisões a um banco central 
independente do controle dos eleitores (Minford, 1995).

O fato é que durante os últimos duzentos anos temos 
pensado pouco sobre o desenho institucional da democra-
cia. Desde a grande explosão do pensamento institucional, 
quando as instituições democráticas atuais foram inventadas 
– e foram mesmo inventadas – não tem havido praticamen-
te nenhuma criatividade institucional. Exceto pelas nunca 
implementadas medidas para a co-administração dos traba-
lhadores na Constituição de Weimar, a descoberta da repre-
sentação proporcional na década de 1860 foi a última grande 
invenção institucional. Todas as democracias que emergiram 
desde o final do século XVIII, incluindo as mais recentes, 
apenas combinaram em diferentes formas, freqüentemente 
peça por peça, as instituições preexistentes. Há, portanto, 
muito espaço para a criatividade institucional.
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Poucos defensores de um modelo de democracia delibera-
tivo ou comunicativo afirmariam que ele se aplica primor-
dialmente a situações em que as pessoas estão mutuamen-
te presentes num mesmo espaço e por uma determinada 
ocasião para se defrontar e falar diretamente. No entanto, 
tanto na teoria quanto na prática há uma tendência a asso-
ciar processos democráticos comunicativos a interações 
face-a-face. Quer assumam que a circunstância da discussão 
democrática tenha lugar numa sessão parlamentar ou num 
encontro de um grupo de cidadãos, esses defensores geral-
mente acabam por representar o processo de comunicação 
democrática como centrado em algum espaço onde os par-
ticipantes estão mutuamente presentes.

Uma democracia forte certamente requer diversas 
ocasiões em que autoridades públicas e cidadãos se encon-

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA, IDENTIDADE E 
MINORIAS1

Iris Marion Young

1. Do original (Capítulo 4) Inclusion and democracy, 2000. Somos gratos à autora 
pela acolhida favorável à iniciativa de traduzir e publicar este texto e à Oxford 
University Press pela facilidade de aquisição de direitos para a presente publicação 
em Lua Nova. Tradução de Alexandre Morales. 
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trem para discutir determinadas experiências e questões. 
No entanto, teorizar a democracia como um processo de 
comunicação que visa chegar a decisões não condiz sufi-
cientemente com a necessidade de conceitualizar a demo-
cracia descentralizada das grandes sociedades de massa. 
Numa sociedade complexa e com muitos milhões de pes-
soas a comunicação democrática consiste em discussões e 
decisões fluidas, sobrepostas e divergentes, dispersas tanto 
no espaço como no tempo. O que são relações comunica-
tivas inclusivas em tais sociedades fluidas, descentralizadas, 
de massa?

No contexto dessas sociedades são muito freqüentes as 
queixas que apontam o caráter excludente das normas de 
representação. As pessoas muitas vezes reclamam que os 
grupos sociais dos quais fazem parte ou com os quais têm 
afinidade não são devidamente representados nos orga-
nismos influentes de discussões e tomadas de decisão, tais 
como legislaturas, comissões e conselhos, assim como nas 
respectivas coberturas dos meios de comunicação. Essas 
demandas evidenciam que numa sociedade ampla e com 
muitas questões complexas os representantes formais e 
informais canalizam a influência que as pessoas podem 
exercer. 

Por essas razões, muitas propostas recentes de maior 
inclusão política nos processos democráticos defendem 
medidas que propiciem maior representação dos grupos 
sub-representados, especialmente quando esses grupos são 
minorias ou estão sujeitos a desigualdades estruturais. Ati-
vistas dos movimentos de mulheres de muitos cantos do 
mundo, por exemplo, apontam que legislaturas ocupadas 
majoritariamente por homens não podem representar devi-
damente as mulheres. Em resposta a isso, alguns governos 
têm decretado medidas voltadas a proporcionar maior pre-
sença feminina nos órgãos legislativos, geralmente deter-
minando que os partidos incluam uma certa proporção de 
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mulheres nas suas listas de candidatos2. Nos países que não 
contam com tais dispositivos é crescente a mobilização das 
mulheres pela adoção de medidas nesse sentido, ao passo 
que diversos partidos têm reconhecido que suas listas não 
são devidamente representativas sem uma certa proporção 
de candidaturas femininas, ainda que a lei não o exija.

Nos Estados Unidos estão em curso discussões similares 
acerca da representação específica de minorias raciais ou 
étnicas. Debatem-se propostas de distritos eleitorais ou pro-
cessos de votação ajustados para aumentar a probabilidade 
de eleição de candidatos afro-americanos ou latino-america-
nos. Tanto a idéia quanto a prática de promover a represen-
tação específica de minorias são controversas, mas a questão 
já está definitivamente incorporada à agenda pública nor-
te-americana. Muitos outros países possuem ou discutem 
esquemas de representação de grupos sociais específicos, 
na forma de conselhos corporativos, cadeiras parlamentares 
reservadas, regras para listas partidárias, comissões etc.

No entanto, as políticas, as propostas e os argumentos 
acerca da representação especial de grupos são alvo de muitas 
objeções. Uma delas, particularmente relevante, presume um 
posicionamento que enseja diferenças sociais em vez de redu-
zi-las. Segundo essa objeção, a idéia de representação especial 
assume que um grupo de mulheres, ou de afro-americanos, de 
maoris, de muçulmanos, de pessoas surdas, tem um conjunto 
de atributos e interesses comuns que pode ser representado, o 
que na maioria das vezes não seria verdadeiro. 

Diferenças de raça e de classe perpassam o gênero, dife-
renças de gênero e etnia perpassam a religião e assim por 
diante. Os membros de um grupo de gênero, racial etc. têm 
histórias de vida que os tornam muito diferentes entre si, com 
diferentes interesses e diferentes posicionamentos ideológi-

2. Para uma discussão das sobre as políticas de cotas de gênero na Índia, ver Meena 
Dhanda (19998-1990: 44-62). 
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cos. Assim, o processo unificador requerido pela representa-
ção de grupos buscaria congelar relações fluidas numa identi-
dade unificada, o que pode recriar exclusões opressivas3.

Essa objeção a políticas e propostas de representação 
especial de grupos, que de outra forma tendem a ser exclu-
ídos das discussões e deliberações, converge para as críticas 
à lógica identitária analisadas por mim alhures4. Numa ver-
são dessa crítica, nenhum representante único poderia falar 
por qualquer grupo, já que os indivíduos que o compõem 
mantêm relacionamentos por demais entrecruzados. No 
entanto, as demandas por representação especial de grupos 
marginalizados não parecem ser afetadas por essas críticas, 
pois no contexto das disputas práticas muitos acreditam que 
tais medidas são a melhor forma de dar voz a muitas ques-
tões, análises e posições injustamente excluídas.

Busca-se aqui esclarecer o significado da representação de 
grupos e oferecer argumentos adicionais à idéia de que tais 
práticas representativas diferenciadas são um importante ins-
trumento de inclusão política. As dúvidas sobre essas práticas 
em parte se devem a mal-entendidos sobre a natureza da repre-
sentação em seu sentido mais geral. Muitos dos discursos sobre 
a representação assumem implicitamente que a pessoa que 
representa se põe numa relação de substituição ou identidade 
com os muitos representados, que ele ou ela está presente por 
eles em sua ausência. Contrariamente a essa imagem da repre-
sentação como substituição ou identificação, conceitualizo a 
representação como um relacionamento diferenciado entre atores 
políticos engajados num processo que se estende no espaço 
e no tempo. Considerar a temporalidade e a espacialidade 
mediada do processo de representação descentraliza o concei-
to, revelando tanto oportunidades quanto riscos políticos.

3. Esse tipo de objeção pode ser encontrado, por exemplo, em Phillips (1993); 
Mouffe, (1993); Cohen (1997).

4. Cf. Young, 2000, cap. 3 [N.T.]. 
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Após teorizar a representação em termos gerais, volto à 
questão da representação de grupos. Muitas objeções às prá-
ticas da representação específica de grupos estruturalmente 
desfavorecidos derivam da suposição de que eles não têm 
um conjunto de interesses ou opiniões comuns. A partir de 
certos pressupostos acerca do posicionamento estrutural e 
da compreensão situada5, argumento que estar posicionado 
similarmente no campo social gera uma perspectiva social cuja 
inclusão na discussão pública pode ser promovida por pro-
cessos de representação de grupos. Conceitualizo uma distin-
ção entre interesses, opiniões e perspectivas e identifico seus res-
pectivos papéis na participação política. Depois de apresentar 
argumentos acerca da representação especial de perspectivas 
sociais, que de outra forma seriam excluídas ou marginaliza-
das, avalio brevemente diversos canais institucionais para a 
efetivação dessa representação de grupos.

Antes de passar à discussão geral do significado da repre-
sentação e aos argumentos acerca da representação de grupos, 
retomo as razões aventadas por alguns autores para afirmar 
que a representação é incompatível com a democracia autênti-
ca. A primeira tarefa deste texto é rebater essas razões e expli-
car por que a representação não necessariamente enfraquece 
a participação inclusiva. Ao contrário, nas grandes sociedades 
de massa a representação e a participação se requerem uma à 
outra para que haja uma política plenamente democrática.

Participação e representação
Os democratas radicais freqüentemente desconfiam das ins-
tituições de representação política. Muitas vezes chegam a 
retratar a representação como algo que viola os próprios 
valores da democracia. Para Benjamin Barber, por exem-
plo, a representação “aliena a vontade política em detri-

5. Cf. ibidem.
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mento do genuíno autogoverno”, “prejudica a capacidade 
da comunidade de atuar como um instrumento regulador 
da justiça” e “impede a formação de um público participati-
vo no qual a idéia de justiça poderia se enraizar”6.

Sem dúvida, uma democracia forte deve conter em seu 
repertório procedimental institutos de democracia direta, 
tais como o do plebiscito. Além disso, uma sociedade é mais 
plenamente democrática quanto mais possui fóruns patro-
cinados pelo Estado e fomentados pela sociedade civil para 
discussões sobre políticas, e pelos menos alguns deles devem 
influenciar procedimentalmente as decisões governamen-
tais. A posição anti-representação, no entanto, recusa-se a 
encarar as realidades complexas do processo democrático e 
erroneamente opõe a representação à participação.

A representação é necessária porque a rede da vida 
social moderna freqüentemente vincula a ação de pessoas e 
instituições num determinado local a processos que se dão 
em muitos outros locais e instituições. Nenhuma pessoa 
pode estar presente em todos os organismos deliberativos 
cujas decisões afetam sua vida, pois eles são numerosos e 
muito dispersos. Ainda que as expectativas de um cidadão 
sejam freqüentemente desapontadas, ele espera que outros 
pensem em situações como a dele e as representem nos res-
pectivos fóruns de discussão7.

Pode-se objetar que esse argumento pressupõe uma 
organização sociopolítica em larga escala, a qual é rejeita-
da pela visão da democracia direta: uma democracia sem 
representação deve consistir em unidades pequenas, des-
centralizadas e auto-suficientes. No entanto, Robert Dahl 

6. Barber, Benjamin (1984: 145-146). Cf. também Hirst (1990: 42-43).

7. Para Linda Alcoff (1991: 5-32), a visão de que uma pessoa pode e deve falar ape-
nas por si própria é uma ab-rogação de responsabilidade. Essa visão desconsidera 
o fato de que as vidas das pessoas são afetadas pela confluência de diversas ações 
distantes e que a participação institucional de uma pessoa, por sua vez, afeta as 
vidas de outras pessoas. 
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oferece um irrefutável conjunto de argumentos sobre o 
fato de que mesmo essa visão da democracia direta descen-
tralizada não pode evitar a representação. A participação 
igualitária de todos na deliberação política, afirma ele, só 
pode ocorrer em pequenos comitês. Mesmo em assem-
bléias de umas poucas centenas de pessoas haverá uma 
maioria de participantes passivos, que escutam uns poucos 
falarem em nome de umas poucas posições e depois pon-
deram e votam. Para além do pequeno comitê, meras con-
dições de tempo e interação produzem representação de 
facto, mas tal representação é arbitrária. Com efeito, demo-
cracias diretas freqüentemente concedem poder político a 
falastrões arrogantes que ninguém escolheu como repre-
sentantes. Assim, mesmo em unidades de deliberação polí-
tica relativamente pequenas, como as de vizinhança ou de 
local de trabalho, a igualdade política pode ser mais bem 
servida por institutos de representação formal, já que nesse 
caso as regras concernentes a quem está autorizado a falar 
por quem são públicas e há algumas normas de responsa-
bilização (accountability). Dahl também argumenta – a meu 
ver plausivelmente – que no curso normal da vida social as 
unidades políticas pequenas e descentralizadas tendem a 
se expandir por meio de conquistas ou de coalizões. Tão 
logo há uma questão de escala, a representação também 
entra em jogo8.

Os críticos da democracia representativa podem obje-
tar que essa participação ampliada, na medida em que 
ocorra, é alcançada em detrimento da participação cidadã 
no processo deliberativo: depois de eleger seus represen-
tantes, os cidadãos não são mais necessários. As instituições 
e a cultura de algumas democracias representativas de fato 
desestimulam os cidadãos a participar das discussões e deci-

8. Dahl, 1989, cap. 16.
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sões políticas. Pode-se argumentar, porém, que nesse caso 
elas não são propriamente representativas, pois em tais cir-
cunstâncias os representantes têm uma relação muito fraca 
com seus eleitores. Sob os ideais normativos da democracia 
comunicativa, as instituições representativas não se contra-
põem à participação cidadã; antes, requerem-na para ser 
eficazes9. A seguir, desenvolvo uma concepção da represen-
tação como um processo de antecipação e retomada que 
flui entre os representantes e os representados a partir da 
participação destes em atividades de autorização e presta-
ção de contas.

Representação como relacionamento
A visão de que a democracia autêntica não é compatível com 
representação se apóia implicitamente numa lógica identi-
tária, ou naquilo que Jacques Derrida chama de “metafísi-
ca da presença”10. Tal visão imagina a situação de delibe-
ração democrática ideal como aquela em que os cidadãos 
estão co-presentes. Nessa imagem da democracia autêntica, 
os cidadãos se encontram num mesmo espaço para tomar 
suas decisões numa ocasião, à maneira de uma reunião de 
âmbito local. 

Essa visão também assume uma identidade dos governan-
tes e dos governados. Os críticos da representação a rejei-
tam porque as instituições representativas separam o povo 
do poder: aqueles que fazem as regras não são idênticos a 
todos aqueles que são obrigados a segui-las. Uma vez mais 
as palavras de Benjamin Barber são particularmente vee-
mentes: “Homens e mulheres que não são diretamente res-
ponsáveis, por meio de deliberações em comum, decisões 
em comum e ações em comum, pelas políticas que deter-

9. Ver Plotke, 1997: 19-34; Green, 1985, cap. 9.

10. Derrida, 1973.
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minam suas vidas em comum não são realmente livres de 
modo algum”11.

Nessa imagem da democracia, os representantes só 
poderiam expressar devidamente a “vontade do povo” se 
estivessem presentes por seus eleitores e agissem como estes 
agiriam. Nessa imagem, o representante substitui os elei-
tores, pondo-se com eles numa relação de identidade. Os 
críticos da representação corretamente observam que não 
é possível a uma pessoa apresentar-se no lugar de muitas 
outras para falar e agir como essas o fariam se estivessem 
presentes. É impossível captar os atributos essenciais dos 
eleitores, o singular bem comum que transcende a diversi-
dade de seus interesses, experiências e opiniões. A objeção 
que alguns fazem à noção da representação específica de 
grupos marginalizados, na verdade, pode ser estendida a 
toda representação. Os representantes políticos geralmente 
têm um eleitorado amplo e diversificado em seus interes-
ses, formações, experiências e crenças. Talvez seja até mais 
difícil conceber uma vontade compartilhada para os mora-
dores de um distrito eleitoral metropolitano do que para os 
membros de um grupo étnico, por exemplo. 

Se aceitamos o argumento de que a representação é 
necessária e, ao mesmo tempo, admitimos a visão de que 
uma deliberação democrática requer co-presença de cida-
dãos e de que a representação só é legítima se o represen-
tante é de algum modo idêntico aos eleitores, temos então 
um paradoxo: a representação é necessária mas impossí-
vel. Há uma maneira de sair desse paradoxo, que impli-
ca conceitualizar a representação sem se pautar por uma 
lógica identitária. Compreender seriamente a natureza 
descentralizada das democracias de massa em larga escala 
requer descartar imagens de co-presença dos cidadãos e a 

11. Barber, 1984: 146.
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idéia de que os representantes devem estar presentes pelos 
cidadãos. Em vez disso, é preciso conceber a discussão e a 
deliberação democráticas como processos mediados e dis-
persos ao longo do espaço e do tempo. A representação 
política não deve ser pensada como uma relação de iden-
tidade ou substituição, mas como um processo que envol-
ve uma relação mediada dos eleitores entre si e com um 
representante.

Apóio-me no conceito de différance de Derrida para for-
mular uma outra noção de representação12. Ao passo que 
a metafísica da presença gera polaridades, pois visa redu-
zir muitas identidades numa só, pensar as entidades em 
termos de différance mantém-nas em sua pluralidade, sem 
requerer sua unificação numa identidade comum. As coi-
sas assumem seu ser e os signos assumem seu significado a 
partir de seu lugar num processo de relacionamentos dife-
renciados. As coisas são similares sem serem idênticas e são 
diferentes sem serem contrárias entre si, dependendo do 
ponto de referência e do momento em um processo. Ao 
enfatizar o processo e o relacionamento mais do que a subs-
tância, a différance destaca intervalos de espaço e de tempo. 
Oposições como substância–acidente, causa–efeito, presen-
ça–ausência e realidade–signo situam o ser autêntico numa 
origem, num tempo invariavelmente primordial do qual o 
processo presente é uma cópia derivada. Derrida propõe 
repensar tais oposições nos termos da idéia de vestígio, um 
movimento de temporalização que carrega consigo o passa-
do e o futuro. O momento em um diálogo, este momento 
no ser da montanha e, como veremos, este momento na 
relação representativa, cada qual carrega vestígios da histó-
ria dos relacionamentos que os produziram, ao passo que 
suas tendências atuais antecipam relacionamentos futuros.

12. Cf. Derrida, 1973.
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Conceitualizar a representação em termos de différance 
significa reconhecer e afirmar que há uma diferença, uma 
separação entre o representante e os representados. Evi-
dentemente, nenhuma pessoa pode pôr-se por (stand for) 
e falar como uma pluralidade de outras pessoas. A função 
do representante de falar por não deve ser confundida com 
um requisito identitário de que o representante fale como os 
eleitores falariam, tentando estar presentes por eles na sua 
ausência. Não constitui uma crítica ao representante afirmar 
que ele ou ela é alguém separado e distinto dos eleitores. Ao 
mesmo tempo, porém, conceber a representação sob a idéia 
de différance significa descrever um relacionamento entre os 
eleitores e o representante, bem como dos eleitores entre si, 
no qual a temporalidade do passado e o futuro antecipado 
deixam vestígios nas ações de cada um deles. 

Conceber a representação como um relacionamento 
diferenciado entre atores plurais dissolve o paradoxo posto 
pela situação na qual uma só pessoa representa as experi-
ências e opiniões de muitas outras. Não há uma específica 
vontade do povo que possa ser representada. Uma vez que 
o eleitorado é internamente diferenciado, o representan-
te não se põe por ou se reporta a uma opinião ou inte-
resse compartilhado por todos os eleitores que ele deva  
expressar e defender13.

Em vez de interpretar o significado normativo da 
representação como o ato de propriamente pôr-se pelos 
eleitores, devemos avaliar o processo de representação de 
acordo com o caráter do relacionamento entre o represen-
tante e os eleitores. O representante inevitavelmente irá 
se afastar dos eleitores, mas também deve estar de alguma 
forma conectado a eles, assim como os eleitores devem estar 
conectados entre si. Os sistemas de representação, por 

13. O próprio Derrida aponta para uma teorização da representação política sob a 
idéia de différance. Ver Derrida, 1982: 294-326.
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vezes, deixam de ser suficientemente democráticos não 
porque os representantes deixam de se pôr pela vontade 
dos eleitores, mas porque perderam a conexão com eles. 
Nas democracias de massa modernas, as relações entre 
representantes e eleitores de fato se rompem facilmente: o 
difícil é mantê-las.

Antecipação, autorização e prestação de contas
Em seu clássico trabalho sobre a representação, Hanna 
Pitkin analisa os diversos significados que se anexaram ao 
termo14. Para alguns autores, o que constitui um represen-
tante é o fato de que ele é autorizado a agir por um conjunto 
de instituições oficiais que também circunscrevem o gru-
po representado. Outros enfocam a demanda de que um 
legítimo representante deve ser responsável ou prestar con-
tas perante aqueles que representa, pois, caso contrário, o 
agente que alega estar representando estará simplesmente 
agindo por si mesmo. Pitkin retoma o debate entre aqueles 
que postulam o representante como um delegado que con-
duz o mandato de um eleitorado que ele defende e aqueles 
que pensam que ele deve atuar como um fiduciário (trustee) 
que faz avaliações independentes sobre a coisa certa a fazer 
sob as circunstâncias políticas. A autora argumenta que esse 
debate está mal colocado. Cada um dos lados estaria correto 
à sua maneira: a função específica de um legítimo represen-
tante consiste em fazer avaliações independentes, sabendo 
e antecipando o que os eleitores desejam. 

A conceitualização da representação política também 
passa pelas seguintes questões: se os organismos representa-
tivos devem espelhar a população representada e se os inte-
resses representados em tais organismos devem ser toma-
dos como objetivos ou simplesmente como um produto das 

14. Pitkin,  1971.
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percepções e preferências subjetivas dos eleitores. Pitkin 
conclui que todos esses conceitos e questões são aspectos 
do complexo relacionamento chamado “representação”, e 
que tanto a teoria quanto a prática requerem a compreen-
são de que a atuação do representante deve permanecer 
nos diversos limites colocados por essas diversas questões. 

A noção de representação política que apresento a 
seguir deve muito à de Pitkin. Sigo seus passos, ao teori-
zar a representação como algo que envolve tanto a autori-
zação como a prestação de contas e ao argumentar que a 
dicotomia “delegado–fiduciário” é uma falsa polarização. 
Pitkin afirma que todas essas conceitualizações aparente-
mente divergentes são na verdade aspectos diversos de um 
complexo conjunto de instituições e práticas representati-
vas. No entanto, ela não teoriza plenamente sobre como 
reuni-los. Sugiro que conceber a representação como um 
processo diferenciado e mediado no espaço e no tem-
po propicia uma forma de pensar conjuntamente esses  
diferentes aspectos.

Pensar a representação em termos de différance em vez 
de identidade significa levar em conta a sua temporalida-
de. A representação é um processo que ocorre ao longo do 
tempo e tem momentos ou aspectos distintos, relacionados 
entre si, mas diferentes uns dos outros. A representação 
consiste num relacionamento mediado entre os membros 
de um eleitorado, entre este e o representante e entre os 
representantes num organismo de tomada de decisões. Na 
qualidade de um relacionamento prolongado entre os elei-
tores e seus agentes, a representação oscila entre momentos 
de autorização e de prestação de contas: é um ciclo de ante-
cipação e retomada entre os eleitores e o representante, no 
qual seus discursos e ações devem carregar vestígios de um 
momento a outro.

Assim, a noção aqui proposta é primordialmente nor-
mativa. Busco identificar os ideais de uma representação 
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eficaz, que promova legitimidade democrática e inclusão 
política. De acordo com um conceito de democracia como 
uma questão de grau, uma boa representação é ela mes-
ma uma questão de grau. Na próxima seção, sugiro uma 
medida de boa representação que considera o número de 
aspectos ou modos pelos quais as pessoas são representa-
das. Aqui, considero o alcance da conexão entre eleitores 
e representantes como uma medida do grau de represen-
tação. Conceitualizada como diferença, a representação 
necessariamente envolve distinção e separação entre repre-
sentantes e eleitores. A representação é um relacionamen-
to diferenciado entre eleitores e representantes, em que 
a desconexão é sempre uma possibilidade e a conexão é 
mantida ao longo do tempo por meio de antecipações e 
retomadas em momentos de autorização e prestação de 
contas. Dessa forma, um processo representativo é pior, 
na medida em que a separação tende ao rompimento, e 
melhor, na medida em que estabelece e renova a conexão 
entre os eleitores e o representante e entre os membros do 
eleitorado.

Pitkin sugere que a autorização é um importante 
indício de representação. Uma pessoa que representa 
outras de forma oficialmente institucionalizada precisa 
estar autorizada a falar por elas e, talvez, a uni-las. Elei-
ções são o meio mais comum e mais óbvio de autorizar 
representações, mas, às vezes, prevalecem outras formas 
de seleção delegatória de representantes para organismos 
de discussão e tomada de decisões. O modelo delegatório 
da responsabilidade representativa é uma interpretação da 
autorização. Nessa interpretação, um eleitorado é um gru-
po coeso e já dotado de uma vontade única que pode ser 
transmitida ao representante como um mandato. Tal ima-
gem se apóia numa concepção identitária segundo a qual 
as muitas pessoas representadas são idênticas entre si, ao 
menos no sentido de que concordam com esse mandato, o 
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qual o delegado pode conduzir inalterado a um organismo 
representativo15. 

Na verdade, porém, na maioria das situações, o eleitora-
do específico existe no máximo potencialmente; as próprias 
instituições representativas e o próprio processo de autori-
zação é que convocam seus membros à ação16. Antecipan-
do o momento em que os representantes se apresentarão 
para agir a seu mando e em seu nome, os indivíduos de um 
determinado eleitorado procuram uns aos outros, se orga-
nizam, discutem as questões que consideram importantes 
para si e convocam candidatos a responder por seus inte-
resses. Na medida em que geralmente há um momento em 
que os eleitores autorizam representantes, ao fazê-lo, eles 
raramente comparecem para afirmar uma vontade comum. 
O eleitorado normalmente é amplo demais, as atividades de 
seus membros são variadas e dispersas demais ou sua defi-
nição e suas fronteiras são vagas demais para que se possa 
ensejar um momento em que o eleitorado chegue a um só 
tempo a uma vontade coletiva. 

Em vez disso, num processo de autorização eficaz, uma 
esfera pública de discussão define uma agenda de questões 
e os principais pontos de disputa ou de luta. Para que os 
processos parlamentares sejam efetivamente representati-
vos, e não meramente uma etapa em que as elites desempe-
nhem seu papel conforme seus próprios roteiros, o proces-
so democrático da autorização de representantes deve ser 
tanto participativo quanto inclusivo em sua deliberação.

15. Nancy Schwartz critica a visão que ela denomina teoria da representação como 
“correia de transmissão”, que teria essa forma. Nessa visão, os indivíduos represen-
tados precisariam tão-somente expressar suas vontades, e o representante funcio-
naria como um mediador. Nem os eleitores nem o representante são ativos, e seus 
juízos políticos tampouco se alteram no decorrer do processo representativo. Cf. 
Schwartz, 1988

16. Para uma discussão sobre essa mútua constituição do eleitorado e do represen-
tante, ver Williams, 1998: 203-205.
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Como sustenta Pitkin, conceitualizar o representante 
puramente como um delegado com um mandato inequívo-
co, ou inteiramente como um fiduciário que age tão-somen-
te de acordo com suas próprias luzes, dissolve o significado 
específico da atividade representativa. A representação efi-
caz fica entre uma coisa e outra e incorpora ambas. A res-
ponsabilidade do representante não é simplesmente expres-
sar um mandato, mas participar das discussões e debates 
com outros representantes, ouvir suas questões, demandas, 
relatos e argumentos e com eles tentar chegar a decisões 
ponderadas e justas. Os diferentes grupos e segmentos da 
sociedade dialogam melhor em suas diferenças por meio de 
representantes que se encontram e ouvem uns aos outros, 
abertos à possibilidade de mudar suas posições. 

Ao longo desses momentos de ação e avaliação indepen-
dentes, o representante deve, no entanto, retomar o proces-
so de discussão que levou à sua autorização e antecipar o 
momento de prestação de contas perante aqueles que ale-
ga representar. O representante está autorizado a agir, mas 
suas avaliações estão sempre em questão. Saber se ele agiu 
ou não conforme aquela autorização é uma questão pospos-
ta a um momento ulterior, quando ele vier a prestar contas 
de suas ações aos representados. O representante age por si 
próprio, mas antecipando esse momento. Uma vez que não 
há mandato autorizado para várias decisões, a representação 
é mais forte quando carrega os vestígios da discussão que 
levou à autorização ou quando, de outra forma, se justifica 
persuasivamente numa prestação de contas pública.

No processo de convocação dos representantes para 
prestar contas sobre as decisões tomadas, os cidadãos con-
tinuam a se constituir como uma base eleitoral e voltam a 
se engajar no debate, discutindo sobre a adequação e as 
implicações daquelas decisões. Essa formação de opinião 
renovada pode carregar vestígios do processo de autoriza-
ção, mas agora tem novos elementos, na medida em que 
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anteriormente os eleitores não sabiam exatamente como as 
questões seriam formuladas no organismo representativo, 
quais expressões, solicitações e argumentos seriam ali apre-
sentados. A responsabilidade do representante não consiste 
apenas em relatar aos cidadãos como cumpriu o mandato 
por eles autorizado ou como serviu aos seus interesses, mas 
também em persuadi-los da adequação de suas avaliações17.

Na maioria das democracias existentes, o momento da 
prestação de contas é mais fraco que o da autorização. Em 
muitos sistemas de representação, a única forma de efetivar a 
prestação de contas é a reautorização por meio da reeleição. 
O ciclo que volta à autorização é de fato importante para 
motivar a prestação de contas, mas uma democracia comuni-
cativa forte requer também alguns processos e procedimentos 
mediante os quais os eleitores convoquem os representantes 
a prestar contas para além dos momentos de reautorização. 
Assim como a autorização, a prestação de contas deve ocorrer 
tanto por meio de instituições oficiais como na arena públi-
ca da associação civil independente. Todas as democracias 
representativas existentes podem ser aperfeiçoadas por pro-
cedimentos e fóruns complementares por meio dos quais os 
cidadãos discutam entre si e com os representantes suas ava-
liações acerca das políticas que esses últimos apoiaram. Meios 
oficiais de prestação de contas distintos das campanhas elei-
torais podem incluir conselhos de supervisão, comissões de 
estudos de implementação e audiências participativas periódi-
cas que acompanhem os processos de produção de políticas. 
Esferas públicas da sociedade civil podem aprofundar a res-
ponsabilização mediante questionamentos, elogios, críticas e  
avaliações independentes. 

17. Para Amy Gutmann e Dennis Thompson (1996, cap. 4), a prestação de con-
tas, incluindo a dos representantes perante os eleitores, é um dos três princípios 
procedimentais da democracia deliberativa. A meu ver, no entanto, eles enfatizam 
a prestação de contas do representante em detrimento da explanação das razões 
que tiveram para eventualmente agir em discordância. 
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O principal problema normativo da representação é 
a ameaça de desconexão entre o representante único e os 
muitos que ele ou ela representa. Quando os representantes 
se tornam muito afastados, os eleitores perdem a percepção 
de que exercem influência sobre a produção de políticas, 
desafeiçoam-se e se abstêm da participação. Estabelecer e 
manter processos de representação legítimos e inclusivos 
impõe responsabilidades tanto para os representantes como 
para os cidadãos. Estes precisam estar dispostos e aptos a 
mobilizar uns aos outros para participar ativamente tanto 
do processo de autorização quanto do de prestação de con-
tas. Os representantes devem ouvir essas discussões públi-
cas e as diversas demandas, permanecer conectados com os 
eleitores e expor as razões de suas ações e avaliações em 
termos que retomem aquelas discussões. Essa mobilização e 
essa conectividade podem ser promovidas ou obstadas pelo 
desenho das instituições representativas.

Assim, posso agora trocar em miúdos a proposição de 
que numa democracia comunicativa inclusiva a represen-
tação e a participação não são excludentes, mas requerem 
uma à outra. As instituições representativas contribuem para 
organizar as discussões e as tomadas de decisão políticas ao 
introduzir procedimentos e uma pertinente divisão do tra-
balho. Dessa forma, os cidadãos têm objetivos em torno dos 
quais podem se organizar entre si e tomar parte em discus-
sões, críticas e avaliações antecipatórias e retrospectivas. Sem 
essa participação cidadã a conexão entre representantes e 
eleitores fica mais sujeita a romper-se, fazendo do represen-
tante um agente da elite. De sua parte, os representantes 
devem responder a esses processos participativos. As esferas 
públicas da sociedade civil são importantes arenas para a par-
ticipação cidadã e contribuem para manter tais conexões18. 

18. No Capítulo 5 de Inclusion and democracy, a autora discute especificamente as 
esferas públicas da sociedade civil [N.T.].
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Modos de representação
Se o representante não deve ser pensado como um substituto 
daqueles que representa, como já sugeri, tampouco se deve 
assumir que ele possa ou deva expressar e cumprir algum 
tipo de vontade unívoca da sua base eleitoral. O represen-
tante não pode retratar nem a identidade de qualquer outra 
pessoa nem a identidade coletiva de um eleitorado. É inevi-
tável que haja uma diferença e uma separação entre repre-
sentante e eleitores, o que continuamente põe em questão o 
modo e o grau em que os eleitores participam do processo 
que leva à produção de políticas. Não obstante, nas socie-
dades modernas a representação é tanto necessária quanto 
desejável. Em vez de desvalorizar a representação enquanto 
tal, os democratas participativos e radicais deveriam avaliar 
em que medida os processos de autorização e prestação de 
contas existem, são independentes e suscitam a participação 
ativa e inclusiva do eleitorado no debate público.

Sugiro aqui uma outra medida dos graus de democra-
cia, que consiste em saber se as pessoas estão conectadas, 
por meio de relacionamentos de autorização e prestação de 
contas, com uma pluralidade de representantes que corres-
pondem a diferentes aspectos de suas vidas. A suposição de 
que os representantes devem ser de alguma forma idênticos 
aos eleitores comporta implicitamente o requisito impossí-
vel de que uma pessoa só pode ser representada se tudo a 
seu respeito potencialmente tiver voz no processo político. 
Uma vez que o representante é necessariamente diferente 
dos eleitores, uma democracia é melhor ou pior conforme 
o quão bem estejam conectadas essas posições diferenciadas. 
A democracia também pode ser fortalecida mediante a plu-
ralização dos modos e espaços de representação. Os sistemas 
de representação política não podem fazer que os indivíduos 
estejam presentes em suas individualidades: devem represen-
tar aspectos da experiência de vida, da identidade, das crenças 
ou atividades mediante os quais uma pessoa tem afinidade 
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com outras. Esses aspectos ou afinidades são potencialmente 
numerosos. Proponho aqui distinguir três modos gerais pelos 
quais uma pessoa pode ser representada: interesses, opiniões 
e perspectivas. Num contexto político específico, uma pes-
soa pode ser representada de diversas maneiras em cada uma 
dessas modalidades. A explanação sobre a representação da 
perspectiva, em particular, provê argumentos para a repre-
sentação especial de grupos sociais oprimidos ou desfavoreci-
dos, na medida em que evita o problema de atribuir opiniões 
ou interesses comuns a todos os membros desses grupos.

O que dou a entender quando digo que me sinto repre-
sentado no processo político? Há muitas respostas possí-
veis para essa pergunta, mas três delas me parecem se des-
tacar como as mais importantes. Primeiramente, sinto-me 
representado quando alguém está cuidando de interesses 
que reconheço como meus e que compartilho com algu-
mas outras pessoas. Em segundo lugar, é importante para 
mim que os princípios, valores e prioridades que penso 
deveriam nortear as decisões políticas sejam verbalizados 
nas discussões que as deliberam. Por fim, sinto-me repre-
sentado quando pelo menos algumas dessas discussões e 
deliberações sobre políticas captam e expressam o tipo de 
experiência social que me diz respeito, em razão da minha 
posição num grupo social e da história das relações desse 
grupo social. Discutirei interesses e opiniões apenas em 
linhas gerais, visto que são temas já amplamente discutidos 
na teoria política. Dedicarei mais atenção à representação 
das perspectivas, uma vez que essa idéia é menos familiar.

Interesses
Defino “interesse” como aquilo que afeta ou é importante 
para os horizontes de vida dos indivíduos ou para as metas 
das organizações. Um agente individual ou coletivo tem inte-
resse naquilo que é necessário ou desejável para que sejam 
alcançados os fins que ele almeja. Isso inclui tanto os recur-
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sos materiais quanto a habilitação para exercer capacidades, 
por exemplo, de expressão cultural, de influência política, 
de interferência nas decisões econômicas. Concebo aqui 
os interesses como auto-referentes e como algo diverso de 
idéias, princípios e valores. Estes podem ajudar a definir os 
fins que uma pessoa estabeleceu para si mesma, enquanto os 
interesses definem os meios para alcançar esses fins.

Os interesses freqüentemente conflitam não apenas 
entre agentes, mas também nas ações de um único agente. 
Ao procurar obter os recursos de que precisam para reali-
zar uma variedade de fins, os agentes tendem a descobrir 
que alguns desses recursos são relativamente escassos. Às 
vezes, a obtenção de certos recursos por um agente impli-
ca diretamente que ele impeça um outro agente de obter 
os meios necessários para perseguir seus fins. No entanto, 
é importante notar que os interesses não necessariamente 
conflitam entre si. A busca de fins em sociedade e o arran-
jo dos instrumentos políticos que viabilizam essa busca não 
precisam necessariamente estar estruturados como um rela-
cionamento de soma zero entre os agentes.

A representação do interesse é corrente na prática políti-
ca, e talvez haja mais teoria da representação do interesse do 
que de qualquer outro tipo de representação. Não pretendo 
retomar aqui a vasta literatura sobre os grupos de interesse 
e os meios pelos quais eles podem obter influência política. 
Apenas assinalo que faz parte do processo de livre associação 
na democracia comunicativa que as pessoas tenham liberdade 
de pressionar, politicamente, por políticas que atendam a seus 
interesses e de se organizar com outras pessoas que tenham 
interesses similares a fim de obter influência política.

Opiniões
Defino “opiniões” como os princípios, valores e prioridades 
assumidos por uma pessoa na medida em que fundamen-
tam e condicionam seu juízo sobre quais políticas devem 
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ser seguidas e quais fins devem ser buscados. Trata-se da 
esfera primária daquilo que Anne Phillips chama de “políti-
ca das idéias”19, que está no centro de muitas das discussões 
contemporâneas acerca do pluralismo. A discussão de Rawls 
sobre os princípios e os problemas do liberalismo político, 
por exemplo, concentra-se na questão dos sistemas plurais 
de idéias e crenças nas sociedades modernas, interrogan-
do o quanto eles influenciam legitimamente a vida política 
e como pessoas com diferentes crenças e opiniões podem 
manter um organismo sociopolítico articulado20. 

Entendo por “opinião” todo juízo ou crença sobre como 
as coisas são ou devem ser e os critérios políticos que daí 
se seguem. Opiniões podem ser religiosas – ou derivar de 
motivações religiosas – ou podem ser culturalmente basea-
das numa visão de mundo ou na história de determinadas 
práticas sociais. Podem se basear em sistemas de conheci-
mento disciplinares – consistindo, por exemplo, em opini-
ões políticas derivadas de certas premissas da economia neo-
clássica –, ou num conjunto de princípios normativos, tais 
como os do libertarianismo ou da ecologia radical. Embo-
ra eu duvide que todas as opiniões da maioria das pessoas 
sobre questões públicas derivem de uma única “doutrina 
abrangente” (nos termos de Rawls), suponho que a maio-
ria das pessoas paute seus juízos sobre determinados temas 
sociais e políticos por certos valores, prioridades e princí-
pios que elas aplicam a outros tantos temas, se não a todos.  
Opiniões certamente são contestáveis, e freqüentemente 
algumas podem se mostrar mais bem fundamentadas que 
outras. No entanto, uma democracia comunicativa requer a 

19. Phillips, 1995.

20. Rawls, 1993. Com o termo “opinião”, no entanto, não necessariamente conce-
bo algo tão circunscrito e fundamental quanto aquilo que Rawls denomina “dou-
trina abrangente” (comprehensive doctrine), em parte porque duvido que a maioria 
das pessoas nas sociedades modernas paute seus critérios políticos por uma única 
doutrina abrangente (ver Young, 1995: 181-190).



Iris Marion Young

Lua Nova, São Paulo, 67: 139-190, 2006

161

livre expressão e o questionamento de opiniões, bem como 
uma ampla representação de opiniões em discussões que 
levem a decisões políticas.

Os partidos políticos são o veículo mais comum para a 
representação de opiniões. Os partidos freqüentemente ela-
boram programas que, menos que expressar os interesses 
de um determinado eleitorado, organizam os temas polí-
ticos do dia segundo princípios, valores e prioridades que 
eles se propõem a representar de forma geral. No entanto, 
associações menores ou mais especializadas também podem 
representar opiniões na vida pública e influenciar as políti-
cas públicas. A teoria dos grupos de interesse tradicional-
mente tem tratado essas associações como mais um tipo de 
grupo de interesse, o que é um tanto inócuo para muitos 
efeitos. Creio, no entanto, que é importante fazer uma dis-
tinção genérica entre associações políticas motivadas por 
um interesse instrumental e associações políticas motivadas 
por um comprometimento com crenças e valores. Enquan-
to a primeira forma de motivação é autocentrada, mesmo 
que autocentrada num grupo, a segunda, freqüentemente, 
se assume como imparcial ou mesmo altruísta. 

Perspectivas
Tenho argumentado que os grupos sociais estruturais não 
devem ser pensados de acordo com uma lógica substan-
cial, que os definiria segundo um conjunto de atributos 
que seriam comuns a todos os seus membros e constitui-
riam suas identidades, mas a partir de uma lógica mais 
relacional, em que os indivíduos seriam compreendidos 
como posicionados nas estruturas dos grupos sociais, sem 
que estas determinem suas identidades21. Contrariamente 
àqueles que consideram que políticas de diferenciação de 

21. Cf. Young, 2000, cap. 3 [N.T.].
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grupos apenas criam divisões e conflitos, argumento que a 
diferenciação de grupos propicia recursos para um públi-
co democrático comunicativo que visa estabelecer a justi-
ça, uma vez que pessoas diferentemente posicionadas têm 
diferentes experiências, histórias e compreensões sociais, 
derivadas daquele posicionamento. A isso chamo perspecti-
va social. 

Conforme suas posições sociais, as pessoas estão sinto-
nizadas com determinados tipos de significados e relaciona-
mentos sociais, com os quais outras pessoas estão menos sin-
tonizadas. Eventualmente estas últimas não estão posiciona-
das sequer de forma a ter consciência deles. A partir das suas 
posições sociais as pessoas têm compreensões diferenciadas 
dos eventos sociais e de suas conseqüências. Uma vez que 
suas posições sociais derivam parcialmente das construções 
que outras pessoas fazem delas, assim como das construções 
que elas fazem de outras pessoas em diferentes posições, 
pessoas diferentemente posicionadas podem interpretar de 
modos diferentes o significado de ações, eventos, regras e 
estruturas. Assim, as posições sociais estruturais produzem 
experiências particulares, relativas ao posicionamento, e 
compreensões específicas dos processos sociais e de suas 
conseqüências. Cada grupo diferentemente posicionado 
tem uma experiência ou um ponto de vista particular acer-
ca dos processos sociais precisamente porque cada qual faz 
parte desses processos e contribui para produzir suas confi-
gurações. É especialmente quando estão situadas em dife-
rentes lados das relações de desigualdade estrutural que as 
pessoas entendem essas relações e suas conseqüências de 
modos diferentes.

Seguindo a lógica metafórica da diferenciação de gru-
pos como produto de posições diferentes no campo social, 
a idéia da perspectiva social sugere que agentes que estão 
“próximos” no campo social têm pontos de vista semelhan-
tes sobre esse campo e sobre o que ocorre em seu âmbito, 



Iris Marion Young

Lua Nova, São Paulo, 67: 139-190, 2006

163

enquanto aqueles que estão socialmente distantes tendem 
a ver as coisas de modo diverso. Embora diferentes, essas 
perspectivas sociais não são necessariamente incompatíveis. 
Cada perspectiva social é particular e parcial com relação 
ao campo social em seu todo, e, a partir de cada perspec-
tiva, alguns aspectos da realidade dos processos sociais são 
mais visíveis que outros. 

Assim, uma perspectiva social não comporta um con-
teúdo específico determinado. Nesse sentido, a perspec-
tiva difere do interesse e da opinião. A perspectiva social 
consiste num conjunto de questões, experiências e pres-
supostos mediante os quais mais propriamente se iniciam 
raciocínios do que se extraem conclusões. As críticas ao 
essencialismo apontam corretamente que pessoas, a princí-
pio pertencentes ao mesmo grupo social, freqüentemente 
têm interesses e opiniões diferentes e mesmo conflitantes. 
Pessoas que têm uma perspectiva semelhante sobre pro-
cessos e temas sociais – sobre as normas da interação hete-
rossexual, por exemplo – freqüentemente têm interesses 
ou opiniões não obstante diferentes, já que raciocinam de 
modos diferentes a partir daquilo que experienciam, ou 
têm metas e projetos diferentes.

A perspectiva é um modo de olhar os processos sociais 
sem determinar o que se vê. Dessa forma, duas pessoas 
podem compartilhar uma perspectiva social e não obstante 
experienciar seus posicionamentos de maneiras diferen-
tes, na medida em que estão voltadas a diferentes aspectos 
da sociedade. Compartilhar uma perspectiva, porém, pro-
picia a cada uma delas uma afinidade com o modo como 
a outra descreve o que experiencia, uma afinidade que as 
pessoas posicionadas diferentemente não experienciam. 
Essa menor afinidade não implica que essas últimas não 
possam compreender uma descrição de um aspecto da rea-
lidade social a partir de uma outra perspectiva social; sig-
nifica apenas que é mais difícil compreender a expressão 
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de perspectivas sociais diferentes do que aquelas que são 
compartilhadas22.

A perspectiva social é o ponto de vista que os membros 
de um grupo mantêm sobre os processos sociais em função 
das posições que neles ocupam. As perspectivas podem ser 
vivenciadas de um modo mais ou menos autoconsciente. 
As experiências culturais de povos ou de grupos religio-
sos diferenciados, bem como de grupos que reagem a uma 
história de injustiças ou de opressão estrutural, freqüen-
temente lhes conferem interpretações refinadas acerca 
de suas próprias situações e de suas relações com outros 
grupos. A perspectiva pode se revelar em histórias e em 
canções, em brincadeiras e em jogos de palavras, assim 
como em formas de expressão mais assertivas e analíticas.  
Exploremos um exemplo.

Por mais de cinqüenta anos o semanário Pittsburgh  
Courier foi um veículo muito importante para os afro-ameri-
canos da cidade de Pittsburgh, mas também de muitas outras 
partes dos Estados Unidos23. Creio que esse periódico ilus-
tra muito bem a diferença entre perspectiva, de um lado, e 
interesse e opinião, de outro. Os eventos e as polêmicas nele 
noticiados mostram a pluralidade de interesses – nem sem-

22. Muitos autores têm recorrido a uma idéia semelhante à da perspectiva social 
para descrever modos de olhar socialmente situados (ver Minow, 1990: 60-70). 
Melissa Williams (1998, esp. cap. 4) invoca uma idéia de perspectiva social em 
seus argumentos acerca da representação de grupos, e sua noção do modelo de 
representação “vocal” ressoa a idéia da perspectiva social. Thomas Christiano 
(1996: 189-90) também argumenta que grupos sociais diversos freqüentemente 
têm pontos de vista diferentes sobre questões políticas e sociais dos quais todos 
se beneficiam quando são vocalizados. Kristin R. Monroe e Lina H. Kreidi (1997: 
19-43) desenvolvem uma idéia de perspectiva social um tanto diferente, mas ope-
racionalmente similar, para teorizar sobre a psicologia social do característico gru-
po dos fundamentalistas islâmicos em sociedades ocidentais predominantemente 
seculares.

23. O semanário foi fundado em 1910 pelo advogado e jornalista Robert L. 
Vann. Adquirido pelo Grupo Sengstacke em 1966, passou a circular como New  
Pittsburgh Courier, tal como se denomina até hoje [N.T.].
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pre compatíveis – dos afro-americanos de Pittsburgh e de 
toda parte. Nas páginas de opinião encontra-se uma gama 
ideológica que vai do libertarianismo de extrema-direita ao 
socialismo de extrema-esquerda, do separatismo econômi-
co ao integracionismo liberal. A despeito dessa variedade 
de interesses e opiniões, não é difícil identificar como o 
Pittsburgh Courier expressa uma perspectiva afro-americana. 
Nota-se que a maioria dos eventos noticiados e analisados 
envolve os afro-americanos como protagonistas e se passa 
em locais e instituições majoritariamente afro-americanos 
ou especificamente associados a eles. Ao repercutir eventos 
locais ou nacionais não especificamente identificados com 
os afro-americanos, as matérias normalmente discutem ou 
enfatizam questões particularmente pertinentes aos temas e 
experiências mais específicos aos afro-americanos24.

Pode-se objetar que a idéia de uma perspectiva afro-
americana ou uma perspectiva de gênero está tão sujeita 
a críticas quanto a idéia de um único interesse de grupo. 
Falar de uma perspectiva nativo-americana não seria um 
reducionismo tão impróprio quanto falar de um interesse 
nativo-americano? Por certo, cada pessoa tem sua própria 
história irredutível, o que lhe confere uma perspectiva ou 
uma percepção social única. No entanto, devemos evitar 
a visão individualista que concluiria desse fato que todo e 
qualquer discurso sobre posicionamento social estrutural e 
situação social definida por grupos é equivocado, incoeren-
te ou inútil. Faz sentido dizer que pessoas da classe trabalha-

24. Lynn Sanders invoca a idéia de perspectiva social no contexto da comunicação 
democrática, em particular as diferentes perspectivas expressas por negros e bran-
cos nos Estados Unidos (Sanders: 347-376). Com Donald Kinder, ela documen-
tou as perspectivas desses grupos estruturalmente diferenciados acerca da política 
norte-americana (Kinder, 1996). Mediante uma síntese de diversos estudos empíri-
cos, Jennifer Hochschild também documenta que afro-americanos e brancos têm 
compreensões diferentes de muitos aspectos da sociedade norte-americana, mos-
trando ainda diferenças de perspectiva de classe no interior de cada grupo racial 
acerca das oportunidades e dos problemas sociais (Hochschild, 1995). 
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dora sem especialização profissional têm vulnerabilidades 
e oportunidades previsíveis em função de suas posições na 
estrutura ocupacional. A idéia de perspectiva busca captar a 
sensibilidade da experiência do posicionamento num gru-
po, sem especificar um conteúdo unificado para aquilo que 
a percepção vê. O posicionamento social, produzido por 
relações com outras posições estruturais e por processos 
sociais que resultam em conseqüências não planejadas, ape-
nas proporciona uma experiência e uma perspectiva nos ter-
mos das quais determinados eventos e questões sociais são 
interpretados: elas não fazem a interpretação. Assim, pode-
mos muito bem encontrar pessoas que têm uma perspectiva 
social semelhante, mas que fazem interpretações diferentes 
de uma mesma questão. A perspectiva é uma abordagem 
da maneira de olhar eventos sociais, a qual condiciona, mas 
não determina o que se vê.

Suponha-se que aceitemos essa noção de que indiví-
duos posicionados de modo similar no campo social têm 
uma perspectiva de grupo similar sobre a sociedade. O que 
isso implica para os indivíduos, já que estão posicionados a 
partir de diversas relações entre grupos diferenciados? Uma 
vez que em sociedades complexamente estruturadas os indi-
víduos estão multiplamente posicionados, eles interpretam 
a sociedade a partir de uma multiplicidade de perspecti-
vas sociais de grupos. Algumas destas podem se entrecru-
zar e constituir uma perspectiva híbrida diferenciada – por 
exemplo, uma perspectiva das mulheres negras ou uma 
perspectiva dos jovens da classe trabalhadora. Os indivíduos 
podem se mover em torno de perspectivas que lhes estão 
disponíveis conforme as pessoas com as quais interagem 
ou conforme o aspecto da realidade social ao qual se vol-
tam. As múltiplas perspectivas a partir das quais as pessoas 
podem ver a sociedade podem reforçar e enriquecer umas 
às outras ou então pode ser impossível considerar uma sem 
confundi-la com outra, como na figura justaposta do pato-
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coelho. As perspectivas disponíveis a uma pessoa podem ser 
incomensuráveis, de modo que essa multiplicidade pode 
produzir ambigüidades ou confusões na sua experiência e 
compreensão da vida social, ou então ajudá-la a formar uma 
imagem compósita dos processos sociais. A disponibilidade 
de múltiplas perspectivas propicia recursos para que cada 
pessoa tome distância de qualquer uma delas e para que 
se comunique com pessoas com as quais não compartilha 
perspectivas. 

Referindo-se a uma distinção entre interesses, opini-
ões e perspectivas que formulei anteriormente, Melissa  
Williams objeta que perspectivas e interesses não podem ser 
distinguidos nitidamente: “Meu entendimento das relações 
entre perspectivas e interesses é antes o de que uma perspec-
tiva de grupo compartilhada contribui para definir os limites 
dentro dos quais são possíveis diferentes interpretações dos 
interesses”25. É proveitoso conceber a perspectiva social como 
algo que contribui para estabelecer um quadro de referên-
cias para as interpretações, pois isso de fato ajuda os indivídu-
os a ponderar sobre aquilo que acham ser do seu interesse. 
No entanto, ao teorizá-la dessa forma, é preciso reconhecer 
que indivíduos similarmente posicionados nas estruturas 
sociais por vezes descobrem que há muitos interesses que 
eles não compartilham. Representar um interesse ou uma 
opinião geralmente envolve promover certos desdobramen-
tos específicos no processo de tomada de decisões, ao passo 
que representar uma perspectiva geralmente significa pro-
mover certos pontos de partida para a discussão. A partir de 
uma determinada perspectiva social um representante colo-
ca certos tipos de questões, relata certos tipos de experiên-
cia, retoma uma determinada linha de narrativa histórica ou 
expressa um certo modo de olhar as posições de outrem. Isso 

25. Williams, 1998: 171. Cf. Young,1997.
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contribui decisivamente para a inclusão de diferentes pessoas 
no processo de tomada de decisões e chama a atenção para 
possíveis efeitos das políticas propostas sobre os diferentes 
grupos. No entanto, expressar uma perspectiva quase nunca 
significa inferir uma conclusão sobre resultados.

Darei um outro exemplo pra ilustrar a expressão da 
perspectiva. Em 1992, o senador norte-americano Robert 
Packwood foi acusado de assédio sexual por várias de suas 
assessoras. Quando as acusações vieram à tona, muitos sena-
dores se mostraram relutantes em realizar audiências com 
as partes envolvidas. Packwood tinha uma eminente folha 
de serviço no Senado, e muitos de seus colegas assumi-
ram a atitude de que aquelas acusações escandalosas não 
mereciam que se formasse uma comissão parlamentar para 
apurar o caso. Diante disso, senadoras e também deputa-
das convocaram uma conferência com a imprensa para exi-
gir que o Senado apurasse as acusações contra Packwood 
e eventualmente aplicasse as sanções éticas cabíveis. Essas 
mulheres tinham muitos interesses divergentes, não cul-
tivavam os mesmos valores políticos e não confluíam em 
suas opiniões acerca da culpabilidade de Packwood. Seu 
propósito era influenciar a agenda do Senado e, ao fazê-lo, 
expressaram uma mesma perspectiva sobre a importância e 
a gravidade das acusações de assédio sexual, uma perspecti-
va que muitos de seus colegas do sexo oposto pareciam não 
compreender, pelo menos de início.

Interesses, opiniões e perspectivas são, portanto, três 
importantes aspectos das pessoas que podem ser represen-
tados. Não penso que esses três aspectos esgotem os modos 
pelos quais as pessoas podem ser representadas. Certa-
mente, há outros modos de representação possíveis, mas 
creio que esses três sobressaem quando falamos de repre-
sentação da política contemporânea e quando discutimos 
os problemas conceituais e práticos colocados à represen-
tação de grupos. Ademais, nenhum desses aspectos é redu-
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tível aos outros. Eles são logicamente independentes, no 
sentido de que, a partir de uma perspectiva social geral, 
não se pode imediatamente inferir um conjunto de inte-
resses ou de opiniões.

Diferentemente dos interesses e das opiniões, as pers-
pectivas sociais não podem ser facilmente pensadas como 
conflitantes. Reunidas, elas geralmente não se anulam entre 
si; antes, oferecem questões adicionais e compreensões 
sociais mais plenas. No entanto, as perspectivas freqüente-
mente podem ser incomensuráveis. Um relato dos Estados 
Unidos do pós-guerra a partir da perspectiva das pessoas 
que agora estão em seus 80 anos de idade não pode ser fei-
to na mesma linguagem e com os mesmos pressupostos de 
um relato feito a partir da perspectiva de pessoas que agora 
estão em seus 20 anos.

Representação de grupos marginalizados
Poucos negariam que os membros de grupos sociais estru-
turais menos privilegiados estão sub-representados na 
maioria das democracias contemporâneas. A desigual-
dade socioeconômica estrutural com freqüência produz 
desigualdade política e exclusão relativa das discussões 
políticas influentes26. Assim, as pessoas pobres e da clas-
se trabalhadora freqüentemente não têm seus interesses e 
perspectivas tão bem representados quanto os das pessoas 
das classes média e alta. Na maior parte dos sistemas políti-
cos, as mulheres ocupam uma pequena proporção dos car-
gos públicos eleitos, bem como estão relativamente pou-
co presentes nas posições de poder e influência na vida 
pública e privada de modo geral. Grupos culturais minori-
tários e aqueles situados em posições raciais desvalorizadas 
também costumam carecer de voz política efetiva. Muitos 

26. Cf. Young, 2000, cap. 1 [N.T.].
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consideram incorreta essa exclusão ou marginalização polí-
tica de grupos e indivíduos subordinados, pois isso frustra 
as promessas de igualdade política e de oportunidades que 
estão na base dos princípios democráticos. Tais juízos sobre 
a injustiça da desigualdade política podem ser mobilizados 
para romper o círculo mediante o qual a democracia polí-
tica formal tende a reproduzir a desigualdade social. Pro-
piciar maior inclusão e influência aos grupos sociais sub-
representados pode contribuir para que uma sociedade 
enfrente e reduza a desigualdade social estrutural27.

Uma forma importante de promover maior inclusão 
de membros dos grupos sociais sub-representados se dá por 
meio de dispositivos políticos destinados especificamente a 
aumentar a representação de mulheres, pessoas da classe tra-
balhadora, minorias raciais ou étnicas, castas desfavorecidas 
etc. Assim, esquemas como cotas em listas partidárias, repre-
sentação proporcional, cadeiras parlamentares reservadas 
e delimitação de distritos eleitorais especiais, entre outros, 
têm sido propostos e implementados para promover a repre-
sentação de grupos. Os movimentos sociais cada vez mais 
demandam formas de representação de grupos não apenas 
nas legislaturas, mas também em diversos tipos de comissões 
e conselhos, em instâncias diretivas das empresas privadas e 
em órgãos estatais. Embora as propostas de representação 
de grupos quase sempre sejam controversas, as exclusões 
estruturais que motivam tais propostas parecem permane-
cer em muitas sociedades. No entanto, como aponta Anne 
Phillips, a representação específica de grupos que de outra 
forma permaneceriam marginalizados não é uma conseqü-
ência imediata do compromisso com a igualdade política28: 
são necessários argumentos normativos adicionais.

27. Melissa Williams (1998: 194) apresenta uma noção parecida da conexão poten-
cial entre normas de representação e desigualdade estrutural. 

28. Phillips,1995: 33-36.
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29. Cf. Schwartz, 1988.

30. Pitkin, 1971: 90.

31. Cf. Pitkin, 1971: 73; Kymlicka, 1996: 139. Isso soa como um argumento reductio 
ad absurdum, dirigido contra o uso de técnicas de amostragem com o propósito de 
formar diversos grupos; mas tais métodos não são obviamente disparatados. James 
Fishkin (1995), por exemplo, utiliza amostragem aleatória em suas pesquisas de 
opinião sobre deliberação. Ele argumenta que essa é uma forma eficiente e razo-
avelmente confiável de reproduzir a multiplicidade de perspectivas sociais que 
eu postulo como necessária para uma deliberação informada, e pode ter razão 
nisso. No entanto, os grupos que ele compõe não são propriamente político-re-
presentativos, precisamente porque não têm conexão institucional ou ativa com 
uma base eleitoral.

Muitos duvidam que a representação específica de gru-
pos sociais promova justiça ou tenha pertinência. Alguns 
afirmam que os indivíduos devem contar diretamente com 
as instituições políticas, sem a mediação de grupos, e que a 
agregação de votos individuais em distritos eleitorais para 
eleger representantes é a única forma de implementar tal 
individualismo político29. Outros, como já apontei, conside-
ram a representação de grupos suspeita de uma essenciali-
zação enviesada e equivocada. 

Diversos teóricos fazem objeções àquilo que se chama 
de representação “descritiva” ou representação como “espe-
lho”. Uma concepção dessa imagem de representação afir-
ma que um organismo representativo deve parecer uma 
cópia do organismo social em que se insere, de modo que 
deve conter membros dos grupos sociais óbvios na propor-
ção em que eles são encontrados na sociedade em geral. 
Pitkin argumenta que tal concepção considera o ato de 
representar simplesmente como uma forma de “substituir” 
ou “pôr-se por”, em vez de pensá-lo como uma atividade30. 
Além do mais, se para que os parlamentares sejam propria-
mente representativos tudo o que importa é que tenham 
certos atributos específicos, então uma amostragem aleató-
ria pode ser um meio mais efetivo de selecionar represen-
tantes do que a eleição31.
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No entanto, muitos dos que advogam a representação 
específica de mulheres, ou de afro-americanos, ou de clas-
ses ou de aborígines, achariam absurda a sugestão de que 
atributos físicos ou de pertencimento em si mesmos pode-
riam fundamentar a representação de determinadas pes-
soas por outras com atributos semelhantes. Em vez disso, 
argumentam eles, mulheres, aborígines etc. têm experiên-
cias semelhantes que apenas os membros de seus próprios 
grupos podem compreender com o mesmo imediatismo. 
Para outros, contudo, justificar a representação de grupos 
em termos de experiências, interesses ou opiniões suposta-
mente compartilhadas por todos os membros do grupo obs-
curece as diferenças internas deste e erroneamente reduz 
todos os membros a uma essência comum, de modo que os 
grupos se tornariam de tal forma distintos uns dos outros 
que lhes seriam impossíveis o entendimento e a cooperação 
em suas diferenças32.

A teoria da representação que apresentei aqui pode res-
ponder a algumas dessas questões sobre a representação de 
grupos. Em qualquer forma que assuma, a representação 
de grupos não deve ser concebida somente por referência 
a atributos compartilhados por pessoas, assim como não 
consiste na manifestação de algum conjunto de opiniões, 
interesses ou experiências que todos os membros do gru-
po compartilhem. Como já ressaltei, uma tal interpretação 
segue uma lógica identitária, em vez de conceitualizar a 
representação como um processo diferenciado de relações 
entre o representante e os representados.

Por outro lado, essa teoria rejeita um pressuposto que 
está implícito em muitas das objeções à representação de 
grupos: o de que a participação de uma pessoa num organis-
mo sociopolítico em larga escala pode ser de algum modo 

32. Cf. Kymlicka, 1996: 139; Phillips, 1995, cap. 2.
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individualizada. Todos os sistemas e instituições de represen-
tação agrupam indivíduos de acordo com certos princípios, 
e nenhum deles é inocente ou neutro33. Qualquer forma ou 
sistema de representação coloca o problema de haver “um só 
para muitos”, e a meu ver esse problema é mais bem enfren-
tado pelos relacionamentos ativos de autorização e presta-
ção de contas entre representantes e representados. Quer 
o princípio da configuração da base eleitoral seja o local de 
residência, a crença, o interesse financeiro, o interesse orga-
nizacional ou ocupacional ou a posição num grupo social, os 
membros do eleitorado são mais bem representados quando 
se organizam para discutir suas concordâncias e diferenças 
uns com os outros e com os representantes. 

Antes de mais nada, toda base eleitoral é internamen-
te diferenciada e tem de se organizar na relação com um 
representante. Além disso, os indivíduos são mais bem 
representados quando os organismos de representação 
são plurais e quando os indivíduos têm relacionamen-
tos plurais com os representantes, tanto nas associações 
civis quanto nas organizações políticas. A distinção aqui  
delineada entre modos de representação por opiniões, 
interesses e perspectivas descreve tal pluralização. A noção 
de representação da perspectiva, em particular, busca res-
ponder àquelas objeções à representação de grupos que 
afirmam que os grupos sociais não podem ser definidos 
por interesses ou opiniões comuns. Na medida em que 
os grupos sociais se distinguem por relações estruturais, 
particularmente relações estruturais de privilégio e de des-
vantagem, e na medida em que as pessoas se posicionam 
similarmente naquelas estruturas, então elas têm perspec-
tivas similares tanto sobre sua própria posição na socieda-
de quanto sobre outras posições.

33. Cf. Williams, 1998: 26.
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Assim, os argumentos acerca da representação especial 
de grupos sociais estruturais que de outra forma permane-
ceriam sub-representados invocam a contribuição que tais 
práticas representativas podem e devem dar à discussão e ao 
engajamento políticos inclusivos junto a grupos diferentes 
e com os quais possa haver conflitos34. Em primeiro lugar, 
quando há uma história de exclusão ou marginalização de 
certos grupos da influência política, os membros desses gru-
pos tendem a se desafeiçoar do processo político: podem 
ficar apáticos ou se recusar terminantemente a se engajar 
com outros para tentar resolver problemas compartilhados. 
Sob tais circunstâncias, a representação específica de grupos 
desfavorecidos estimula a participação e o engajamento35. 

Em segundo lugar, onde certos grupos sociais estrutu-
rais lograram dominar as discussões e as decisões políticas, 
suas perspectivas sociais geralmente definem as prioridades 
políticas, os termos nos quais elas são discutidas e a noção 
de relações sociais que enquadra a discussão. Ao mesmo 
tempo, essas perspectivas freqüentemente não são reconhe-
cidas como um modo específico de olhar as questões em 
pauta, mas tomadas como neutras e universais. A represen-
tação especial de perspectivas sociais que de outra foram 

34. O que se segue amplia e revisa argumentos que apresentei num trabalho an-
terior (Young, 1990, cap. 6). Ainda que nesse trabalho eu não tenha pretendido 
restringir o lugar da representação de grupos às legislaturas nem especificar que 
essa representação deva ser feita por meio de cadeiras reservadas, muitos inter-
pretaram os argumentos ali apresentados como se implicassem isso (cf. Kymlicka, 
1996: 141; Phillips, 1995: 54; Ryden, 1996: 88-91). Assim, aqui exponho mais ex-
plicitamente as questões relativas aos lugares e significados da representação de 
grupo. Ao fazê-lo, fundamento ainda um argumento ali colocado que pareceu 
ser particularmente controverso: o de que os grupos desfavorecidos devem ter 
poder de veto sobre as decisões acerca de questões que mais especificamente lhes 
afetem.

35. Melissa Williams (1998, cap. 5) refere-se a isso como um argumento de “con-
fiança” acerca da representação especial de grupos marginalizados. Jane também 
invoca o desenvolvimento da confiança como um argumento para aquilo que ela 
chama de “representação descritiva” (Mansbridge, 1997: 628-657).
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seriam excluídas revela a parcialidade e a especificidade das 
perspectivas politicamente presentes36. 

Por fim, a representação especial de grupos margina-
lizados traz à discussão e à deliberação políticas as com-
preensões situadas que mencionamos anteriormente. Em 
virtude de seus posicionamentos sociais, os membros dos 
grupos estruturalmente diferenciados freqüentemente têm 
compreensões diferentes acerca das causas dos problemas 
e conflitos e dos possíveis efeitos das soluções propostas. 
Cada grupo tem percepções diferentes sobre os demais, e 
compreensões diferentes sobre a história e a configuração 
atual das relações sociais. Se apenas algumas poucas dessas 
compreensões influenciam as discussões e as decisões, os 
atores políticos ficam mais propensos a perpetuar a injusti-
ça ou a agir com imprudência37.

Will Kymlicka tece dois argumentos acerca da represen-
tação especial de grupos sociais que de outra forma tende-
riam a ser marginalizados. Primeiramente, ele afirma que 
tal representação se justifica por combater a discriminação 
sistemática tanto no sistema político como na sociedade 
em geral. Esse argumento converge com aqueles que aca-
bo de apresentar. O outro argumento, no entanto, vai num 
sentido um tanto diverso. Para Kymlicka, a representação 

36. Cf. De Greiff, 2000.

37. Tanto esse argumento como o anterior podem constituir aspectos do argu-
mento de Melissa Williams de que a representação de grupos promove “voz” po-
lítica. Susan, por sua vez, desenvolve um argumento particularmente nuançado 
acerca da representação especial de grupos marginalizados em circunstâncias de 
desigualdade estrutural (Bickford, 1999: 86-108). Ao enfatizar a pluralidade dos 
contextos e formas de representação e ao conceber que os próprios processos de 
representação influenciam o modo como os grupos compreendem a si mesmos e 
se relacionam entre si, ela sugere que as teorias e as práticas da representação de 
grupos não necessariamente assumem uma identidade de grupo essencial. Segun-
do a autora, o propósito da representação específica de grupos estruturais não é 
expressar uma identidade, mas dar voz às experiências e perspectivas daqueles 
socialmente posicionados naquilo que denominei como “séries sociais” (cf. Young, 
2000, cap. 3 [N.T.]).
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de grupos também se justifica com base no autogoverno. 
Alguns grupos, que ele chama de “nações” e cujo paradig-
ma são os povos indígenas, teriam direito ao autogoverno. 
Nas sociedades multiculturais, os diversos grupos que fazem 
jus ao autogoverno devem fazer parte dos organismos polí-
ticos mais amplos mediante complexas relações federativas. 
Grupos que têm direito ao autogoverno, mas que também 
integram os organismos políticos mais amplos, devem ser 
representados como grupos nas instâncias de tomadas de 
decisão desses organismos, assim como nas comissões, con-
selhos e negociações intergovernamentais38.

A meu ver, Kymlicka está correto ao distinguir essas 
duas justificativas para a representação de grupos, e creio 
que o autogoverno num contexto de relações políticas mais 
amplas oferece uma justificativa adicional àquelas que expus 
acima. No entanto, os povos diferenciados que reivindicam 
o autogoverno também vivenciam relações de desigualdade 
estrutural ou de potencial dominação com outros grupos39. 

Deve-se ainda assinalar que nem os argumentos de 
Kymlicka nem aqueles que apresentei acima implicam 
uma justificativa da representação de grupos em termos de 
diversidade, reconhecimento ou afirmação da identidade 
grupal40. O processo de mobilização dos membros de um 
grupo visando à sua inclusão e participação nas instituições 
representativas e nas discussões das questões da agenda da 
sociedade freqüentemente invoca, e com razão, auto-ima-
gens de distinção e orgulho. No entanto, os grupos não 
fazem jus à representação especial em organismos de toma-

38. Kymlicka, 1996, cap. 7.

39. Para a posição da autora acerca da questão dos povos diferenciados, do auto-
governo e da representação de grupos em organismos federativos, cf. Young, 2000, 
cap. 7 [N.T.].

40. Para David Miller (1995, cap. 5), esse é um argumento primordial para a re-
presentação de grupos.
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das de decisão inclusivos apenas por expressar suas culturas 
no debate público, ou ser reconhecidos em suas caracterís-
ticas distintivas41.

Esses argumentos acerca da representação de perspec-
tivas sociais, que de outra forma permaneceriam silencia-
das, também implicam que os interesses ou as opiniões de 
minorias ou grupos desfavorecidos devem ser especialmen-
te representados? Para responder à questão, é preciso antes 
retomar as diferenças entre as perspectivas e os interesses e 
opiniões. As perspectivas sociais emergem de amplas estru-
turas sociais que posicionam similarmente muitas pessoas, 
quer elas gostem ou não. Isso confere às perspectivas sociais 
um caráter básico que muitos interesses e opiniões não pos-
suem. Interesses e opiniões podem ser compartilhados com 
muitas outras pessoas ou podem ser bastante idiossincráti-
cos. Muitos são voluntariamente formados e organizados, e 
é potencialmente vasta a quantidade de interesses e opini-
ões numa dada sociedade. 

No entanto, a diferença mais relevante entre perspecti-
vas e interesses/opiniões é que dentre esses últimos podem 
ser afirmados alguns que sejam perversos ou ilegítimos, ao 
passo que uma perspectiva social não é em si mesma ile-
gítima. Numa sociedade em que a população branca seja 
privilegiada, por exemplo, a perspectiva social das pessoas 
brancas, com freqüência, terá um predomínio incorreto nas 
diversas discussões públicas, e deverá então ser relativizada 
e matizada pelas perspectivas sociais das pessoas posiciona-
das diferentemente nas estruturas sociais racializadas. Mas a 
perspectiva da população branca não é em si incorreta ou 
ilegítima. Já as opiniões decorrentes do princípio da supre-
macia racial branca, que demandariam a segregação força-
da de todas as pessoas de cor, essas sim são ilegítimas, pois 

41. Cf. De Greiff, 2000.
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afirmam a recusa a reconhecer certos membros da socie-
dade igualmente como participantes dessa sociedade. Uma 
sociedade liberal em que tais opiniões fossem sustentadas 
por uma pequena minoria teria de permitir que esta expres-
sasse opiniões, mas não seria obrigada a lhe dar nenhum 
apoio só pelo fato de tal minoria estar em desvantagem na 
repercussão de suas opiniões.

De modo geral, os princípios liberais de livre expressão 
e associação devem nortear a representação dos interesses 
e opiniões. Todos devem ter liberdade de expressar opini-
ões e de se organizar coletivamente para torná-las públicas. 
Todos devem ser livres para organizar grupos a fim de pro-
mover interesses particulares. Ambas as liberdades devem 
ser limitadas por regras que garantam uma similar liber-
dade aos outros e proíbam atividades que lhes provoquem 
danos injustamente. O conteúdo desse princípio de dano 
é notoriamente contestado, mas não vou aqui entrar nessa 
controvérsia. A questão de fundo, enfim, é que maximizar 
a liberdade de expressão e associação deve ser o princípio 
geral da representação de interesses e opiniões. 

Alguns críticos do liberalismo de grupos de interesse 
observam, porém, que a irrestrita liberdade de expressão 
e associação leva a flagrantes injustiças num sistema econô-
mico em que alguns interesses e opiniões têm muito mais 
acesso a recursos que outros. Em resposta a essa preocupa-
ção, alguns dos argumentos destinados a justificar medidas 
especiais para assegurar a representação de perspectivas 
também podem fundamentar medidas especiais para asse-
gurar a representação de interesses ou opiniões no debate 
público. A igualdade política pode requerer a garantia de 
acesso à mídia aos grupos de interesse com poucos recur-
sos, ou a limitação da capacidade dos grupos mais abasta-
dos de dominar os canais de influência pública. Além disso, 
como sugerem Joshua Cohen e Joel Rogers, um sistema de 
representação de grupos de interesse justo deve subsidiar 
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a auto-organização daqueles que têm interesses legítimos, 
mas contam com poucos recursos42.

O argumento de que todas as perspectivas dos grupos 
sociais diferenciados devem estar representadas nas toma-
das de decisão políticas não especifica quem faz a representa-
ção. Duas questões são relevantes a esse respeito. É necessá-
rio que a pessoa que representa a perspectiva de um grupo 
social num determinado contexto político seja um membro 
daquele grupo? A proposta de representar a perspectiva em 
vez – digamos – do interesse dos grupos vai mais longe no 
encaminhamento do problema de haver um só represen-
tante para muitos representados? A seguir, examino breve-
mente essas duas questões.

Somente pessoas com certos atributos descritivos podem 
representar a perspectiva de um grupo social estrutural? Se a 
representação consiste num relacionamento entre uma base 
eleitoral e um representante no qual a base discute interna-
mente sobre as questões a serem representadas e convoca o 
representante a prestar contas, então a base eleitoral cons-
tituída por um grupo social certamente pode e deve se per-
guntar quão bem uma pessoa dotada dos supostos atributos 
descritivos efetivamente representa sua perspectiva social. 
Ademais, é possível – ainda que eu não considere muito 
comum – que uma pessoa desprovida dos atributos descriti-
vos represente uma perspectiva. Para tanto, porém, é preciso 
que ela esteja situada em relações sociais que lhe propiciem 
experiências e percepções sociais similares às daquela pessoa 
que possui os atributos descritivos. Um homem asiático-ame-
ricano que tenha crescido em meio a uma vizinhança pre-
dominantemente afro-americana, que tenha muitos amigos 
afro-americanos e que agora trabalhe em um serviço comu-
nitário localizado num bairro com muitos afro-americanos, 

42. Cohen e Rogers, 1996. Cf. também Christiano, 1996:. 248-257.
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por exemplo, pode estar apto a representar uma perspecti-
va afro-americana em várias discussões, mas muitos outros 
asiático-americanos não estariam, pois na maioria das vezes 
estão posicionados de modo diferente.

A segunda questão pergunta se realmente superamos o 
problema da representação de muitos por um só ao passar-
mos da representação dos interesses de grupos para a repre-
sentação da perspectiva de grupos. Argumentei anterior-
mente que a idéia de perspectiva é mais fluida e aberta que 
a idéia de interesse, uma vez que a perspectiva é uma orien-
tação geral sobre as questões políticas que não determina o 
que se vê e não dita conclusões específicas. Não obstante, 
há boas razões para não supor que uma perspectiva social 
seria unificada a ponto de que todos os indivíduos estrutu-
ralmente posicionados de modo similar expressassem ques-
tões, condicionados da mesma maneira por essa perspectiva 
situada. Por isso, um esquema de representação de grupos 
teria maior alcance ao pluralizar tal representação. A repre-
sentação da perspectiva das mulheres numa comissão ou 
num órgão legislativo, por exemplo, seria mais efetiva por 
meio de um pequeno comitê de mulheres do que por uma 
só mulher. Um comitê pode conter algumas das diferenças 
de perspectiva que perpassam o grupo, bem como diferen-
ças de experiências, capacidades e critérios individuais, o 
que pode habilitá-lo a analisar situações sociais a partir da 
perspectiva de gênero e expressar essa perspectiva para um 
público mais amplo43.

Aplicação do argumento 
Argumentei que o compromisso com a igualdade política 
implica que as instituições e práticas democráticas tomem 
medidas explícitas para incluir a representação de grupos 

43. Cf. Weldon, 1999.
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sociais cujas perspectivas provavelmente seriam excluídas 
das discussões, na ausência daquelas medidas. Esses gru-
pos constituem uma minoria relativamente pequena ou 
são social ou economicamente desfavorecidos, ou então 
o discurso político prevalecente é dominado por outras 
perspectivas. Os grupos sociais devem ser reconhecidos e 
incluídos em sua especificidade nos processos comunicati-
vos democráticos.

A questão que agora se coloca é como tal representação 
específica deve ser efetivada. Melissa Williams aponta que 
muitas das objeções ao princípio geral da representação de 
grupos, na verdade, se opõem a determinadas formas de 
implementação da representação de grupos, tais como a que 
lhes reserva um certo número de cadeiras parlamentares44. 
Há várias formas de aplicar o princípio de que os processos 
de discussão e tomada de decisões devem tomar medidas de 
inclusão de grupos sociais cujas perspectivas de outra forma 
tenderiam a ser excluídas. Definir quais seriam as melho-
res medidas depende da situação política, da natureza das 
clivagens estruturais da sociedade, de possíveis arranjos e 
permutas (trade-offs) com outros valores políticos e do con-
texto institucional da representação. Embora muitas críticas 
à representação de grupos pareçam ter em mente apenas os 
órgãos legislativos nacionais, a representação de perspecti-
vas sociais também pode ocorrer em legislaturas locais, em 
comissões e comitês dos poderes públicos, em instâncias 
dos partidos políticos e na esfera mais ampla das associa-
ções corporativas e civis. A meta de introduzir mais mem-
bros de grupos marginalizados em tais organismos pode ser 
alcançada por vários meios, tais como nomeação para car-
gos, esquemas de votação, sorteios, formação de eleitorados 
por segmentos socioeconômicos e profissionais etc.

44. Williams, 1998, cap. 7.
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Levando em conta que não há uma fórmula geral para 
aplicar um princípio de representação inclusiva, examina-
rei brevemente algumas questões relacionadas às opções de 
implementação mais discutidas. Esse exame se concentrará 
em propostas de ampliação da representação de grupos nos 
parlamentos, embora eu creia que muitos outros contex-
tos são pelo menos tão importantes quanto os parlamentos 
para implementar a representação inclusiva. É no contexto 
das legislaturas que as questões da representação de grupos 
são mais contestadas, tanto na vida pública quanto no deba-
te acadêmico. 

Um dos métodos da representação de grupos consiste 
em reservar num órgão representativo um certo número 
de cadeiras para representantes de determinados grupos. 
Alguns autores manifestam certas dúvidas pertinentes sobre 
os efeitos desse método. Reservar cadeiras para grupos 
específicos pode tender a congelar tanto as identidades des-
ses grupos quanto as suas relações com os outros grupos da 
sociedade, de modo que seria desejável um procedimento 
mais fluido, que se adaptasse à dinâmica das relações sociais. 
Ao mesmo tempo, reservar cadeiras pode tender a congelar 
os membros de um grupo especialmente representado em 
relação a outras oportunidades de representação, de modo 
que esse grupo pode ficar isolado e marginalizado no âmbi-
to representativo. Sabendo que têm cadeiras reservadas, 
os grupos podem tornar-se pouco ativos nos processos de 
autorização e prestação de contas, os representantes podem 
tender a se desconectar das bases eleitorais dos grupos e 
as cadeiras podem ficar vulneráveis à cooptação por par-
tidos ou interesses. Além disso, se apenas os membros do 
grupo têm o direito de escolher quem ocupará as cadeiras 
reservadas, gera-se o difícil problema de determinar quem 
tem o direito de escolher aqueles representantes. Pode-se 
argumentar que todos esses problemas obstruíram o siste-
ma de representação que reservou cadeiras aos maoris, no 
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Parlamento da Nova Zelândia, antes que a mudança para 
um sistema de representação proporcional facilitasse a um 
partido maori eleger maoris nas eleições legislativas gerais.

Esses problemas parecem levar à conclusão de que 
reservar cadeiras em organismos deliberativos eleitos deve 
ser uma opção temporária e de última instância para a 
representação de perspectivas que, de outra forma, per-
maneceriam excluídas. Já em organismos não-eletivos, tais 
como comissões, o método parece ser menos problemático, 
uma vez que esses organismos normalmente são temporá-
rios e têm uma incumbência limitada. Evidentemente, esses 
organismos só são representativos num sentido político se 
há uma base eleitoral organizada para a qual a comissão 
tenha de prestar contas.

Cotas para mulheres em listas de candidatos e regras 
sobre uma certa proporção de membros de grupos raciais 
ou étnicos minoritários em convenções partidárias freqüen-
temente são modos aceitáveis e desejáveis de promover a 
inclusão de perspectivas e interesses diversificados. Esse 
método não discrimina membros de grupos e os inclui nas 
deliberações partidárias. Dependendo da quantidade de 
partidos e dos sistemas de votação, os eleitores de todos os 
grupos continuam a ter diversas opções de candidatos. 

David Ryden afirma que fortalecer a formação e a deli-
beração participativa de partidos políticos é a melhor for-
ma de fomentar a representação de grupos sociais politi-
camente motivados, argumentando que medidas especiais 
de representação de grupos nas instituições representativas 
públicas tenderiam a congelar as identidades dos grupos e 
a fragmentar a política45. Concordo com a idéia de que os 
partidos políticos podem ser um importante instrumento 
para a aplicação dos princípios de representação inclusiva 

45. Ryden, 1996: 110-138.
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de perspectivas sociais. Sem medidas afirmativas que propi-
ciem a representação de grupos em suas instâncias delibera-
tivas, listas de candidatos, convenções etc., os partidos políti-
cos – especialmente os partidos grandes ou já consolidados, 
que detenham algum poder político – tendem a padecer do 
mesmo viés das instituições do Estado no sentido de repre-
sentar os interesses e as perspectivas dos segmentos sociais 
privilegiados. Para promover a inclusão de todas as perspec-
tivas sociais nas discussões e tomadas de decisão políticas, os 
partidos precisam então dedicar especial atenção aos gru-
pos e a medidas compensatórias à sua sub-representação.

Nos Estados Unidos, nos anos recentes, a demanda da 
criação de distritos eleitorais com maiorias afro-americanas 
ou latino-americanas tem sido uma das formas de tentar 
promover a representação de grupos cujas perspectivas esta-
riam de outra forma ausentes do debate público. A legitimi-
dade da delimitação de distritos especificamente para asse-
gurar a representação de grupo é intensamente contestada, 
mas não reproduzirei aqui os termos dessa discussão. A vee-
mência do debate leva-me a concluir que a delimitação de 
distritos geográficos para fins de representação de grupos 
não é a opção preferida, mas penso que esse método não 
é em si incorreto ou injusto. Num sistema político, que se 
baseia em distritos eleitorais do tipo “membro único”, em 
que “o vencedor leva tudo”, configurar os distritos de modo 
que grupos minoritários – estrutural ou culturalmente dife-
renciados e socialmente desfavorecidos – estejam em maio-
ria pode ser a única forma de fazer que os membros desses 
grupos apareçam como representantes, propiciando que as 
perspectivas sociais desses grupos tenham mais voz na dis-
cussão pública. Uma vez que a igualdade envolve inclusão 
nesse sentido, tais soluções distritais não são incorretas46.

46. Cf. Gutmann, 1996.
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Não obstante, concordo com a crítica de Lani Guinier 
aos distritos “minoritário-majoritários” como solução pre-
ferencial para a representação de grupos sociais47. A distri-
talização pressupõe que os grupos marginalizados são sufi-
cientemente segregados no espaço para que se configurem 
territórios relativamente homogêneos. Mesmo nos Estados 
Unidos, onde essa solução é predominante na questão 
da representação dos grupos racializados, é praticamente 
impossível construir distritos homogêneos. Quando se deli-
mita um distrito explicitamente para promover a represen-
tação de uma determinada perspectiva de grupo, a minoria 
que é menos afiliada ao grupo naquele distrito pode, com 
razão, sentir-se sub-representada. É menos provável que 
sejam suscitados tais sentimentos num sistema de votação 
que dê a todos mais opções sobre o que podem afirmar com 
seus votos e sobre com quem se alinhar ao votar.

Guinier argumenta, a meu ver irrefutavelmente, que 
jurisdições eleitorais plurinominais (multi-member) com 
alguma forma de votação cumulativa e representação pro-
porcional maximizariam tais opções, estimulariam coali-
zões no interior do grupo e, ao mesmo tempo, propicia-
riam oportunidades organizacionais para que grupos mar-
ginalizados ou desfavorecidos fossem representados. Além 
disso, os efeitos dos distritos “majoritário-minoritários” 
podem ser similares aos das cadeiras reservadas, nas quais 
eles se tornam “incólumes”. Os representantes distritais 
tendem então a se afastar dos eleitores e estes a se tornar 
relativamente passivos em relação aos seus representantes. 
Num sistema com distritos multimembros e representação 
proporcional, os cidadãos precisam ser ativos para promo-
ver a representação dos interesses e perspectivas que mais 
lhes são caros. Unidades políticas plurinominais com repre-

47. Guinier, 1995.
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sentação proporcional obviamente propiciam uma solução 
melhor para a representação das perspectivas de grupos 
espacialmente dispersos.

Diversos trabalhos recentes sobre igualdade política 
apresentam argumentos similares e sólidos acerca de esque-
mas de votação que usam um ou outro método de represen-
tação proporcional baseado em distritos plurinominais. A 
representação proporcional tende a aumentar a competição 
partidária e a habilitar mais partidos a obter cadeiras legis-
lativas do que os sistemas em que “o vencedor leva tudo”. 
Alguns autores argumentam que o sistema de representação 
proporcional também propicia aos eleitores maiores oportu-
nidades de se juntar a outros em “comunidades de interes-
ses”, tais como um grupo social estrutural. Creio que esses 
argumentos são persuasivos ao fundamentar a visão de que a 
representação proporcional provê maior oportunidade para 
a representação diferenciada do que um sistema baseado em 
distritos com membro único, em que o vencedor leva tudo48.

No entanto, as legislaturas não são os únicos organismos 
públicos aos quais os argumentos sobre a representação de 
grupos podem ser aplicados. Instâncias judiciárias, audiên-
cias públicas, comitês e comissões e processos consultivos 
estão entre os outros organismos de discussão e tomada de 
decisões em que a representação inclusiva pode ser exerci-
da, mesmo quando suas composições não sejam determi-
nadas pelo voto dos cidadãos. Nas décadas recentes, tem-se 
dedicado cada vez mais atenção à representação de diversos 
grupos em organismos como esses. Um governo represen-
tativo democrático deve ter várias instâncias de organismos 
eleitos, nomeados e voluntários que discutam opções de 
políticas, tomem decisões sobre políticas ou supervisionem 
a efetividade das políticas adotadas. Em tais organismos, é 

48. Cf. Guinier, 1995; Christiano, 1996: 224-242; Beitz, 1990, cap. 6.
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possível e desejável que haja representação de perspectivas 
sociais de grupos que, de outra forma, não poderiam se 
fazer presentes. Se se tivesse dado maior atenção à repre-
sentação especial de grupos oprimidos ou desfavorecidos 
no processo de organização dos grupos de discussão civis 
que fundamentaram a elaboração do plano de racionamen-
to dos serviços de saúde no estado de Oregon em 1990, por 
exemplo, aqueles grupos de discussão provavelmente não 
teriam sido dominados pelas perspectivas da classe média 
branca e com maior escolaridade49.

O processo de autorização e responsabilização que cons-
titui a prática representativa não deve enfim ser confinado 
aos organismos públicos oficiais. Já assinalei aqui que a livre 
associação da sociedade civil contribui para a formação e a 
expressão de interesses e opiniões. A sociedade civil também 
é uma importante instância de consolidação e expressão de 
perspectivas sociais. Ademais, a organização e a mobilização 
nas esferas públicas da sociedade civil estão entre os meios 
mais efetivos de se manter as conexões entre representantes 
e eleitores, e de se efetivar a prestação de contas dos repre-
sentantes. Aprofundamos a democracia quando encoraja-
mos o florescimento das associações que as pessoas formam 
de acordo com os interesses, opiniões e perspectivas que 
consideram importantes. As atividades autônomas e plurais 
das associações civis propiciam aos indivíduos e aos grupos 
sociais, em sua própria diversidade, uma inestimável opor-
tunidade de serem representados na vida pública50. 

Iris Marion Young 
é professora de Ciência Política da Universidade de Chicago

49. Ver Garland, 1990: 183-200.

50. No original, a autora assim conclui o texto: “Dessa forma, a seguir [Capítulo 5 
de Inclusion and democracy, 2000] delineia-se uma teoria de como a sociedade civil 
contribui para uma democracia comunicativa inclusiva” [N.T.].
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Este trabalho é uma síntese do primeiro capítulo do meu 
livro Democracia Representativa: Princípios e Genealogia (Repre-
sentative Democracy: Principles and Genealogy), que será publi-
cado pela University of Chicago Press. Para auxiliar o leitor, 
irei esboçar os argumentos principais do livro.

Na obra, investigo as condições que tornam a represen-
tação democrática um modo de participação política que 
possa ativar uma variedade de formas de controle e super-
visão dos cidadãos. Argumento que a democracia represen-
tativa é uma forma de governo original, que não é idênti-
ca à democracia eleitoral. Ao invés de usar uma estratégia 
polêmica, procuro iluminar as suposições não questionadas 
quanto à proximidade e presença física que apóiam a idéia 
de que a democracia direta é sempre a forma política mais 
democrática, e a representação, um recurso ou uma alterna-
tiva second best. Valho-me dos trabalhos seminais de Hanna 
Pitkin e Bernard Manin para demonstrar que a represen-
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tação política é um processo circular (suscetível ao atrito) 
entre as instituições estatais e as práticas sociais. Como tal, 
a democracia representativa não é nem aristocrática nem 
um substituto imperfeito para a democracia direta, mas um 
modo de a democracia recriar constantemente a si mesma 
e se aprimorar. A soberania popular, entendida como um 
princípio regulador “como se” guiando a ação e o juízo polí-
ticos dos cidadãos, é um motor central para a democratiza-
ção da representação.

No livro, utilizo uma abordagem genealógica para 
ilustrar essa teoria da democracia representativa. De fato, 
estudiosos das instituições políticas estão de acordo com 
que os princípios centrais do governo representativo 
foram estabelecidos no século dezoito com o propósito 
de refrear a democracia e construir um governo limitado 
e, desta forma, responsável. O quadro que desenho (por 
meio de um exame crítico das teorias da representação de  
Rousseau, Kant, Sieyès, Paine e Condorcet) mostra que as 
coisas são um pouco mais complicadas. A idéia do gover-
no representativo como intrinsecamente singular produ-
ziu duas escolas distintas de pensamento que podem ser 
referidas, respectivamente, como um modelo eleitoral de 
democracia e um modelo representativo. A primeira endos-
sava uma visão da representação que combinou elitismo 
nas instituições políticas (o único local tanto da delibera-
ção bem como do voto) e legitimação popular (localizada na 
votação através da eleição), na qual o primeiro consistiria 
no domínio da competência e a última no domínio do con-
sentimento. Nesta visão, a representação se funda no prin-
cípio da divisão do trabalho e em uma seleção funcional 
de expertise. A segunda escola de pensamento era explicita-
mente democrática e visava evitar a concentração da fonte 
de legitimação nas instituições estatais e a redução do con-
sentimento popular a um ato de autorização. Nesta visão, 
a representação se funda na teoria do consentimento, que 
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vê a eleição como a expressão do direito de participar em 
algum nível da produção das leis, não como um método de 
transferência das preferências idiossincráticas das pessoas a 
profissionais políticos selecionados. Desde o século dezoi-
to, teóricos da democracia representativa (a saber, Paine e 
Condorcet) propuseram situar a representação dentro de 
um misto complexo de deliberação e voto, autorização for-
mal e influência informal, que envolvia tanto representan-
tes quanto cidadãos. Em vez de um esquema de delegação 
da soberania, eles viam a representação como um processo 
político que conecta sociedade e instituições.

Uma teoria da democracia representativa envolve uma 
revisão da concepção moderna de soberania popular que 
conteste o monopólio da vontade na definição e na prática 
da liberdade política. Ela marca o fim da política do sim ou 
não e o início da política como uma arena de opiniões con-
testáveis e decisões sujeitas à revisão a qualquer tempo. Isso 
amplifica o significado da própria presença política, porque 
faz da vocalização sua manifestação mais ativa e consoante e 
do juízo acerca das leis e políticas justas e injustas seu con-
teúdo. Pode-se dizer que a representação política provoca 
a disseminação da presença do soberano e sua transforma-
ção em uma tarefa contínua e regulada de contestação e 
reconstrução da legitimidade. Portanto, embora a autoriza-
ção eleitoral seja essencial para se determinar os limites e a 
responsabilidade do poder político, ela não nos diz muito 
a respeito da verdadeira natureza da política representativa 
em uma sociedade democrática. As eleições “engendram” a 
representação, mas não “engendram” os representantes. No 
mínimo, elas produzem um governo responsável e limitado, 
mas não um governo representativo.

Isso me leva a argumentar que a representação ativa 
um tipo de unificação política que não pode nem ser defi-
nida nos termos de um acordo contratual entre eleitores e 
eleitos, nem decomposta em um sistema de competição que 
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aponte aqueles que deverão pronunciar o interesse geral 
de todos. Um representante político é único não porque 
substitui o soberano na aprovação das leis, mas precisa-
mente porque ele não é um substituto para o soberano 
ausente (a parte que substitui o todo), uma vez que ele 
precisa ser constantemente recriado e estar dinamica-
mente em harmonia com a sociedade para aprovar leis 
legítimas. Com base nisso, é correto afirmar que a demo-
cratização e o processo representativo compartilham uma 
genealogia e não são antitéticos. O juízo e a opinião são 
sedes da soberania tanto quanto a vontade, se admitirmos a 
soberania como correspondendo a uma temporalidade inin-
terrupta e a influência incalculável dos princípios e ideais 
básicos concernentes ao interesse geral, que transcendem 
os atos de decisão e eleição. Essa reflexão me leva a sus-
tentar que a representação estimula um ganho de políti-
ca em relação ao ato sancionador pelo qual os cidadãos 
soberanos ratificam e recapitulam, com regularidade cícli-
ca, as ações e promessas de candidatos e representantes. 
Representatividade e defesa são as expressões desse ganho e 
marcam o vínculo inevitável, ativado pelo processo elei-
toral, entre o lado de dentro e o lado de fora das institui-
ções legislativas.

A representação democrática pressupõe, notadamen-
te, uma revisão das noções tanto de representação quanto 
de soberania. Neste artigo, irei me concentrar na primeira 
e sustentar três principais argumentos: o de que a repre-
sentação pertence à história e à prática da democratiza-
ção; o de que diferentes teorias de representação são pos-
síveis, dependendo da relação entre Estado e sociedade 
civil; e o de que esta relação chama a atenção para o papel 
da ideologia e do partidarismo na política, um aspecto 
que a teoria política contemporânea deixa de apreciar 
com sua profundamente arraigada abordagem racionalis-
ta da deliberação.
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1. Mark A. Kishlansky(1986: 21). 

Democracia e representação
O trabalho cuidadoso de Mark A. Kishlansky sobre o nasci-
mento do processo eleitoral na Inglaterra do século dezes-
sete revelou um liame cronológico e funcional entre três 
fenômenos políticos: a adoção do método eleitoral para 
se designar os legisladores; a transformação dos eleitos, de 
delegados em representantes; e a emergência das alianças 
partidárias ou ideológicas entre os cidadãos. Embora as elei-
ções tenham sido consideradas uma instituição aristocrática 
desde Aristóteles, nos Estados modernos o processo eleitoral 
estimulou dois movimentos que se tornaram cruciais para o 
subseqüente processo de democratização. Por um lado, ele 
desencadeou uma separação entre sociedade e Estado ou, 
melhor dizendo, uma transição de relações simbióticas entre 
os delegados e suas comunidades para formas de unificação 
que eram totalmente simbólicas e construídas politicamen-
te. Por outro, a dissociação dos candidatos de suas posições 
ou classes sociais destacou o papel das idéias na política, 
ou, como preferiria dizer, o propósito idealizador do pro-
cesso de representação. Como resultado, a representação 
não pode ser reduzida nem a um contrato (de delegação) 
firmado através das eleições nem à nomeação de legisladores 
como substitutos do soberano ausente, porque sua natureza 
consiste em ser constantemente recriada e dinamicamen-
te ligada à sociedade. Em suma, a história moderna sugere 
que a genealogia da democratização começou com o pro-
cesso representativo. A democratização do poder estatal e o 
poder unificador das idéias e movimentos políticos levados 
a cabo pela representação foram interconectados e mutua-
mente reforçadores1.

A análise de Kishlansky sugere que abordemos as elei-
ções e a representação em termos da relação entre o Estado 
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(o governo) e a sociedade civil. Embora a estrutura elei-
toral da representação não tenha mudado muito em dois 
séculos a despeito da extensão do sufrágio, os teóricos 
não deveriam fazer vista grossa às mudanças cruciais que a 
transformação democrática engendrou no funcionamento 
e significado das instituições representativas2. A emergên-
cia do “povo” (os cidadãos) como um agente político ativo 
não se limitou a meramente renovar instituições e catego-
rias antigas. No momento em que as eleições se tornaram 
um requerimento solene e indispensável de legitimidade 
política e formação de magistraturas, Estado e sociedade 
não puderam mais ser desligados e o traçado das fronteiras 
separando – e conectando – suas esferas de ação tornou-se 
uma questão persistente de reajuste e negociação. A repre-
sentação espelha esta tensão. Pode-se dizer que ela refle-
te não simplesmente idéias e opiniões, mas idéias e opi-
niões a respeito das visões dos cidadãos acerca da relação 
entre a sociedade e o Estado. Qualquer reivindicação que 
os cidadãos tragam para a arena política e queiram tornar 
um tema de representação é invariavelmente um reflexo 
da luta para a redefinição das fronteiras entre as suas con-
dições sociais e a legislação.

Três teorias da representação
Três teorias da representação emergem quando olhamos 
como o governo representativo funcionou ao longo de seus 
duzentos anos de história, do parlamentarismo liberal dos 
primórdios até sua crise e, finalmente, sua transformação 
democrática, após a Segunda Guerra Mundial. Podemos 

2. Para uma análise em estudo de caso das mudanças estruturais ocorridas ao lon-
go da democratização do sistema eleitoral (extensão do direito de voto e voto 
secreto) veja-se Robert A. Dahl (s.d.: 1-50). Sobre a estrutura inalterada do go-
verno representativo a partir de sua instauração constitucional no século dezoito: 
Bernard Manin (1997: 3).



Nadia Urbinati

Lua Nova, São Paulo, 67: 191-228, 2006

197

dizer que a representação tem sido interpretada alternati-
vamente de acordo com três perspectivas: jurídica, institu-
cional e política. Elas pressupõem concepções específicas 
de soberania e política e, conseqüentemente, relações entre 
Estado e sociedade específicas. Todas elas podem também 
ser usadas para se definir democracia (respectivamente, 
direta, eleitoral e representativa). Contudo, apenas a última 
faz da representação uma instituição consonante com uma 
sociedade democrática e pluralista3.

As teorias jurídica e institucional estão interconecta-
das bem de perto. Elas são ambas baseadas em uma ana-
logia entre Estado e Pessoa e em uma concepção volun-
tarista de soberania, e são expressas em uma linguagem 
formalista. A teoria jurídica é a mais antiga e requer mais 
atenção, pois cunhou o modelo para a institucional, a qual 
foi seu rebento. Ela pré-datou a concepção moderna de 
soberania estatal e a nomeação eleitoral de legisladores. É 
denominada jurídica porque trata a representação como 
um contrato privado de comissão (concessão de “autori-
zação para realizar uma ação por pessoa ou pessoas que 
devem ser elas mesmas detentoras do direito de realizar 
essa dada ação”4). Delegação (instruções vinculativas) e 
alienação (incumbência ilimitada) têm sido tradicional-
mente os dois pólos extremos desse modelo, a primeira 
simbolizada por Rousseau e a última por Hobbes, e além 
dele, Sieyès e Burke (embora o primeiro não tenha teo-
rizado um “protetorado” representativo e o último não 
tenha assentado a representação sobre uma base contra-

3. Estas três concepções são identificáveis nos escritos dos autores que optei por 
analisar neste trabalho, marcadamente Rousseau, Sieyes e Condorcet.

4. Quentin Skinner (2002, vol. 3: 185). A teoria jurídica era consistente com a 
função consultiva dos delegados no parlamento pré-eleitoral e tornou-se relevante 
em funções administrativas modernas (por exemplo, em comunidades locais e em 
corporações); M. V. Clarke (1964: 283-288). 
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tual)5. O modelo jurídico configura a relação entre repre-
sentado e representante conforme as linhas de uma lógica 
individualista e não-política, na medida em que supõe que 
os eleitores julgam as qualidades pessoais dos candidatos, 
ao invés de suas idéias políticas e projetos. Desta forma, a 
representação não é e não pode ser um processo, nem pode 
ser uma matéria política (que implique, por exemplo, uma 
demanda por representatividade ou representação justa), 
de início pela simples razão de que, nas palavras de Pitkin, a 
representação é “por definição” “qualquer coisa feita após o 
tipo correto de autorização e dentro de seus limites”6. Como 
Anthony Downs candidamente reconheceu, ao comentar 
os efeitos da aplicação do modelo privado de representa-
ção que ele endossava à democracia, “não há nada para os 
representantes representarem”7.

A teoria jurídica da representação reúne as matérias 
do poder estatal e da legitimidade dentro da lógica do par 
presença/ausência (do soberano) e descola a representação 
da defesa e da representatividade, as duas manifestações 
políticas -- conforme logo explicarei – que provêm de sua 

5. Muito embora o modelo moderno de autorização teve Hobbes como seu pri-
meiro teórico, seria incorreto classificar a concepção de Hobbes como a de um 
governo representativo, pois, uma vez autorizado, o seu soberano pode agir como 
quiser. Uma vez que Hobbes não prevê eleições após o ato primeiro de autoriza-
ção, a obrigação do soberano de agir com vistas ao bem comum dos súditos fica 
inteiramente à sua discricionariedade. Pode-se objetar que o interesse – o interes-
se do governante em preservar seu poder – pode, não obstante, atuar como uma 
força normativa de responsabilidade e ir ao encontro dos interesses da sociedade 
por paz e estabilidade. Esta não é, contudo, uma relação de representação políti-
ca, que exige direta submissão a eleições periódicas e regulares, pois esta não se 
apóia sobre o juízo discricionário do governante.

6. Pitkin sustenta que essa teoria faz a representação parecer uma “caixa preta”, 
algo que ela mesma não consegue compreender nem definir. “Não pode haver algo 
como representar bem ou mal... Não existem coisas como a atividade de representa-
ção ou os deveres de um representante” (1967: 39). John Locke não é exceção, pois, 
ainda que os dois contratos que teorizou permitiam ao indivíduo reter seu poder 
básico de julgamento, as eleições (o segundo contrato), contudo, são única e essen-
cialmente um meio para a criação de instituições e não representação do povo.

7. Anthony Downs (1957: 89).
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8. A origem da idéia de representação foi a Bula Papal Unam Sanctam, do Papa 
Bonifácio VIII (1302). O corpus mysticum Christi era a Igreja unida espiritualmente 
por Cristo através de seu vigário, o Papa, que comandava a Igreja visível dos fiéis; 
Ernst Kantorowicz (1957: 167-179). A respeito da secularização da unidade mística 
na unidade do Estado sob a pessoa do Líder (führer), sustentada por Schmitt, ver 
Ellen Kennedy (2004: 64-81).

relação inevitável com a sociedade e a atividade política dos 
cidadãos. Com Hobbes, seu primeiro intérprete moderno, 
esta abordagem evoluiu para uma tecnologia de formatação 
de instituições que se tornou enormemente influente tanto 
para os teóricos do governo representativo (Sieyès, certa-
mente) quanto para seus críticos. Durante a crise do parla-
mentarismo, por exemplo, no começo do século vinte, Carl 
Schmitt recuperou a função construtivista da representação 
concebida por Hobbes e Sieyès e a usou para tornar o ausente 
presente ou reconstruir a unidade orgânica do Volk acima do 
(e contrária ao) pluralismo dos interesses sociais, através da 
personificação do soberano (no líder ou führer). Seu obje-
tivo era um Estado unificado mais fortemente do que era 
possível por meio do compromisso parlamentar entre inte-
resses ou do “governo por discussão”8. Em seu radicalismo, 
o caso de Schmitt é um exemplo útil da incompatibilidade 
entre a representação como uma técnica de unidade (místi-
ca) da comunidade e a representação política.

A teoria jurídica da representação abriu as portas para 
uma justificação funcionalista da representação e dos direi-
tos políticos, da cidadania e dos processos de tomada de 
decisão. Sua fundamentação tornou-se a coluna vertebral 
do governo representativo liberal e, mais tarde, da democra-
cia eleitoral. Ela é baseada em um dualismo bem definido 
entre Estado e sociedade; faz da representação uma insti-
tuição centrada rigorosamente no Estado, cuja relação com 
a sociedade é deixada ao juízo do representante (tutor); e 
restringe a participação popular a um mínimo procedimen-
tal (eleições como a nomeação de magistrados).
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9. Marcel De la Bigne de Villeneuve  (1929-1931, vol. 2: 32).

Em resumo, a perspectiva centrada no Estado, sugeri-
da pela teoria jurídica, prefigura dois cenários possíveis. De 
um lado, como argumentava Rousseau, a representação não 
tem lugar no discurso de legitimação política pela razão 
óbvia de que significa transferir o poder de autorização 
do uso da força (o poder soberano) da comunidade como 
um todo para sua(s) parte(s). De outro, como argumentou 
Sieyès, a representação pode ser uma estratégia de edifica-
ção de instituições na condição de que seja dada aos súditos 
apenas a tarefa de selecionar os legisladores. Também neste 
caso a soberania é essencialmente voluntarista e sua vontade 
restrita à vontade eleitoral, com o resultado (e o propósito 
consciente) de que a nação soberana fala apenas através da 
voz dos eleitos. Nesta conta, a soberania parlamentar pode 
ser vista, paradoxalmente, como uma transmutação eleito-
ral da doutrina da vontade geral de Rousseau, uma vez que, 
transferida para a Nação representada, aquela vontade se 
torna uma estratégia para se “bloquear o caminho para a 
democracia”9.

Tanto a teoria jurídica como a teoria institucional da 
representação assumem que o Estado (e a representação 
como seu mecanismo produtivo e reprodutivo) deve trans-
cender a sociedade de modo que se assegure o Estado de 
Direito, e que as pessoas devem encobrir suas identidades 
sociais e concretas para tornar os mandatários agentes 
imparciais de decisão. Elas supõem que a identidade jurí-
dica do eleitor/autorizador é vazia, abstrata e anônima, sua 
função consistindo em “nomear” políticos profissionais que 
tomem decisões às quais os eleitores se submetem volunta-
riamente. Assim, “o que encontramos no sistema denomi-
nado representativo é que ele não é um sistema de represen-
tação do povo e da vontade da nação, mas um sistema de 
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organização do povo e da vontade da nação”10. A suposição 
subjacente à separação entre “o homem” e “o cidadão”, a 
qual Karl Marx famosamente condenou por sua hipocrisia 
asinina, era a de que a esfera política deve ser independente 
da esfera social (e em particular dos interesses econômicos 
e das crenças religiosas) para que sejam obtidas a igualdade 
legal e a organização impessoal do Estado. Esta é a premis-
sa axiológica comum a ambas as teorias da representação 
e a conseqüência lógica de sua abordagem construtivista 
da soberania11. Elas emergiram e foram moldadas antes da 
transformação democrática da sociedade e do Estado e per-
maneceram essencialmente impermeáveis a ela.

Representação política
A terceira teoria rompe com estes dois modelos. Ela cria 
uma categoria inteiramente nova na medida em que con-
cebe a representação dinamicamente, ao invés de estatica-
mente: a representação não tem que fazer uma entidade 
preexistente – p. ex. a unidade do Estado ou do povo ou 
da nação – visível; diferentemente, ela é uma forma de exis-
tência política criada pelos próprios atores (o eleitorado 
e o representante). Esta teoria faz jus à especificidade da 
representação política em relação a todas as outras formas 
de mandato e em particular ao esquema privado de auto-
rização. A representação não pertence apenas aos agentes 
ou instituições governamentais, mas designa uma forma de 
processo político que é estruturada nos termos da circulari-
dade entre as instituições e a sociedade, e não é confinada à 
deliberação e decisão na assembléia. “É tarefa dos represen-

10. Raymond Carré de Malberg (1922, vol. 1: 231). 

11. Neste caso, a representação perde todo o seu caráter político e é identificada 
com o ato de instituição da função de um orgão; a separação entre o cargo e o 
agente ou a formação do Estado no sentido weberiano qualifica esta concepção 
como uma teoria do funcionalismo.
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12. Carl J. Friedrich (1963: 273); também Ernst-Wolfgang Böckenförde (1991, 
caps. 6-7).

13. Pitkin, (1967: 209); Friedrich (1963, chap. 17).

tantes populares, portanto, coordenar e criticar. A unidade 
necessária não se segue logicamente da unidade daquele 
que representa, como Hobbes sustentaria, mas deve ser 
criada e constantemente recriada através de um processo 
político de atividade dinâmica”12. Sua gradual consolidação 
durante o século vinte, com a adoção do sufrágio univer-
sal (embora uma formulação anterior possa ser encontrada 
na argumentação de John Stuart Mill pela representação 
proporcional), reflete a transformação democrática tanto 
do Estado quanto da sociedade e o crescimento do mundo 
complexo da opinião pública e da vida associativa, que dão 
ao juízo político um peso que ele nunca antes teve. Esboça-
da por Carl J. Friedrich em um capítulo que é uma obra-de-
arte de clareza, devemos sua reformulação de orientação 
mais democrática a Hannah Pitkin: “a representação aqui 
significa agir no interesse dos representados, de uma manei-
ra responsiva a eles”13.

A teoria política da representação argumenta que, em 
um governo que deriva sua legitimidade de eleições livres 
e regulares, a ativação de uma corrente comunicativa entre 
a sociedade política e a civil é essencial e constitutiva, não 
apenas inevitável. Invertendo a máxima sustentada pelas 
duas teorias prévias, ela argumenta que a generalidade da 
lei e os critérios de imparcialidade derivados da cidada-
nia nem deveriam nem necessitam ser realizados às custas 
da visibilidade política do “homem” (leia-se, a identidade 
“social” como distinta de e oposta à identidade “política”). 
As múltiplas fontes de informação e as variadas formas de 
comunicação e influência que os cidadãos ativam através da 
mídia, movimentos sociais e partidos políticos dão o tom 
da representação em uma sociedade democrática, ao tornar 
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o social político. Vontade e juízo, a presença física imediata 
(o direito ao voto) e uma presença idealizada mediada (o 
direito à livre expressão e à livre associação) estão inextrica-
velmente entrelaçados em uma sociedade que é ela mesma 
uma confutação viva do dualismo entre a política da presen-
ça e a política das idéias, uma vez que toda presença é um 
artefato do discurso.

A representação política não elimina o centro de gravi-
dade da sociedade democrática (o povo), ao mesmo tempo 
em que despreza a idéia de que os eleitores em vez dos cida-
dãos ocupem este centro, de que o ato de autorização seja 
mais importante do que o processo de autorização.

Continuidade, ruptura e o poder negativo
Quando o constitucionalismo liberal se estabeleceu como um 
projeto consciente de engenharia do Estado no século dezoi-
to, os líderes e teóricos políticos pensavam que o espaço dual 
dos cidadãos e instituições representativas produzido pelas 
eleições era o sine qua non da legiferação imparcial e compe-
tente, porque protegia o arranjo deliberativo tanto das pai-
xões tirânicas da maioria quanto dos interesses particulares 
das facções. Esta crença permeou os escritos de autores tão 
diversos quanto Madison e Burke, que promoveram uma ver-
são elitista da razão pública de Rousseau, ao fazer dela a reali-
zação de cidadãos selecionados e virtuosos. O problema, con-
tudo, é que, uma vez que os líderes e as instituições, ao invés 
de imparcialmente desvinculados das influências sociais, são 
vulneráveis a elas, este dualismo não funcionou e não funcio-
na como pretendido. Somente se os representantes fossem 
imparciais, virtuosos e competentes motu proprio poderia o 
insulamento de suas vontades em relação aos cidadãos solu-
cionar o problema da parcialidade e da corrupção. Se este 
fosse o caso, entretanto, as eleições não teriam sentido.

Todavia, a escolha da eleição como um método de sele-
ção prova duas coisas: primeiro, nem o povo nem o governo 
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podem contar com a sorte para obter bons legisladores; e, 
segundo, não existe algo como uma aristocracia natural-
mente selecionada e auto-referencial. Ainda que as eleições 
sejam um método de controle formalmente limitado por-
que post-factum e apenas indiretamente antecipatório, elas 
comprovam o fato de que em uma democracia os represen-
tantes não devem e jamais podem ser insulados da socie-
dade. Falando historicamente, esta é a razão pela qual as 
eleições se tornaram sinônimo de democracia e a exigência 
de instituições representativas sinônimo da reivindicação 
popular por soberania. Fazendo uma retificação à concep-
ção minimalista de democracia, eu diria que a competição 
eleitoral tem duas virtudes de destaque, não uma: ao passo 
que ela ensina os cidadãos a se livrarem dos governos paci-
ficamente, ela também os faz participar do jogo de tornar a 
si mesmos livres dos governos.

É por essa razão que o direito a voto faz mais do que 
somente “evitar a guerra civil”14. O direito a voto engendra 
uma vida política rica, que promove agendas políticas concor-
rentes e condiciona a vontade dos legisladores de uma forma 
constante, não apenas no dia da eleição. Ele encoraja o desen-
volvimento amplo de formas extra-eleitorais de ação política, 
embora sem a garantia de que a influência política será distri-
buída igualmente e se tornará autorizada. Além do mais, ele 
realça o paradoxo da visão instrumentalista da representação, 
a qual, por um lado, refere-se à opinião do povo como a fonte 
de legitimidade e, por outro, sustenta que os representantes 
tomam decisões boas e racionais conforme se protegem de 
uma “opinião popular sempre manipulável”15.

O paradoxo dessa abordagem não-política (já que guia-
da pela competência) da política é que, a despeito de ela se 

14. Adam Przeworski (1999: 45).

15. Jürgen Habermas (1996: 485).
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arrogar ser a marca registrada das liberdades civis e econô-
micas e do constitucionalismo, ela abre caminho para uma 
teoria das instituições que é tão insensível à representação 
quanto a teoria de Rousseau do governo direto. Ela supõe 
que o representante deva ser surdo à opinião pública para 
tomar boas decisões. No centro desse paradoxo está a visão 
formalista, geralmente não revelada, da participação dos cida-
dãos como veredicto eleitoral do soberano (autorização aos 
magistrados) e uma visão estreita da deliberação democráti-
ca como um processo que envolve exclusivamente os eleitos 
e refere-se a decisões autorizadas. O resultado é uma “visão 
incompleta e distorcida” do que são os representantes e de 
como eles devem agir16. A conclusão previsível é a de que a 
eleição funciona para conferir poder a uma classe profissio-
nal que delibera acima das cabeças dos cidadãos, cuja única 
função é “aceitar” ou “recusar” seus líderes e nunca molestá-
los enquanto eles tocam seus negócios, já que “devem com-
preender que, uma vez que tenham elegido um indivíduo, a 
atuação política é problema deste, não deles”17.

Importantes esforços têm sido feitos para se estimular 
uma interpretação não-formalista. De fato, desde seus pri-
mórdios constitucionais, o governo representativo pertenceu 
a uma família complexa e plural cujo ramo democrático não 
era propriedade exclusiva daqueles que advogavam por parti-
cipação ao invés de representação. Como sustenta meu livro, 
os revolucionários americanos e franceses do século dezoi-
to usavam dois termos distintos para denotar suas iniciativas 
inovadoras: governo representativo e democracia representativa. 
Ainda que ambos os termos tenham sido usados por vezes 

16. Pitkin (1967: 54). Elster definiu o discurso aos eleitores de Bristol, de Burke, 
como “a mais famosa exposição de razões para a democracia deliberativa”, embora 
Burke estivesse propondo “democracia” para os poucos, ou traçando um modelo de 
aristocracia deliberativa ao invés de democracia deliberativa(cf Elster, 1998: 3). 

17. Joseph A. Schumpeter (1962: 295). 
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como sinônimos, os líderes políticos mais perspicazes esta-
vam conscientes das diferenças. Por exemplo, Sieyès nunca 
usou o último, mas Condorcet o fez, julgando que o cidadão 
soberano devesse ter os direitos e os “meios legais” para ser 
ativo quando quer que ele/ela o achasse “útil ou necessário”. 
Designar representantes não era o único meio de se partici-
par ou a única função relacionada ao droit de cité.

Retomando a intuição de Condorcet, eu argumen-
to que a especificidade e a singularidade da democracia 
moderna estão necessariamente baseadas, ainda que a isso 
não se limitem, no lançamento das “pedras de papel” por 
intermédio do voto18. Elas residem na circularidade que as 
eleições criam entre o Estado e a sociedade e no continuum 
do processo de tomada de decisões que liga os cidadãos 
à assembléia legislativa. Esta é também a fundamentação 
da teoria discursiva da soberania popular, uma importan-
te contribuição à interpretação democrática da represen-
tação. A teoria do discurso, contudo, fornece apenas um 
retrato parcial do processo político de representação, pois, 
ao passo que enfatiza a comunicação (circularidade) como 
“a força socialmente integradora” que unifica os momentos 
parlamentar e extraparlamentar, ela não presta suficiente 
atenção aos momentos de ruptura daquela comunicação, 
momentos de circuito que trazem à baila, à revelia, a con-
tribuição da representatividade à legitimação democrática da 
representação19.

Em um estilo hegeliano, o modelo de mediação de  
Jürgen Habermas explica bem melhor a relação orgânica 
entre o Estado e a sociedade do que a crise dessa relação, 
quando a continuidade entre os representantes e os cidadãos 
é interrompida e os últimos ficam propensos a gerar formas 

18. Empresto a expressão de Engels, através de Przeworski “Minimalist conception of 
democracy” (1998: 49).

19. Habermas (1996: 299).
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extraparlamentares de auto-representação; quando formas 
de espontaneidade política (novos movimentos) penetram 
a cena política e enriquecem a pluralidade de vozes. O fenô-
meno que requer nossa atenção encontra-se entre o estado 
de normalidade orgânica e o evento extremo de uma ruptu-
ra radical e violenta da ordem legal, quando, através de sua 
presença ativa e criativa, os cidadãos desvendam e denun-
ciam a distância política entre a nação “real” e a “legal”, mas 
não reivindicam o poder de tomar as decisões.

Em um ensaio notável de 1789 sobre tipos de despo-
tismo, Condorcet classificava a espécie de regulamentação 
arbitrária, passível de originar-se em um governo no qual 
a legislação resulta do consenso dos cidadãos em serem 
representados, como “despotismo indireto.” O despotismo 
indireto “ocorre quando as pessoas não são mais verdadei-
ramente representadas ou quando ele [o corpo legislativo] 
se torna muito desigual” para elas20. Isso traz à tona os temas 
do mandato político e do vínculo de afinidade entre os elei-
tos e os cidadãos eleitores, dois componentes essenciais da 
representação política que não podem ser explicados den-
tro do contexto da política como vontade (e da democra-
cia eleitoral), mas dependem muito do papel do juízo na 
deliberação política dentro e fora do órgão legislativo. No 
livro, analiso em detalhe os dois componentes da represen-
tação democrática, defesa e representatividade. Aqui, preciso 

20. Marie-Jean Antoine Nicolas Caritat, marquês de Condorcet (1968, 9: 151-152) 
(grifos meus); uma idéia similar foi prenunciada por Locke, que descreveu como 
“usurpação” as situações nas quais legisladores eleitos “traíam seu mandato” e o 
soberano alterava “arbitrariamente” a práxis eleitoral, sem convocar novas eleições 
de modo a recompor o parlamento em acordo com o consentimento popular 
(Locke, The Second Treatise of Government, §§ 222, 216). A idéia de que a democracia 
é caracterizada pelo “caráter continuamente responsivo do governo às preferências 
de seus cidadãos” é muito difundida entre os teóricos contemporâneos da demo-
cracia; Robert A. Dahl (1971: 1) (grifos meus); contudo, na ciência política con-
temporânea, a governabilidade (estabilidade do executivo) triunfa sobre a anteci-
pação pelas eleições, de modo que o “caráter continuamente responsivo” significa, 
essencialmente, eleições regulares.
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simplesmente apontar para o fato de que a nova forma de 
arbitrariedade que o governo representativo está pronto a 
engendrar não é tirânica no sentido tradicional, pois ela 
não toma a forma de uma violação das regras constitucio-
nais e normas legais. Essa é a razão pela qual o “despotismo 
indireto” não justifica formas violentas de rompimento com 
a ordem legal, ou meios excepcionais.

Ele justifica, entretanto, formas de prática política que 
sinalizem a necessidade de se superar a divisão interna à 
cidadania simbolicamente unificada. A linguagem do dis-
curso político, como a do discurso moral, “deve ser suficien-
temente estável para que o que um homem diga realmente 
consista na tomada de uma posição, realmente diga-nos algo 
a seu respeito”; continuidade para além do período eleito-
ral é a norma que esperamos que os representantes sigam, 
de forma que possamos reconhecê-los, por assim dizer, ou 
julgá-los sempre, não somente ao final de seus mandatos 
eleitorais. Uma vez que, ao aceitarem suas candidaturas, 
eles aceitaram submeter suas idéias e ações a nosso juízo, 
não cabe a eles sozinhos avaliarem a significância das posi-
ções que escolheram livre e responsavelmente tomar; “não 
cabe [a eles] sozinhos decidir se a reivindicação inicial [por 
eles] introduzida foi [por eles] adequadamente apoiada e 
elaborada”21.

Uma teoria democrática da representação deve ser 
capaz de explicar os eventos de continuidade bem como as 
crises e, além disso, envolver a idéia de que o povo sobera-
no conserva um poder negativo que lhe permite investigar, 
julgar, influenciar e reprovar seus legisladores. Esse poder 
é negativo por duas importantes razões: sua finalidade é 
deter, refrear ou mudar um dado curso de ação tomado 
pelos representantes eleitos; e ele pode ser expresso tan-

21. Hanna Fenichel Pitkin (1885: 236) (grifos meus).
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to por canais diretos de participação autorizada (eleições 
antecipadas, referendo, e ainda o recall*, se sensatamen-
te regulado, de modo que não seja imediato e, acima de 
tudo, rejeite o mandato imperativo ou instruções) quanto 
por meio dos tipos indiretos ou informais de participação 
influente (fórum e movimentos sociais, associações civis, 
mídia, manifestações)22. Esse poder popular negativo não é 
nem independente da nem antitético à representação políti-
ca. Além do mais, ele é um ingrediente essencial do desem-
penho democrático da representação, porque entranhado 
no próprio caráter face de Jano desta instituição, que tem 
uma face virada para o Estado e outra para a sociedade. A 
representatividade consiste, como veremos daqui a pouco, 
na norma em relação à qual o poder negativo dos cidadãos 
pode ser descrito tanto como uma força revigorante quanto 
como um indicador que, à semelhança de um termômetro, 
sinaliza o status da “força integradora” que liga os eleitos e a 
assembléia que sedia a sociedade. Como oposto simétrico à 
comunicação enquanto “força socialmente integradora”, o 
poder negativo dos cidadãos combina as normas de comu-
nicação deliberativa (reciprocidade e publicidade) com a 
representatividade do representante.

Em suma, a teoria democrática precisa fazer retifica-
ções à concepção minimalista assim como à visão delibera-
tiva habermasiana, de modo que se compreenda o mundo 
complexo da democracia representativa. Retificar a primei-
ra, porque o foco na votação como resolução temporária do 
conflito político nos mostra a localização da “vontade” auto-

* Cassação do mandato por voto popular [N.T.]

22. Conforme exposto no último capítulo do livro, Condorcet foi o primeiro autor 
a conceber mecanismos institucionais para se reparar a interrupção da atuação 
responsiva, tais como o recall (sob certas circunstâncias e condições), eleições an-
tecipadas e referendos; estes procedimentos destinavam-se a institucionalizar o 
poder negativo dos cidadãos (o “direito à reprovação”) ou o direito de intervir 
quando quer que houvesse uma crise de representatividade.
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rizada a legislar, mas não nos fornece um retrato completo 
do jogo democrático que põe aquela vontade em movimen-
to e a forma. Retificar a última, porque o foco na “força 
integradora da comunicação” joga luz insuficiente sobre a 
refrega política, que a representatividade da representação 
traz à tona, uma característica que é sempre uma questão 
de grau e flutuação, e uma construção ideológica que está 
sempre aberta à revisão e à reavaliação.

A presença por meio do discurso e das idéias
“Uma população de eleitores não é capaz por si mesma de 
iniciativa, mas, no máximo, de consentimento”; todavia, 
uma democracia representativa não é uma “massa de eleito-
res inorgânicos” e seus cidadãos são capazes de tomar inicia-
tivas diretas e indiretas23. A representação política invalida 
a opinião de que a sociedade é a soma de indivíduos disso-
ciados que competem e se unem, votam e agregam prefe-
rências por atos discretos de livre escolha e cálculo instru-
mental. Ela se contrapõe a uma concepção da democracia 
como uma multidão numérica de unidades singulares ou 
associadas forçadas a delegar seu poder pela simples razão 
de que uma multidão não pode ter uma vontade, não pode 
exercer nenhum poder ou ser um governo. Uma política 
representacional concebe a sociedade democrática como 
uma malha intrincada de significados e interpretações das 
crenças e opiniões dos cidadãos a respeito de quais são seus 
interesses; crenças que são específicas, diferenciadas e sujei-
tas à variação ao longo da vida real das pessoas. A demo-
cracia é única porque extrai das diferenças a força para a 
união (“as pessoas são capazes de se unir na diferença, sem 
se abstraírem de suas diferenças”)24.

23. Augustine Cochin (1979: 80-81).

24. Charles Taylor (1998: 153).
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Na política representativa, diferentemente da democra-
cia direta, os eleitores não são meras quantificações. Eles 
espelham a complexidade de opiniões e de influência polí-
tica, nenhuma das quais é uma entidade computável arit-
meticamente. Quando traduzimos idéias em votos, tende-
mos às vezes a nos esquecer dessa complexidade e assumir 
que os votos refletem preferências individuais, ao invés de 
representarem opiniões. Muito da argumentação de que 
a agregação de votos não esgota a expressão da opinião é 
familiar aos críticos da teoria da escolha social. Contudo, 
algumas observações adicionais podem ser reunidas para se 
alterar a leitura da votação democrática como uma partici-
pação que se presta a selecionar não políticas, mas tomado-
res de decisão.

Contrariamente aos votos sobre questões isoladas (demo-
cracia direta), um voto em prol de um candidato reflete a lon-
gue durée e efetividade de uma opinião política ou de uma 
constelação de opiniões políticas; ele reflete a atratividade 
de uma plataforma política, ou um conjunto de demandas 
e idéias ao longo do tempo (a democracia representativa 
tem sido então considerada um regime de tempo)25. O voto 
direto (ou, nas palavras de Condorcet, a “democracia ime-
diata”) não cria um processo de opiniões e não permite que 
elas se baseiem em uma continuidade histórica, pois faz de 
cada voto um evento absoluto e, da política, uma série úni-
ca e discreta de decisões (soberania pontuada). Mas quando a 
política é programada de acordo com os termos eleitorais e 
as políticas incorporadas pelos candidatos, as opiniões com-
põem uma narrativa que vincula os eleitores através do tem-
po e do espaço e faz das causas ideológicas uma represen-
tação de toda a sociedade e de seus problemas. Isso explica 

25. Pierre Rosanvallon(2000: 62, 49); para uma excelente análise de dois modos 
de se interpretar o voto – seja como transcrição de interesses ou de opiniões polí-
ticas — veja Jeremy Waldron (1990: 49-51). 
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por que as opiniões nunca têm peso igual, nem mesmo no 
caso hipotético de duas opiniões diferentes recebendo o 
mesmo número de votos. Se o peso das opiniões fosse igual, 
a dialética das opiniões e o próprio voto fariam pouco ou 
nenhum sentido. O voto é uma tentativa de se dar peso às 
idéias, não de torná-las idênticas quanto ao peso, ou com 
algum peso26.

Pode-se, portanto, dizer que a democracia representati-
va revela o trabalho “miraculoso” das opiniões e narrativas 
ideológicas de uma forma que a democracia direta não é 
capaz, pois ela nos compele a transcender o ato de votar, 
num esforço de se reavaliar repetidamente a correlação 
entre o peso das idéias e o peso dos votos (na preservação, 
obtenção ou aumento do consentimento). Na democracia 
direta, todo voto é como um novo começo (ou uma resolu-
ção final) porque corresponde simplesmente à contagem 
de vontades ou preferências, mas não é nem pode ser repre-
sentativo das idéias; esperar pela “próxima oportunidade” 
não faz sentido, já que nela toda decisão é absoluta, porque 
torna as opiniões idênticas às vontades e carece de qualquer 
vínculo histórico com as cadeias de opiniões e decisões pas-
sadas e futuras.

Esta é a razão por que o voto direto em uma matéria não 
é uma alternativa à guerra civil, mas, na realidade, aumenta 
o risco de guerra civil e por que, de outro lado, a política 
representativa é um fator de estabilidade. Em uma demo-
cracia representativa, a cadeia de opiniões, interpretações 
e idéias que buscam visibilidade através da votação em um 
candidato ou partido consolida a ordem política – a diver-
gência se torna um fator de estabilidade, um mecanismo de 
todo o processo político. Ela torna-se o liame que mantém 
unida uma sociedade que não possui centro visível e que 

26. Antonio Gramsci (1973: 1.625); mas veja também John Dewey (1969: 232-233); 
e Ronald Dworkin (2000: 207). 
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vem a se unificar por meio da ação e do discurso (experi-
ências comuns de interpretação que os cidadãos compar-
tilham, narram, resgatam e refazem incessantemente, na 
condição de partidários-aliados). Como Paine compreen-
deu, as opiniões e as crenças podem converter o poder em 
um processo político incessante ao qual a representação dá 
efetividade, pois enaltece o mundo público das idéias e a 
mediação do discurso, ambos os quais tornam nossos votos 
mais significativos do que uma porção infinitesimal da von-
tade geral. De modo bem eficaz, Claude Lefort salientou a 
natureza não-fundacional da democracia moderna (leia-se 
representativa), a qual “em virtude do discurso...revela que 
o poder a ninguém pertence; que aqueles que exercem o 
poder não têm domínio sobre ele; que eles, de fato, não o 
personificam; que o exercício do poder requer uma con-
testação repetida e periódica; que a autoridade daqueles 
investidos de poder é criada e recriada como resultado da 
manifestação da vontade do povo”27.

A representação política ilumina e enfatiza a nature-
za quérula da democracia. Na República, Platão descreveu 
(e criticou) a democracia não somente como um sistema de 
igualitarismo nivelador cego à especificidade individual, no 
qual operam a seleção por sorteio e a alternância de cargos 
ao invés da admissão dos competentes por alocação funcio-
nal. Na descrição de Platão, a democracia é primeiramente, 
e acima de tudo, um sistema no qual todos os cidadãos dis-
cordam quanto ao controle do governo porque todos eles 
reivindicam voz ativa no trato e resolução desse desacordo. 
Contudo, da mesma forma que a participação na eleição, a 
alternância e o sorteio dissipam algumas discordâncias, mas 
não silenciam a disputa entre os cidadãos. Mas por que os 
cidadãos disputam entre si, se sabem de antemão que irão 

27. Claude Lefort (1988: 225).
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todos governar em algum momento ou terão outra chan-
ce de ter seus representantes eleitos e seu partido apoiado 
pela maioria?28

Os teóricos da democracia superestimam a escolha das 
pessoas e subestimam, por assim dizer, a escolha de políticas 
e idéias que a escolha das pessoas indica ou representa29. O 
caráter da competição democrática é, entretanto, moldado 
não apenas pelas regras do jogo, mas também pelos meios 
utilizados pelos cidadãos para expressar e resolver seus desa-
cordos – qual seja, o discurso – independentemente de sua 
presença ser direta ou eleitoral30. Não por acaso, escritores 
clássicos que descreviam a democracia ateniense realçaram 
que todos os cidadãos possuíam uma chance igual não ape-
nas de competir pelo poder, mas também de propor leis e 
conquistar a maioria na ekklesia. A crítica de Pseudo-Xeno-
fonte à constituição de Atenas, em nome da competência 
aristocrática, é o primeiro documento relevante a atacar a 
democracia por empregar o sorteio e a alternância a todos 
os cidadãos indistintamente, não apenas aos melhores den-
tre eles ou aos de mesma estirpe. Um sistema de governo 
no qual os iguais são tratados igualmente não é necessaria-

28. Platão (1983: 305).

29. Na Inglaterra pré-eleitoral, por exemplo, quando os postos parlamentares 
eram distribuídos entre os nobres como um reconhecimento de honra, o sorteio 
-- não as eleições -- era utilizado para se designar os candidatos, porque consistia 
em um sistema neutro que não permitia o julgamento ou a discriminação entre os 
pares (Kishlansky, 1986: 36).

30. Esta é a razão pela qual a concepção minimalista da democracia é deficiente. 
Ao passo que intelectualmente elegante, a idéia de democracia hobbesiana (busca 
da paz) não pode ser verdadeiramente minimalista. Sua ambição é ser apenas 
“descritiva”, de modo a ser tão universalizável quanto possível. O problema é que, 
enquanto ele sustentar que mantém fatores não-minimalistas -- tais como delibe-
ração e participação -- fora da definição e reduzir a democracia a um conjunto de 
normas regulando a expressão e solução temporária das “forças políticas confli-
tantes”, o “minimalismo” não pode manter-se fiel sem presumir, sub-repticiamen-
te, a participação e a deliberação dos cidadãos, sem as quais tanto a existência 
das “forças políticas conflitantes” quanto a manifestação de seu conflito seriam 
inconcebíveis.
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mente democrático, ainda que seja certamente igualitário. 
Isto é, por exemplo, o que distingue Atenas de Esparta e a 
razão pela qual a primeira, em vez da última, era conhecida 
como uma democracia, embora ambas utilizassem o sorteio 
e a alternância para selecionar magistrados, requeressem 
a presença direta dos cidadãos na assembléia e, finalmen-
te, restringissem a cidadania a um consórcio relativamente 
pequeno de homens nativos adultos e livres.

É interessante notar que Rousseau (um admirador de 
Esparta) desdenhava, pelo mesmo motivo, tanto a democra-
cia representativa quanto a direta, pois ambas, uma vez que 
empregavam o discurso como uma forma de ação política 
(ou de um modo indireto), tinham que se valer da compe-
tição para conquistar o consenso (fosse diretamente com 
relação às questões ou em relação a um candidato). Em sua 
mente, isso fazia da política democrática um experimento 
permanente de opiniões e formação de consenso, no qual 
a retórica e o juízo valorativo – não a presença por si ou 
a vontade – seriam essenciais. Ainda mais interessante é o 
caso de Hobbes, que não acreditava que as democracias 
eleitoral e direta fossem fundamentalmente diferentes e 
que apenas a primeira tivesse um caráter aristocrático. Hob-
bes compreendeu que a democracia é sempre uma mistura 
de igualdade e aristocracia, de tal modo que ela consiste 
tanto no igual direito de voto como também no igual direito 
de fala; e o discurso é o veículo para a distinção individual, 
a pluralidade e a altercação que a eleição regula31.

O partidarismo como uma representação ativa do geral 
A democracia é um “conflito delimitado” ou um “conflito 
sem assassinato”: não é consenso32. Todavia, para que este 

31. Thomas Hobbes (1994: 120). Discuti este assunto em “Representation as  
Advocacy: A Study of Democratic Deliberation”, Political Theory 28 (2000): 758-786. 

32. Przeworski (1998: 49). 
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seja o caso, os cidadãos devem consentir com certos valores 
ou princípios, e os vencedores e perdedores devem confiar 
que seus adversários irão abrir mão das armas independen-
temente do resultado das eleições. Seria, portanto, mais cor-
reto dizer que a democracia (na medida em que funcione 
e perdure) requer algum consenso básico porque diz respei-
to à divergência e também ao raciocínio instrumental. Não 
importa o quão mínima a definição de democracia, o mini-
malismo parece vir ao final de um processo mais ou menos 
bem sucedido, que as pessoas tenham elas mesmas encam-
pado33. O raciocínio instrumental e estratégico é suficien-
temente sofisticado para consistir em uma racionalização 
posterior de uma mais ou menos problemática experiência 
(de tentativa e erro) de aprendizado pela prática -- parafra-
seando-se uma máxima pragmatista34.

Não é novidade dizer que, embora os procedimentos 
possam conter a desordem social, sua eficácia é amplamen-
te dependente de fatores éticos ou culturais. Isso é verda-
deiro particularmente no caso da representação, pois o 
mandato que amarra o(a) representante à sua consistência 
é essencialmente voluntário; não é legalmente vinculativo. 
A representação consiste em uma práxis política que “não 
é meramente a realização arbitrária de escolhas, nem mera-
mente o resultado da barganha entre ambições privadas, 
separadas”35. O raciocínio instrumental e o compromisso 
ocorrem em um contexto de entendimento comum acerca 
da direção política que o país deveria ou não tomar, com 

33. “O fato de que concordamos sobre como casos particulares devam ser deci-
didos... mostra... que os membros da comunidade fazem valer um conjunto de 
critérios comum. Sem critérios, tácitos ou explícitos, nossos veredictos seriam no 
conjunto inconsistentes e em desacordo com os veredictos de outros membros da 
comunidade... Logo, a possibilidade de se participar do jogo depende, em última 
instância, do fato bruto de que concordamos” (Elgin, 1999: 63).

34. Cf. John Dewey (1991: 175-184).

35. Pitkin (1967: 212). 
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a consciência de que este “não é uma realidade que nos 
seja objetivamente dada de uma ou outra forma”36. Nestas 
condições, tal raciocínio é capaz de distinguir o inimigo 
total do partidário político, “a munição da eleição”*, para 
parafrasear Malcom X. A maior parte do tempo, sistemas de 
crenças e mesmo valores estereotipados estruturam a barga-
nha e o raciocínio estratégico, de forma que, ainda que os 
eleitores possam parecer – ou honestamente tentar – racio-
cinar estrategicamente, eles acabam votando “contra” ou “a 
favor de” constelações de idéias e crenças quando votam em 
um candidato individual37.

John Rawls descreveu a “profundidade” e a “amplitu-
de” de um consenso sobreposto – o que Hegel chamaria de 
“éthos constitucional” – nos seguintes termos:

“…depois que um consenso constitucional está em vigor, os 
grupos políticos são forçados a participar do fórum público 
de discussão política e dirigir-se a outros grupos que não 
compartilham sua doutrina abrangente. Esse fato torna 
racional para eles se afastar do círculo mais restrito de suas 
próprias visões e desenvolver concepções políticas em cujos 
termos possam explicar e justificar suas políticas preferidas 
a um público mais amplo, de modo a reunir uma maioria à 
sua volta”38.

36. Frank R. Ankersmit (1997: 47). Contudo, Ankersmit termina dizendo que o 
que torna a representação superior à democracia direta é o fato de que, uma vez 
que “inexiste uma proposta para a ação política da parte das pessoas representa-
das”, seria equivocado esperar que as pessoas pudessem fazer propostas; “precisa-
mos da representação para que sejamos capazes de definir estas propostas mes-
mas”. Minha visão da representação como um processo de circularidade e circuito 
(entre as instituições e a sociedade) ambiciona não ser um neo-elitismo.

* No original: “the bullet and the ballot” [NT.]. 

37. A respeito da relevância do sistema de crenças na formação das preferências 
dos eleitores e do partido como um pólo de identificação, ao invés de uma simples 
máquina eleitoral, ver Adam Przeworski (1998: 143-144).

38. John Rawls (excerto retirado da edição brasileira, 2000: 212 [N.T.]).
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Os partidos políticos articulam o “interesse universal” 
a partir de pontos de vista periféricos. Eles são associações 
parciais-contudo-comunais e pontos essenciais de referência 
que possibilitam aos cidadãos e representantes se reconhe-
cerem uns aos outros (e aos demais) e formarem alianças 
e, além disso, situarem ideologicamente os compromissos 
que estão prontos a estabelecer39. “Mas, de fato, uma das 
características mais importantes do governo representativo 
é sua capacidade para a resolução das demandas conflitan-
tes das partes, com base em seu interesse comum no bem-
estar do todo”40. A dialética entre as partes e o todo explica 
a função complexa do arranjo legislativo em um governo 
representativo, como um órgão mediador entre o Estado 
e a sociedade41. A representação é a instituição que pos-
sibilita à sociedade civil (em todos os seus componentes) 
identificar-se politicamente e influenciar a direção políti-
ca do país. Sua natureza ambivalente – social e política, 
particular e geral – determina sua ligação inevitável com 
a participação.

A representação política transforma e expande a polí-
tica na medida em que não apenas permite que o social 
seja traduzido no político; ela também promove a forma-
ção de grupos e identidades políticas. Acima de tudo, ela 

39. Z. A. Pelczynski(1964: 91).

40. Pitkin, 1967: 217. Friedrich sugeriu que enfatizar o vínculo da representação 
com a sociedade ao mesmo tempo em que se separem as atividades políticas in-
formais dos cidadãos da autorização eleitoral implica em “influência” ao invés de 
“participação”: “Falamos advertidamente de influência em vez de participação ou 
controle, já que a maior parte dos cidadãos não está propensa a participar na ou 
efetivamente controlar a ação governamental” através da representação política; 
Carl J. Friedrich(1968: 278).

41. Esta concepção foi prefigurada em sua totalidade por Burke e Hegel, que usa-
ram quase as mesmas palavras para descrever a função mediadora das instituições 
representativas, embora o último tenha enxergado melhor do que o primeiro o pa-
pel dos partidos políticos no governo constitucional e destacado a distinção crucial 
entre “facções” e “partidos”; veja-se, respectivamente, Burke, “Speech on Economi-
cal Reform” (1999: 160), e Hegel, “The English Reform Bill” (1964: 295-330).
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modifica a identidade do social, uma vez que, no momento 
em que as divisões sociais se tornam políticas ou adotam 
uma linguagem política, elas adquirem uma identidade 
na arena pública de opiniões e tornam-se mais inclusivas 
ou representativas de um espectro mais largo de interes-
ses e opiniões. Isso é necessário para que elas conquistem 
uma maioridade numérica. Todavia, a estratégia é apenas 
uma explicação parcial. É próprio ao processo político de 
representação filtrar e dar conta da parcialidade irredutí-
vel das identidades sociais e culturais, tornando-as matérias 
de alianças e programas políticos. Isso faz dele precisamen-
te o oposto da representação corporativista, advogada por 
teóricos da “participação de grupo”, e da democracia do 
gerenciamento pluralista42. A pressuposição implícita de 
um modelo de democracia na forma de “pequenas unida-
des descentralizadas” (individuais ou coletivas) buscando 
representação direta na arena política é a idéia de que “a 
co-presença dos sujeitos em proximidade” deve purificar 
a política da manipulação ideológica levada a cabo pelos 
partidos. O resultado, entretanto, é que, ao se passar por 
cima do mundo mediado da “voz e do gesto, do espaça-
mento e da temporalidade”, a política é “afastada” ao invés 
de purificada43.

Mas o partido político traduz as várias instâncias e par-
ticularidades em uma linguagem que é geral e tenciona 
representar o geral. Nenhum partido diz representar apenas 
os interesses daqueles que a ele pertencem ou o apóiam. O 
partidarismo é uma manifestação ativa do geral em vez de 

42. Duas tradições formam a raiz da mistura de democracia com representação 
corporativa: a teoria da democracia forte e a teoria do socialismo de guildas e da 
democracia pluralista. Para um panorama crítico destas duas tradições veja Frede-
rick M. Barnard (2001).

43. Iris Marion Young (1990: 233). Já desde James Madison, a idéia de que grupos 
partidários são constitutivos da democracia representativa tornou-se um tópos na 
teoria e na ciência políticas.
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uma apropriação do geral por um particular; é o oposto do 
patrimonialismo. Por isso pôde Hegel escrever que a repre-
sentação traz o dissenso para a política porque, ao politi-
zar a esfera social, ela traz a pluralidade e a diferença para 
dentro do público, e Weber pôde acentuar que o aspecto 
político do voto reside na chance que têm os cidadãos de 
transcender seu ser social pelo seu próprio fazer, o que equiva-
le a dizer que agem independentemente de sua identidade 
social e tornam-se eles mesmos representantes de sua comu-
nidade política44.

Pode ser útil recapitular o diagnóstico presciente de 
Tocqueville sobre as duas formas de associações democrá-
ticas que os cidadãos tendem a criar: associações civis, que 
reúnem (e dividem) os indivíduos de acordo com seus inte-
resses ou opiniões específicos e, a maior parte do tempo, 
unidimensionais; e associações partidárias, que reúnem (e 
dividem) os cidadãos ao longo das linhas de suas interpre-
tações avaliativas de problemas que são gerais, ou de “igual 
importância para todas as partes do país.” As primeiras pro-
duzem uma fragmentação “ad infinitum sobre questões de 
detalhe” que raramente conseguem ser de alcance geral, 
uma vez que a vida das associações civis depende do rela-
tivo fechamento de seus limites. As últimas interrompem a 
fragmentação, não, contudo, pela imposição de uma homo-
geneidade ou ocultação da diferença (que coloque a socie-
dade inteira na imagem de um partido), mas pela criação 
de novas formas de “diferença” entre os cidadãos. O parti-
darismo político tanto congrega as pessoas quanto as separa 

44. George Wilhelm Friedrich Hegel (1967, § 303); Max Weber (1994: 57-59). 
Daí Franco ter escrito que Hegel exibe “uma ambivalência similar” a Burke no to-
cante à representação, “certas vezes argumentando que o dever do representante 
é defender [...] o interesse nacional, em outras sustentando que é preservar os 
verdadeiros interesses de seu eleitorado em oposição às suas opiniões efêmeras” 
(Franco, 1990: 327). 
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com relação a questões que são gerais em suas riqueza e 
implicações45. A função dos partidos vai muito além daque-
la instrumental, de provimento de organização e recursos 
para a alternância dos quadros políticos e a resolução pací-
fica dos pleitos por sucessão. Sua função é acima de tudo 
aquela de “integração da multidão”, unificando as idéias e 
interesses da população e tornando o soberano permanen-
temente presente como um agente de influência e supervi-
são extra-estatais46.

Está além do escopo deste artigo analisar o papel da for-
ma partidária de participação na democracia moderna, sua 
transformação de uma organização de notáveis, passando 
por uma instituição de massas e totalizadora, unificada por 
um credo político de tipo religioso, até um maquinário elei-
toral que conta com a mídia, os analistas políticos e o dinhei-
ro privado47. O questionamento crítico dos problemas que a 
liderança de grupo coloca para a democracia e a discussão 
do argumento weberiano de que a política representativa 
enseja a proletarização da massa por uma elite organizada 
e organizacional requereria um tipo de pesquisa bastante 
diverso. É suficiente notar aqui que a declaração da crise da 
ideologia e a decorrente virada cognitivista que a teoria do 

45. Alexis de Tocqueville (1969: 174-175). Antecipando a distinção de Max Weber 
entre o partido ideológico e o partido de funcionamento eleitoral, Tocqueville 
distinguiu os “grandes partidos políticos” dos “partidos pequenos” e sugeriu que, 
enquanto os últimos agregam interesses “sem credo político”, os primeiros unem 
os cidadãos por meio de princípios e interpretações acerca do destino geral do 
país. Tocqueville não sustentou que os interesses privados operem apenas em “par-
tidos pequenos”, embora tenha notado que em “grandes partidos políticos” os 
interesses “escondem-se por baixo do véu do interesse público.” Similar à divisão 
de Tocqueville e uma antecipação da de Weber foi a distinção de Hegel entre hom-
mes d’état e hommes à príncipes, a qual prefigurava duas formas diferentes de partidos 
(Hegel, 1964: 325; Weber, 1994: 152-154).

46. Friedrich(1963: 509-523).

47. Para um panorama histórico e analítico dos partidos (em oposição às facções e 
à democracia de massas como uma agregação atomista) na política moderna, veja 
Leon D. Epstein (1986, caps. 1-3).
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discurso conferiu à democracia são largamente responsá-
veis pelo silêncio e pela miopia da teoria política contempo-
rânea a respeito do lugar do partido e do partidarismo na 
política democrática48. Todavia, a crise dos partidos ideoló-
gicos como os da Guerra Fria mostrou que a fragmentação 
pré-eleitoral – candidatos sem partidos – pode ser a origem 
de espécies ainda mais endêmicas de radicalismo ideológi-
co ao invés de sinal de uma participação mais democrática 
e livre de preconceitos. Livres das antigas identificações ide-
ológicas, os eleitores podem se achar capturados por e sob 
o extraordinário poder de outros tipos de potentados, tais 
como tribos étnicas e comunidades religiosas, magnatas da 
mídia privada e filiações comunitárias que, em vez de auxi-
liarem na deliberação, não se misturam ou criam compro-
missos arraigados49.

Mas a seleção de candidatos na condição de competi-
dores isolados, sem um partido ou filiação a um grupo polí-
tico, não pode ser considerada um ideal de representação 
democrática, na medida em que pode inclusive se tornar um 
“afastamento dos princípios do governo representativo”50. 
Na realidade, se a eleição fosse de fato uma seleção entre 
e de candidatos isolados – entre e de nomes individuais ao 
invés de nomes de grupos políticos – a representação iria 

48. Sem dúvida alguma, Habermas é o principal autor da versão cognitivista da 
deliberação e da liberdade democrática. Em uma crítica muito perspicaz a alguns 
de seus trabalhos, Quentin Skinner discutiu a forma como Habermas afasta-se das 
teorias clássicas da existência social como uma fonte da ausência de liberdade 
individual (de Weber até Foucault), ao atribuir a responsabilidade por nossa per-
da de liberdade “não primariamente” a “forças coercitivas externas”, mas a “nós 
mesmos”, ou porque nos falta conhecimento ou porque somos detentores de uma 
racionalidade “distorcida ideologicamente” (Skinner, 1982).

49. Muitas das dificuldades, recentemente atribuídas ao sistema representativo, de 
“levar em conta os pontos de vista” dos “infinitos grupos” com “posicionamentos 
não-uniformes” (Roberto Gargarella, 1998: 271) podem ser vistas como dificuldades 
relacionadas ao declínio da presença associativa do partido dentro da sociedade.

50. Manin (1997: 220), que julga que esta seja uma “mudança” em vez de um “afas-
tamento” ou uma nova forma de seleção de elites.



Nadia Urbinati

Lua Nova, São Paulo, 67: 191-228, 2006

223

desaparecer, porque cada candidato(a) concorreria por si 
solitariamente e se tornaria, com efeito, um partidário de 
seu próprio interesse. O arranjo legislativo seria uma agrega-
ção de vontades individuais, mais ou menos como a assem-
bléia na democracia direta -- incapaz de tomar decisões por 
meio de um processo deliberativo estendido -- e, ao final, 
não-representativo, já que apenas as idéias e opiniões (ou 
seja, o juízo em um sentido amplo) podem ser politicamente 
representáveis, não os indivíduos. Também por esta razão, a 
representação na esfera legislativa não corresponde simples-
mente ao resultado das eleições. Melhor dito, ela é o resul-
tado das eleições na medida em que ocorram dentro de um 
contexto político que envolva programas e idéias que sejam 
mais ou menos organizados e gerais, mas certamente capazes 
de atrair e unir os interesses e as idéias dos cidadãos (quer 
dizer, os seus votos). Votar no Sr. Smith sempre implica votar 
também no que o Sr. Smith diz e acredita, e assim, inevitavel-
mente, naquilo em que acreditamos e que defendemos51.

51. Norberto Bobbio (1996: 119-124); Kari Palonen (2004, n.o 3: 114). Portanto, 
não é convincente que uma democracia pós-partidária ou “democracia de auditó-
rio” seja um estágio mais libertador. “A ascensão da mídia popular, não-partidária, 
tem uma conseqüência importante: quaisquer que sejam suas preferências parti-
dárias, os indivíduos recebem a mesma informação do que todos os demais sobre 
um dado assunto. Os indivíduos certamente ainda formam opiniões divergentes 
sobre os assuntos políticos, mas a percepção do próprio assunto tende a ser inde-
pendente da informação partidária do indivíduo” (Manin, 1997: 228-229). Con-
tudo, a “democracia de auditório” exibe uma imagem um tanto diferente: aquela 
de uma reestruturação e remodelamento da forma partidária de acordo com ob-
jetivos e critérios que são menos, não mais, democráticos. No país que tornou o 
vídeo-populismo um poderoso desafio, contrário ao sistema partidário tradicional 
-- a Itália -- o Sr. Silvio Berlusconi foi capaz de conquistar uma maioria estável ape-
nas quando criou seu próprio partido, endossou uma identidade ideológica forte 
e deu a seus eleitores a certeza de que eles pertenciam a um partido, não simples-
mente a um comercial de televisão. Na superfície, a “democracia de auditório” 
parece sintetizar um sistema de representação que é fluido, aberto, caracterizado 
pela indeterminação e disputado por candidatos individuais em vez de membros 
partidários homologados. Uma análise mais detida, entretanto, revela que esse 
sistema é menos hierárquico, rígido e homologado do que seu antecessor, com a 
notável (e pejorativa) diferença de que neste caso o unificador é a pessoa do líder 
diretamente e o poder subliminar da mídia indiretamente.
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A representação política atesta o fato de que, embora 
a democracia possa ser explicada em termos de regras do 
jogo, a participação dos cidadãos não é um jogo neutro, 
mas uma forma concreta de se promover concepções e de 
se identificar com aqueles que as apóiam ou fazem alega-
ções convincentes em sua defesa52. É por isso que a repre-
sentação é “problemática” quando analisada em relação à 
democracia. Ela é problemática porque não pode nunca ser 
corroborada por e concebida nos termos de representantes 
que saibam efetivamente o que as pessoas desejam, e porque 
as expectativas das pessoas e as realizações de seus repre-
sentantes jamais irão corresponder com exatidão53. Ao mes-
mo tempo em que desafia o cognitivismo, a representação 
democrática depende de muito mais do que simplesmente 
procedimentos eleitorais. Ela requer robustas autonomia 
local e liberdade de expressão e associação, bem como certa 
igualdade básica de condições materiais. Demanda também 
uma cultura ética de cidadania que possibilite que tanto os 
representados quanto os representantes vejam as relações 
partidárias como não irredutivelmente antagonistas e sua 
defesa não como uma promoção incondicional de privilé-
gios sectários contra o bem-estar de todos.

É, portanto, apropriado dizer que a compreensão da 
representação como uma instituição democrática, ao invés 
de um recurso ou uma segunda alternativa, coincide com a 
reabilitação de uma dimensão ideológica inevitável da polí-

52. Daí ter George Kateb (1983: 130-142)observado que enquanto o indivíduo é a 
unidade da obrigação legal, o(s) grupo(s) político(s) são as unidades que criam o 
consentimento em relação à lei.

53. Isso torna a accountability [prestação de contas dos governantes sobre seus atos 
(N.T.)] (dos representantes para com os eleitores) uma demanda estruturalmente 
ética e política. Os teóricos do minimalismo democrático usam esse argumento 
para concluir que a única instituição verdadeiramente democrática é a eleição, 
pois os votos são os mais confiáveis dados públicos a nosso dispor e a votação é o 
único meio formal que têm os cidadãos para punir e ameaçar seus governantes. 
(Przeworski, 1999: 34-35)



Nadia Urbinati

Lua Nova, São Paulo, 67: 191-228, 2006

225

tica. Isso porque a política, no contexto da representação, 
envolve um processo complexo de unificação-e-desunião 
dos cidadãos, que os projeta para uma perspectiva orienta-
da para o futuro. A política mantém o soberano em moto 
perpétuo, por assim dizer, ao passo em que transforma sua 
presença em uma manifestação de influência política com-
plexa e delicada.

Nadia Urbinati 
é professora do Departamento de Ciência Política da Uni-
versidade de Columbia
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Gostaria de explorar, neste artigo, duas metáforas artísti-
cas para a representação política. Recorrer a imagens do 
mundo das artes não é propriamente uma idéia original na 
tradição do pensamento político, mas busco fazer algo nes-
sa direção tendo em conta uma elaboração mais abstrata, 
realizada em outra ocasião, sobre modos de conceituar a 
autoridade soberana e a boa ordem política: o Estado, da 
tradição contratualista moderna, e a Constituição Mista, deri-
vada do pensamento republicano clássico, antigo e moder-
no (Araujo, 2004). O objetivo é relacionar essas idealizações 
com problemas teóricos e práticos da representação.

Ao empregar tais metáforas, não pretendo exibir 
nenhum estudo rigoroso e abrangente das representações 
artísticas. A idéia do texto é deixar que elas simplesmente 
abram o caminho para certas noções intuitivas que a elabo-
ração abstrata nem sempre permite entrever, fazendo delas 
uma plataforma para discutir, sobrepondo-as, concepções 

REPRESENTAÇÃO, RETRATO E DRAMA1

Cicero Araujo

1. Sou grato às observações e críticas feitas por Adrián Gurza Lavalle a uma primei-
ra versão deste texto. Naturalmente, as lacunas e equívocos que permanecerem no 
artigo são de minha inteira responsabilidade.
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de soberania e representação. Assim, inicialmente, farei 
uma caracterização da soberania estatal, inspirado na forma 
clássica introduzida por Hobbes, elaborando através dela 
noções de representação que penso apropriadas a esse tipo 
de soberania. Vou me valer, nessa elaboração, da metáfora 
do retrato. Em seguida, examino o tipo de soberania sub-
jacente à Constituição Mista, e desdobro noções de repre-
sentação correspondentes, guiado pela metáfora do dra-
ma. Finalmente, comparo as duas idealizações e aponto os 
modos diferenciados com que o ardiloso problema do con-
trole da representação se apresenta para cada uma. Apesar 
de estruturado para revelar certas vantagens da Constitui-
ção Mista, a intenção principal do artigo é expor as razões 
da diferença e suas implicações.

As máscaras e a política
Num sentido bem amplo, a representação se confunde com 
a invenção da própria política. É verdade que há um senti-
do mais estrito no qual ela é atributo da política moderna. 
Os gregos e romanos da Antigüidade, por exemplo, desco-
nheciam as estruturas parlamentares de representação. Mas 
Robert Dahl tem razão quando, ao discutir o problema da 
escala na chamada “democracia direta”, afirma que, mesmo 
numa assembléia de cidadãos como as que os atenienses rea-
lizavam, sendo impossível que todos pudessem falar, os orado-
res tinham de exercer suas habilidades para “representar” em 
seus discursos o pensamento alheio: “A large meeting – say, a 
thousand or more people – is inherently a kind of ‘represen-
tative’ system because a few speakers have to represent the 
voices of all those who cannot speak” (Dahl, 1989: 228).

Como Pitkin destaca (ver o artigo da autora neste volu-
me), representar significa, em diversas línguas européias 
desde fins do Medievo, colocar-se no lugar de algo ou 
alguém ou, para enfatizar sua dimensão jurídica e política, 
agir no lugar de2. Porém, antes de colocar o acento dessa 
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atividade na substituição, como a crítica da representação 
moderna costuma fazer, é preciso chamar atenção para a 
idéia de deslocamento que ela sugere. Ao representar, pro-
curamos nos distanciar de nós mesmos e, talvez, também 
daqueles que nos são muito próximos, para, através de ges-
tos, discursos etc. abarcar ou incorporar o estranho (seus 
pensamentos? desejos? interesses?). Mas essa bem pode ter 
sido a atividade inaugural da política: estudos de historia-
dores-antropólogos, como o clássico trabalho de Fustel de 
Coulanges, sugerem que o surgimento da polis grega possibi-
litou um modo de superar os aspectos tribais ou de clã (fun-
dados na genos da era arcaica) de uma etapa anterior de sua 
civilização, e assim fundar uma associação mais inclusiva.

Será coincidência que, mais ou menos nessa mesma 
época, o teatro grego tenha sido inventado? Para um teóri-
co que aparentemente detestava tanto a política antiga, em 
particular a democracia ateniense, essa conexão não deixou 
de escapar a Thomas Hobbes. Ao falar da “pessoa” do sobe-
rano como um “representante”, no tão citado capítulo XVI 
do Leviatã, eis as suas observações preliminares:

“A palavra ‘pessoa’ é de origem latina. Em lugar dela os 
gregos tinham prósopon, que significa rosto, tal como em 
latim persona significa o disfarce ou a aparência exterior de um 
homem, imitada no palco. E por vezes mais particularmente 
aquela parte que disfarça o rosto, como máscara ou 
viseira. E do palco a palavra foi transferida para qualquer 
representante da palavra ou da ação, tanto nos tribunais 

2. A noção específica de representar como colocar-se ou agir no lugar de alguém 
(outro ser humano) parece ter sido um pouco posterior na lingua inglesa. Em seu 
livro sobre o assunto, Pitkin lembra diferenças relevantes entre representar como 
estar no lugar de (standing for), que é mais apropriada para a representação “des-
critiva” e “simbólica”, e agir no lugar ou em nome de (acting for). O último parece 
mais adequado ao conceito político de autorização (Pitkin, 1967: 38 e ss.), sobre 
o qual falarei mais a seguir.
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como nos teatros. De modo que uma pessoa é o mesmo que 
um ator, tanto no palco como na conversação corrente. 
E personificar é representar, seja a si mesmo ou a outro; e 
daquele que representa outro diz-se que é portador de sua 
pessoa, ou que age em seu nome [...]  Recebe designações 
diversas, conforme as ocasiões: representante, mandatário, 
lugar-tenente, vigário, advogado, deputado, procurador, ator, e 
outras semelhantes” (Hobbes, 1983, cap. XVI: 96).

Daqui a pouco devo enfocar a dimensão plástica da 
idéia de máscara que aparece nessa passagem. Antes, cabe 
insistir nesse vínculo entre “pessoa” e “ator” marcado por 
Hobbes, que diz ocorrer tanto no “palco” quanto na “con-
versação corrente”. De fato, estamos colocados diante 
de uma situação humana de interlocução, na qual se faz 
imprescindível uma atitude de abertura intelectual e mes-
mo emocional entre as partes, para que a própria interlo-
cução possa ocorrer. A conversa, por exemplo, dificilmente 
poderia acontecer se de cada parte não houvesse a disposi-
ção para trazer para dentro de si os pensamentos alheios – e 
também (como os teóricos morais setecentistas da “simpa-
tia” vão insistir) os sentimentos – para então compreender o 
que estaria em jogo. Anatol Rosenfeld diz que foi exatamente 
essa descoberta que possibilitou o teatro grego, em particu-
lar, a invenção do ator. O uso da máscara por um coro, por 
exemplo, já feito em festivais dionísicos – em que se encena-
vam os ditirambos e os burlescos “autos de sátiros” – e depois 
aplicado nas (nada burlescas) tragédias, marcava claramente 
a idéia de autotransformação necessária à atuação teatral:

“A aparente contradição de que a tragédia teria resultado 
tanto dos autos satirescos como dos ditirambos encontra 
solução à base da hipótese de que tais ditirambos eram 
cantados e dançados, num jogo ritual em homenagem 
a Dioniso, por um coro, cujos membros (inicialmente 
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cinqüenta coreutas) se apresentavam mascarados de sátiros. 
Isso corresponde ao uso freqüente da máscara ritual, 
que transmite aos portadores as forças e qualidades dos 
demônios ou deuses representados; corresponde também ao 
fato de Dioniso ter sido o deus da máscara e, em extensão, 
da metamorfose, fenômeno essencial da arte cênica: tanto 
os atores como os espectadores se ‘transformam’ nos seres 
representados, comungando, mercê da identificação, com 
seus destinos” (Rosenfeld, 1993: 48).

Em sua analogia entre o ator e o “soberano represen-
tante”, Hobbes propõe a figura do “autor”, que obviamen-
te complementa a do ator. Em ambos os pólos da analogia, 
porém, o autor é uma figura que não deve aparecer em cena: 
ele a cria, possibilita intelectualmente, porém não se apre-
senta nela, permanece como que oculto. Na analogia hobbe-
siana, o autor é o “ser representado”, mas que se metamorfo-
seia inteiramente no “ser representante”, que então passa a 
fazer tudo no “lugar de” ou “em nome de” outro. É curioso 
que Hobbes não fale nada, naquela passagem citada, sobre 
as personagens que o autor teatral cria, a fim de representar 
na cena outras coisas – outras pessoas, humanas ou divinas, 
e mesmo objetos – e não a si mesmo, como autor. A analogia 
parece perder sua força nesse ponto. Há que notar, porém, a 
intenção hobbesiana de apresentar seu modo de ver a dialé-
tica do público e do privado, que também corresponde não 
só a uma substituição – veremos os motivos desta mais abaixo 
– mas a um distanciamento: entre aquilo que deve ser visí-
vel aos olhos de todos (o “público” encarnado na pessoa do 
soberano), e aquilo que deve permanecer invisível (o “priva-
do”, isto é, seus súditos).

Mais interessante ainda: em Hobbes, o autor, o ser repre-
sentado, que deve permanecer oculto, é menos um criador do 
que a fonte da autoridade soberana (daí a idéia da “autoriza-
ção” para agir). E isso nos remete a uma outra dialética, mais 
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filosófica, paralela a do autor/ator: a da aparência e da essên-
cia. É estranho falar assim sobre um filósofo que quase todos 
os estudiosos consideram, em termos ontológicos, um “nomi-
nalista” e não um “essencialista”. Contudo, a esse nominalista 
não seria estranho pensar que o representante (a “aparên-
cia”) pode e deve substituir completamente o representado 
(a “essência”), e que, na verdade, esse último nada pode ser 
sem o primeiro. Se quiséssemos radicalizar a idéia – de modo 
algum fora do espírito da teoria política hobbesiana –, pode-
ríamos dizer mesmo que, nesses termos, o ator-representante, 
em sua metamorfose, “recria” o autor-representado, inverten-
do os pólos do processo criativo: a fonte da autoridade polí-
tica, de criador, se torna criatura de sua criatura. Precisamos 
agora recorrer ao retrato para elaborar melhor esse ponto.

A representação como retrato
Pensemos o retrato não como uma reprodução fiel de todas 
as particularidades do retratado, não como um mero espe-
lho dele, mas como um trabalho de construção do artista 
a partir do material bruto que tem diante de si. Supomos, 
assim, que o artista não quer capturar o retratado em qual-
quer situação, mas numa perspectiva especial – digamos, 
numa situação solene que então é congelada no retrato. Essa 
situação poderia ser aquela em que o próprio retratado 
desejasse ser visto pela posteridade, se o trabalho artístico 
lograsse identificar ou ressaltar algum aspecto essencial da sua 
personalidade, ou então idealizar, na perspectiva retratada, 
um tema para sua personalidade.

Em seu estudo sobre a construção da imagem públi-
ca de Luís XIV, A fabricação do rei, Peter Burke destaca essa 
característica dos retratos reais que investigou, invocando 
a consciente necessidade de ocultar, no retrato, a pessoa 
comum – aquilo que o nivelaria a todos os seus súditos – 
para sobressaltar a pessoa especial e superior:
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“A maioria das pinturas do rei se enquadra no gênero a 
que os historiadores da arte chamam de ‘retrato solene’, 
construídas segundo a ‘retórica da imagem’ desenvolvida 
durante o Renascimento para a pintura de pessoas 
importantes. Nesses retratos solenes, a pessoa é geralmente 
apresentada em tamanho natural ou até maior, de pé ou 
sentada num trono. Os olhos do retratado estão acima dos 
olhos do espectador, para sublinhar sua posição superior. O 
decoro não permite que ele seja mostrado usando as roupas 
do dia-a-dia. Usa armadura, como símbolo de coragem, ou 
roupas ricas, como sinal de posição social elevada, e está 
cercado por objetos associados ao poder e à magnificência 
– colunas clássicas, cortinas de veludo etc. A postura e a 
expressão transmitem dignidade” (Burke, 1994: 31). 

O autor dessa passagem lembra que Luís XIV não era 
representado apenas no retrato, mas em variadas manifesta-
ções artísticas, inclusive literárias (poesia) e teatrais. Mas o 
aspecto importante que quero ressaltar aqui é menos o tipo 
de manifestação artística do que a idéia abstrata de “retra-
to” que todas essas representações do rei indicam. Em pin-
tura, escultura, literatura ou teatro, é da exposição do cará-
ter elevado, especial, da personalidade do soberano que se 
trata. Isso é o retrato. Se quisermos, é uma certa inclinação 
ao gênero lírico, mais do que aos gêneros épico ou dramá-
tico, que o retrato expressa3. É claro que sempre podemos 
encontrar algo de lírico ou épico numa peça dramática, e 

3. “Há uma certa unanimidade em considerar o gênero lírico o mais subjetivo [...] 
A essência da expressão lírica é a fusão entre Eu e Mundo; não há distância entre 
sujeito e objeto. Uma e a mesma atmosfera envolve, de modo indiferenciado, alma 
e universo. O gênero épico é mais objetivo. O Eu épico (o foco narrativo), embo-
ra faça parte do mundo imaginário, encontra-se nitidamente em face do mundo 
narrado [...] O gênero dramático se apresenta como o mais objetivo. O mundo 
fictício é proposto como inteiramente emancipado de qualquer subjetividade. 
Nenhum Eu lírico ou épico se interpõe. A ficção se apresenta como absoluta e 
autônoma, pelo menos no ‘drama rigoroso’” (Rosenfeld, 1993: 38-39).
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vice-versa, assim como elementos desses três gêneros clássi-
cos em todas as formas de expressão, plásticas ou não. Esta-
mos falando aqui apenas de “formas puras”, e não das mis-
turas complexas que encontramos nas obras concretas e his-
tóricas em cada uma das grandes artes. Os termos “retrato” 
e “plástico”, neste texto, traduzem apenas esse propósito.

Por certo, a atividade criativa do artista envolve uma 
sondagem ou investigação em torno do self do retratado. 
(Uso self menos no sentido psicológico moderno de um 
“ego”, mas no sentido moral de um caráter ou uma quali-
dade de caráter de alguém: é assim que os falantes de lín-
gua inglesa o usam de longa data, segundo os dicionários. 
Ver, por exemplo, o verbete no Webster’s Ninth New Collegiate 
Dictionary.) E provavelmente essa sondagem também exige 
que ele não se deixe confundir pela manifestação ostensiva, 
porém flutuante, do self “aparente” ou “empírico” que acaso 
o retratado exiba rotineiramente. Sua criação, pelo contrá-
rio, deve cavar uma distância dessa manifestação, para que 
possa captar-lhe seu self “profundo” ou “essencial”. Talvez o 
próprio retratado só tenha uma noção vaga do que isso sig-
nifica; porém, mesmo que fosse capaz de sugerir sua idéia 
substantiva, careceria dos recursos para colocá-la numa for-
ma, pois o retratado não necessariamente domina a arte. E 
a última propõe resolver justamente este problema crucial: 
dar ao conteúdo bruto uma forma adequada. Nesse senti-
do, o próprio rei é o “ser representado”, na medida em que 
seu material é o mesmo de todas as pessoas comuns, seus 
súditos. Só se torna “ser representante” como pessoa públi-
ca, isto é, para usar a terminologia de Hobbes, quando dei-
xa de ser pessoa natural para transformar-se em pessoa arti-
ficial. Arte, artificialidade e “fabricação”, aliás, são termos 
bastante próximos, e, contanto que não a interpretemos 
moralisticamente ou pela chave do cinismo, sugerem muito 
bem o contexto filosófico mecanicista do pensamento hob-
besiano. Porém, tanto no caso da arte quanto da política, 



Cicero Araujo

Lua Nova, São Paulo, 67: 229-260, 2006

237

indicam que seu problema fundamental não é o conteúdo 
bruto, que é dado, mas sua síntese numa forma adequada.

A teoria do soberano de Hobbes pretende então resol-
ver dois problemas que o trabalho do retrato também pre-
cisa resolver: a) como recolher o múltiplo numa unidade; e 
b) como, fazendo essa síntese, transcender a mera aparên-
cia da coisa a partir da qual a obra se faz. A idéia da máscara 
sugere a distinção entre o self espontâneo, que é a “pessoa 
natural” do soberano, e o self que a figura do soberano per-
sonifica oficialmente, como representante dos súditos. O 
que ele personifica oficialmente, porém? No trecho citado 
acima, Rosenfeld fala do ator trágico personificando for-
ças ou seres divinos. E Burke lembra que Luís XIV, bem na 
linha do chamado “direito divino dos reis”, se faz passar por 
representante de Deus na Terra: “Luís tomava também o 
lugar de Deus, como foi assinalado pelo pregador da cor-
te Jacques-Bénigne Bossuet e outros teóricos políticos. Os 
soberanos eram ‘imagens vivas’ [images vivantes] de Deus, 
‘os representantes da majestade divina’ [les représentants de la 
majesté divine]” (Burke, 1994: 21). 

Sabemos, por outro lado, como famosamente Luís XIV 
se identificou com o próprio Estado. É neste ponto que a 
teoria da soberania de Hobbes, pelo menos em parte, se 
encaixa. Sua perspectiva secularista o levava a pensar o Esta-
do não como uma entidade divina, mas como um artefato 
humano, fruto da vontade de cada um de seus próprios súdi-
tos. Daí que o Leviatã seja um “deus” mortal, não o Deus 
divino dos cristãos ou dos judeus, mas um produto de seres 
igualmente mortais. Porém, o modo como caracterizou 
seu estado de natureza não deixava margem para se pen-
sar numa comunidade humana estável anterior à constru-
ção do soberano. Ambos, soberania e comunidade política, 
são obras concomitantes. Logo, o caráter absolutista de sua 
teoria: a comunidade política tem de estar subordinada ao 
Estado, personificado no soberano. Isso implica, para resga-
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tar o estudo de Quentin Skinner sobre o significado moder-
no deste termo, que o Estado soberano virtualmente substi-
tui a comunidade – coloca-se no lugar dela, ou melhor, age 
e fala em seu nome.

 Assim, o self que a soberania hobbesiana personifica 
não é seu próprio Eu, mas o Nós, a identidade da comu-
nidade política, que, por sua vez, não tem uma existência 
natural independente, mas é construída através da obra do 
soberano. Essa interpretação, creio, casa-se razoavelmente 
bem com a metafísica nominalista do autor. Isso significa 
que o soberano não é um simples reflexo de um ser dado, 
mas também não é a ocupação, por um sujeito concreto 
qualquer e com todos os seus caprichos, de um lugar vazio, 
como se aquele lugar não implicasse certas obrigações e res-
ponsabilidades substantivas, inescapáveis a uma autoridade 
política. Na idealização hobbesiana, tem de haver um meio-
termo entre uma noção excessivamente substantivista da 
soberania (algo como um “populismo”) e seu oposto exces-
sivamente formalista e personalista.

 Se o soberano não é a simples manifestação de seu pró-
prio Eu, não é também mero porta-voz de seus súditos. O 
Nós da comunidade política não é síntese empírica da von-
tade de seus súditos. Para começar, esse elemento de iden-
tidade tem de sobreviver à própria existência concreta dos 
súditos de carne e osso. O Leviatã, ao contrário do “Estado 
imortal” (porque divino) de Bossuet, é um deus perecível, 
mas sua construção é projetada para persistir indefinida-
mente, certamente para muito além do ciclo normal, bioló-
gico, de cada geração de súditos e também da pessoa natural 
do soberano. Aliás, Luís XIV foi lembrado disso por Bos-
suet, o que não deixa de matizar a célebre sentença em que 
identificava sua pessoa com o Estado: “No entanto, repre-
sentar o Estado não é o mesmo que ser identificado com 
ele. Bossuet lembrou ao rei que ele morreria, ao passo que 
seu Estado deveria ser imortal, e, ao que se conta, Luís falou 
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em seu leito de morte: ‘Vou partir, mas o Estado permane-
cerá depois de mim’ [Je m’en vais, mais l’État demeurera après 
moi]” (Burke, 1994: 21)

O que, portanto, a figura do Soberano captura, e tem 
de capturar, é essa permanência, que traduzo aqui na idéia 
do retrato: o soberano-representante à Hobbes é, no fundo, 
a marca de um self essencial – o Nós da comunidade política 
– como algo distinto do self empírico, que pode perfeita-
mente variar ao longo do tempo, sem que o outro sofra a 
mesma variação. Esta é a figura do Estado soberano. 

A imagem hobbesiana da “máscara” poderia então ser 
explorada nesse sentido plástico que indiquei acima. A más-
cara não toma o representado em seu movimento ou em suas 
flutuações, mas o congela. Congela-o, porém, não em qual-
quer momento, mas numa situação ou perspectiva especial 
– aquela que supostamente lhe captura a identidade. Como 
um retrato, a máscara deixa de lado as qualidades secundá-
rias de seu rosto, para ressaltar ou destacar suas qualidades 
essenciais. A máscara é a representação de um caráter, um 
aspecto fixo da personalidade. A construção da soberania 
política supõe esse trabalho sutil de pintura do retrato, cujo 
pintor é, na tradição do pensamento político, idealizado num 
“legislador”. 

Contudo, esta última frase sugere que façamos alguma 
qualificação à idéia da fixidez da personalidade pública do 
soberano. O legislador põe as leis fundamentais do Estado, 
sua Constituição. Identifico essa figura com a do artista/
agente político que fornece a “doutrina oficial” e a ordem 
jurídica básica para o Estado soberano. Porém, assim como 
a formulação dessa doutrina e dessa ordem é uma “arte”, 
também o será a sua interpretação ao longo do tempo. De 
modo que podemos fornecer uma visão dinâmica da metá-
fora plástica, na qual o self essencial não é posto apenas em 
sua construção inaugural, mas reposto no trabalho inter-
mitente de sua interpretação no futuro, tarefa para a qual 
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é chamado não só um corpo especializado de intérpretes 
(digamos, o corpo de juízes de um “Supremo Tribunal”), 
mas eventualmente – se quisermos dar um viés democrático 
à própria visão de Hobbes, o que certamente não era sua 
intenção – o corpo de todos os cidadãos da comunidade 
política, sem que isso deixe de significar uma subordinação 
desta ao Estado, visto agora como representação daquela 
ordem jurídica básica.

Neste ponto, podemos compreender o quanto essa 
doutrina da representação se distancia de uma interpreta-
ção excessivamente personalista do soberano. Se é verdade 
que a democracia não está em seu horizonte, a postulação 
de uma ordem jurídica como elemento crucial de uma teo-
ria normativa do Estado soberano é muito clara na visão 
hobbesiana4. Nela, as leis supremas do Estado são expostas 
de um modo bem generalizado, na forma das “leis de natu-
reza” (Hobbes, 1983, Parte I, caps. XIV e XV). É verdade 
que o autor nunca deixa de lembrar o caráter voluntarista 
das leis civis, decretadas pelo Soberano, dado que as leis 
de natureza são subjetivamente interpretadas por sua pes-
soa. Mas Hobbes faz questão de dizer que as leis de natu-
reza não são idênticas a uma vontade humana caprichosa 
e volúvel – seja ela a de um homem ou “uma assembléia 
de homens” – mas são “certas conclusões, ou teoremas” da 
razão e, portanto, são “eternas e imutáveis” (Hobbes, 1983, 
Parte I, cap. XV)5. 

Mas o conhecimento dessas leis não é o produto de 
uma revelação milagrosa. Trata-se, como ele diz no De cive 

4. Sei que falar de uma “teoria normativa do Estado” em Hobbes é controverso, 
mas não estranho aos estudiosos do autor. Ver o trabalho de E. Curley (1989-1990: 
187 e ss.), para um balanço da questão.

5. Essa observação permite diminuir o impacto da crítica à “authorization view”, salien-
tada por Pitkin e outros, da qual Hobbes seria um dos expoentes. Há que reconhecer 
um elemento de formalismo nessa visão, mas em Hobbes ela é complementada por 
certas “obrigações” substantivas do soberano, derivadas das leis de natureza.
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(On the Citizen, na tradução inglesa), de um trabalho da 
razão, cuja faculdade é ver o bem futuro, e não apenas dos 
sentidos externos, que só vêem o bem presente (Hobbes, 
1998, Parte I, cap. III: 55). O Soberano é guiado, assim, por 
princípios que transcendem desejos e interesses passageiros 
de seus súditos, e de seus próprios, levando em conta acima 
de tudo o bem permanente deles. Por isso, o Soberano não 
tem nenhuma obrigação de atender àquilo que seus súditos 
reclamam, individual ou coletivamente, nesse ou naquele 
momento, mas apenas ao que sua pessoa pública considerar 
condizente com aquele bem. 

É esse enfoque que vai permitir Skinner aproximar a 
visão hobbesiana da de outros teóricos da soberania absoluta 
do século XVII, e tratá-lo como o autor que mais consistente-
mente procurou resolver os problemas conceituais que esse 
tipo de teoria traz à tona. “O governo civil”, diz Skinner, “não 
pode ser visto [no enfoque hobbesiano] como igual aos pode-
res dos cidadãos sob uma outra roupagem. Ele deve ser visto 
como uma forma distinta de poder, por razões que Hobbes 
anuncia com completa segurança no De cive [...]: ‘Embora 
um governo’, ele declara, ‘seja constituído pelos contratos 
de homens particulares com particulares, o direito [desse 
governo] não depende daquela obrigação apenas’. Ao cons-
tituir tal governo, ‘aquele direito que cada homem possuía 
antes de usar suas faculdades para suas próprias vantagens é 
agora totalmente traduzido em um certo homem ou con-
selho de homens para o benefício comum’. Segue-se que 
todo poder instalado com autoridade deve ser reconhe-
cido ‘como tendo seus próprios direitos e propriedades, 
de tal modo que nenhum cidadão, ou todos eles juntos’ 
podem agora ser considerados seu equivalente” (Skinner, 
1989: 118).

Com essa leitura, Skinner não só mostra por que o con-
ceito moderno de Estado tem de aparecer como devedor de 
uma idéia de representação como “autorização”, mas tam-
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bém por que o soberano-representante não deve ser reduzi-
do nem às “pessoas naturais” dos ocupantes de cargos públi-
cos (inclusive a do supremo magistrado), nem ao conjunto 
de seus cidadãos.

A representação como drama
Passemos agora à metáfora dramática. Gostaria de pensar o 
drama como a representação de uma situação crítica: o con-
flito social. Ao contrário da perspectiva do retrato, nesta o 
self da comunidade política deve aparecer como problemá-
tico. Isto é, não se trata de construir um soberano no qual 
o self  “essencial” se destaque de sua manifestação “empíri-
ca”, porque essa distinção já implica o desatar da situação 
crítica. Trata-se antes de pensar a personalidade pública da 
comunidade como repartida em dois ou mais selves, coloca-
dos numa polarização não resolvida. Essa forma de repre-
sentação é o que o drama permite expressar.

Quero, porém, usar a metáfora dramática para me apro-
ximar da noção tradicional de “Constituição Mista”, que é 
um modo clássico-antigo de abordar o tema da boa ordem 
política. A teoria da Constituição Mista tornou-se muito 
conhecida através da obra do historiador grego Políbio, 
pela interpretação que oferecia do sistema político roma-
no e pelo impacto que teve posteriormente no pensamento 
medieval e moderno. Mas ela é certamente anterior a Polí-
bio. A teoria é uma elaboração em torno da idéia de que o 
melhor regime político é uma combinação ou mistura das 
“formas simples” – os autores variam quanto à designação 
e caracterização dessas formas; Políbio fala em três: reale-
za, aristocracia e democracia. Como essas formas operam 
com princípios distintos, mesmo antagônicos, a Constitui-
ção Mista é também uma teoria do equilíbrio entre institui-
ções governamentais ou poderes constitucionais, cada qual 
representando esses distintos princípios. Como observa Von 
Fritz (caps. IV e VIII), provavelmente o estudo mais comple-
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to do tema em Políbio, a Constituição Mista é uma espécie 
rudimentar, avant la lettre, da teoria dos checks and balances e, 
ao mesmo tempo, uma teoria do equilíbrio constitucional 
entre grupos ou forças sociais em competição. Vou me res-
tringir, nesta seção, a esse último aspecto, para desenvolver 
uma teoria da representação implícita nele. 

No estudo a que me referi no início deste artigo (Arau-
jo, 2004), parto da noção, predominante no pensamento 
antigo, de que os grupos sociais competidores são “ordens” 
ou “estamentos” (no sentido weberiano): nobres e plebeus, 
aristocracia e povo etc. Contudo, por considerar que a teo-
ria poderia ter relevância para a compreensão da política 
moderna, amplio a noção de modo a abarcar classes socioe-
conomicamente definidas: ricos e pobres, grandes e peque-
nos proprietários, proprietários e não proprietários etc. Ten-
do em conta essa possibilidade mais ampla, diferencio uma 
versão “aristocrática” e uma versão “plebéia” da Constitui-
ção Mista. Na tradição da Antigüidade clássica, praticamen-
te não encontramos uma defesa da última, dada a recepção 
positiva da idéia de uma hierarquia fixa de status entre as 
ordens sociais, presente em quase todos os autores clássicos 
que chegaram até nós. Mas penso que o pensamento clássi-
co moderno, quando glosou a teoria da Constituição Mista 
tradicional, abriu-se à idéia de uma versão plebéia, especial-
mente a partir de Maquiavel, que a desenvolveu na perspec-
tiva da desejabilidade do conflito social aberto no interior da 
comunidade política6.

Penso que a versão aristocrática, embora possa ser apre-
sentada na forma do drama, é menos “dramática” que a 
outra, desde que coloca em cena diferentes grupos sociais — 
ou seja, os diferentes selves no interior da comunidade polí-

6. Esse ponto, celebremente formulado em seus Discursos sobre a Primeira Década 
de Tito Lívio, Livro I, caps. 1 a 6, tornou-se quase um lugar comum na literatura 
secundária de Maquiavel e dispensa comentários aqui.
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tica – naquela hierarquia fixa de status. Na versão plebéia, 
porém, a distinção de status é rejeitada em prol de um ideal 
de igualdade política que, ao mesmo tempo, é compatível 
com um certo tipo de estratificação social. (Aplico outra 
vez o mote weberiano: igualdade política como eliminação 
da diferença “estamental”, mas não necessariamente a de 
“classes”.) Isso sugere a situação crítica, mais conflitiva que 
a aristocrática, que o drama precisa representar/expressar.

A Constituição Mista plebéia é um script, um roteiro da 
representação em sua forma mais conflitiva, a ser encenada 
na arena pública. Nessa arena devem ingressar atores rivais, 
que encarnam diferentes papéis. A própria Constituição, 
portanto, prevê o conflito ou a situação crítica, e prescreve 
aos atores rivais maneiras de lidar com ela. Note-se, porém, 
para mergulharmos um pouco mais na metáfora, que o 
roteiro não deve ser confundido com o próprio drama, tra-
tando-se antes de uma indicação para a cena, que nesse sen-
tido valoriza o desempenho dos atores:

“O teatro, mesmo quando recorre à literatura dramática 
como seu substrato fundamental, não pode ser reduzido à 
literatura, visto ser uma arte de expressão peculiar [...] o 
espetáculo, como obra específica, por mais que se ressalte 
a importância da literatura no teatro literário, passa a ter 
valor cênico-estético somente quando a palavra funciona no 
espaço, visualmente, através do jogo dos atores [...] O ator, 
portanto, não é garçom. Participa do preparo do prato. A 
melhor prova disso é o fato de que quatro grandes atores, 
mesmo interpretando lealmente o texto, criam quatro 
personagens profundamente diversas ao representarem o 
mesmo Hamlet literário” (Rosenfeld, 1993: 27-28 e 33).

Contudo, o objetivo do roteiro e do jogo dos atores é 
evitar aquilo que, sem a arena política, poderia ser incon-
tornável: o “derramamento de sangue”, símbolo não só da 
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violência, mas da dissolução da comunidade política. Note-
se que a teatralização política opera com um fim distinto, 
por exemplo, do teatro trágico, cujo desfecho tradicional é 
o derramamento de sangue, forma estética de resolução da 
hybris, o “excesso”. Na arena política, ao contrário, encena-
se a moderação, porque com ela se pretende superar, “subli-
mando”, aquilo que ameaçaria a comunidade toda vez que 
não houvesse a encenação pública (e política) do conflito: 
o “derramamento de sangue”.

Podemos analisar a diferença entre as versões aristocrá-
tica e plebéia de Constituição Mista pelos diferentes desfe-
chos que sugerem para seus “roteiros”. No primeiro caso, 
idealiza-se a harmonia entre os grupos de status através de 
um desfecho completo ou perfeito do drama: um desfecho 
“catártico”, em que toda a violência potencial é absorvida 
nos limites da encenação realizada na arena pública. A 
cena dos cidadãos rivais de uma mesma comunidade polí-
tica – chamemo-la de cena civil – se basta, e isso porque, ao 
fim e ao cabo, cada ator sabe exatamente a sua posição, seu 
status. O conflito surge apenas quando um ou outro tenta 
ultrapassar esse limite, que no roteiro aparece como a vir-
tualidade de um desequilíbrio, o qual só pode ser resolvido 
se o equilíbrio for restabelecido; como? na medida em que 
cada ator reencontre sua posição “natural” na hierarquia 
dos grupos sociais.

Já o roteiro da Constituição Mista plebéia tem de admi-
tir precisamente essa transgressão, sem tratá-la como um 
desequilíbrio. Aqui, os atores não podem representar papéis 
que indiquem uma posição “natural” numa hierarquia fixa 
de status. Nesse sentido, o desfecho do roteiro não pode 
ser completo ou perfeito. Ele tem de se apresentar como 
uma espécie de obra aberta, suscetível de transformações 
ao longo da própria encenação. Desde que o conflito social 
é não só admitido, mas valorizado, o problema de como 
absorver um maior excedente de violência torna-se mais 
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agudo. Não por acaso, autores que considero pioneiros na 
elaboração da teoria da Constituição Mista plebéia, como 
Maquiavel, foram levados a pensar a cena civil, que na Cons-
tituição aristocrática se basta, como não suficiente para tal 
absorção, exatamente porque os grupos sociais em conflito 
não se conformariam com a situação atual em que se encon-
trassem. Em outras palavras: a situação crítica, o conflito, é 
gerado por esse inconformismo, e a cena civil só em parte 
o resolveria. Daí a possibilidade de uma outra cena que a 
suplementasse, canalizando aquilo que permanecesse em 
excesso na primeira: a cena militar, o “teatro de guerra”. 

Evidentemente, para que o roteiro como um todo “fun-
cionasse”, seria preciso que a cena civil e a cena militar esti-
vessem perfeitamente separadas, de tal modo que não pudes-
sem se apresentar nelas os mesmos atores. Na cena civil, são 
grupos sociais que, do interior da comunidade política, se 
deixam representar por atores desarmados, os quais buscam 
deliberadamente soluções pacíficas para suas diferenças. Já 
na cena militar não são grupos sociais, mas comunidades 
políticas inteiras que se deixam representar em sua rivalidade 
irredutível. É aqui que a própria violência é encenada. Não se 
trata, porém, de qualquer violência, mas de violência organiza-
da. Se falo de guerra como um “teatro”, é porque na tradição 
do pensamento político a guerra caracteriza uma situação 
crítica, conflitiva, entre comunidades políticas, a qual também 
admite um roteiro. Só que, nesse caso, o objetivo do roteiro 
militar é a supremacia (ou “vitória”) de um dos contendores, 
enquanto o do roteiro civil é o convívio dos contendores.

Podemos interpretar a chamada “guerra civil”, nesse 
sentido, como signo do fracasso da Constituição Mista ple-
béia. A guerra civil significa a implosão da comunidade polí-
tica, ao esvaziar completamente a cena civil em prol da cena 
militar. Isto é, ela será o resultado da incapacidade de os 
atores de uma mesma comunidade política personificarem 
seus respectivos papéis constitucionais. Uma parte funda-
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mental do roteiro é simplesmente ignorada, sem que as par-
tes conflitantes reconheçam umas às outras como diferen-
tes comunidades políticas. E sem esse reconhecimento não 
é possível sequer que a cena militar seja encenada. (Estou 
sugerindo, portanto, que a representação da cena militar 
depende do sucesso da encenação do “roteiro civil”.) A 
guerra civil não pode ser uma expressão da situação críti-
ca idealizada pela Constituição Mista plebéia; trata-se mais 
propriamente de uma situação de limbo político, na qual a 
capacidade mesma de representar é suspensa7.

Deixo para uma outra ocasião a discussão dos proble-
mas relacionados à cena militar e à face propriamente inter-
nacional da Constituição Mista plebéia, em especial as obje-
ções normativas que poderíamos  fazer à solução maquia-
veliana de torná-la uma válvula de escape para o excedente 
de violência doméstico. Vou me concentrar aqui apenas no 
ambiente interno, civil, e esmiuçar um pouco mais o que 
implicaria a capacidade de representar numa Constituição 
Mista plebéia. Quero ressaltar os seguintes aspectos. Já foi 
indicado que o representante é sempre parte e não todo. A 
síntese comunitária é uma questão em aberto, que o script 
constitucional não pode determinar. Não cabe estabelecer 
nem que se descubra um Nós da comunidade política, dispo-
nível, ainda que em germe, a uma apropriação pela atividade 
representativa, nem que se o construa através dessa mesma 
atividade — como é o caso na figura do soberano-represen-
tante. Nem essencialismo, nem nominalismo, portanto. Solu-
ções provisórias são deixadas ao desempenho dos atores. O 

7. Somos tentados, nesse ponto, a fazer aproximações com a visão hobbesiana da 
guerra civil como estado de natureza. Porém, Hobbes não distingue a guerra civil 
do estado de guerra em geral, o qual é identificado com o estado de natureza. Por 
exemplo, a guerra entre duas comunidades políticas é também qualificada como 
estado de natureza (ver Hobbes, 1983, cap.XIII: 76-77). É o que se quer evitar aqui. 
Diga-se de passagem, a crítica de Rousseau a esse modo hobbesiano de ver a guerra 
nos parece muito pertinente. (Rousseau, 1978, Livro Primeiro, cap. IV: 28.)
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importante é que a nenhum ator está prevista a capacidade de 
consumar a síntese. Os atores não competem ou lutam entre 
si por conta desse objetivo. Eles o fazem porque expressam 
pólos distintos, geralmente antagônicos, do espaço social, e 
esforçam-se por elaborá-los na arena pública.

Na verdade, há uma dupla abertura a que o desempe-
nho dos atores tem de estar disponível. Por um lado, é cla-
ro, a abertura para o representado, o impulsionador da ati-
vidade representativa. Por outro, e não menos importante, 
a abertura para o ator adversário. De alguma forma, essas 
duas têm de se combinar ou se ajustar mutuamente para 
que o desempenho seja bem sucedido. O enfrentamento 
desse desafio, porém, parece mais plausível se deixarmos de 
lado a idéia de que o representante simplesmente substitui 
o representado na arena pública, ou coloca-se em seu lugar 
ou age em seu nome. Melhor seria pensá-lo como a expressão 
de um pólo social que pretende representar. Uso o termo 
expressão para resgatar justamente a metáfora artística, e que 
é tão bem compreendido por Charles Taylor em seu estudo 
sobre a concepção de linguagem de Herder:

“Se a língua serve para exprimir um novo tipo de 
percepção, ela não pode somente tornar possível uma nova 
percepção das coisas, a capacidade de descrevê-las, devendo 
igualmente abrir novas formas de responder às coisas, novas 
formas de sentimento. Se, ao exprimir nossos pensamentos 
sobre as coisas podemos chegar a ter novos pensamentos, 
então, ao exprimir nossos sentimentos, podemos chegar a 
ter sentimentos transformados [...]  A idéia revolucionária 
implícita em Herder foi a de que o desenvolvimento de 
novas modalidades de expressão nos capacita a ter novos 
sentimentos, mais potentes ou mais aprimorados, e por 
certo mais autoconscientes. Ao sermos capazes de exprimir 
nossos sentimentos, damos-lhes uma dimensão reflexiva que 
os transforma” (Taylor, 2000: 112).
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Assim, transportando a elaboração acima para nos-
so assunto, podemos dizer que o representante completa o 
representado, em vez de meramente substituí-lo. A figura 
do representante é resultado de uma carência política do 
representado, de que o primeiro procura dar conta. Dire-
mos, então, para voltar ao problema da representação na 
Constituição Mista, assim: o representado é a face social do 
instituto da representação, enquanto o representante/ator é 
sua face política, sua expressão através de uma forma que 
busca transformar a percepção social do conflito. Uma não é 
nem deve ser o espelho da outra, e sim suas faces complemen-
tares, ao mesmo tempo em comunicação e tensão recíprocas. 

Que haja comunicação é evidente. Mas de onde a tensão? 
Ela deriva do fato de que o ator/representante em cena estará 
em permanente interlocução com os demais atores/represen-
tantes. Sustentando, cada qual a seu modo, o conflito social, 
eles terão de fazer da engenhosidade de seu desempenho um 
fator crucial para manter aquele conflito em seu nível civil. 
Pode-se dizer, a propósito, que a virtude “soberana” do desem-
penho na arena pública é de fato a civilidade.8 Há deveres para 
com o representado, mas também para com os demais atores, 
e ambos nem sempre são coincidentes. Daí a tensão9.

8. “The ideal of citizenship imposes a moral, not a legal, duty – the duty of civility 
– to be able to explain to one another [...] how the principles and policies they 
advocate and vote for can be supported by the political values of public reason. 
This duty also involves a willingness to listen to others and a fairmindedness in 
deciding when accomodations to their views should reasonably be made” (Rawls, 
1996: 217).

9. A chamada “representação corporativa” não me parece ser a única fórmula, 
nem a melhor, para a Constituição Mista plebéia, pois ela fixa em demasia a posi-
ção social dos representados. E essa fixidez enrijece também o desempenho dos 
atores na arena pública. Não que essa fórmula não tenha de ser praticada: propria-
mente desenhado, o corporativismo é um elemento de estímulo/problematização 
da representação política. Mas isso significa que as corporações, de profissionais, 
setores econômicos etc. ainda se situam no lado social da representação. E, por-
tanto, o bom desempenho do ator político também depende de um prudente dis-
tanciamento daquelas. Para um excelente encaminhamento do tema, ver o artigo 
de Nadia Urbinati neste volume, p. 191-228.
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Duas soberanias e a crítica da representação
Como indicado no início deste artigo, as metáforas do retra-
to e do drama remetem a duas maneiras distintas de pensar 
a soberania.

Na metáfora do retrato, o soberano-representante é uma 
construção que resulta de uma atividade de introspecção e 
síntese: a pintura do retrato é uma sondagem, uma ativida-
de de discernimento na direção do self do representado, que 
o retrato busca congelar e sintetizar numa forma. O Estado 
soberano é sua manifestação política. Por isso, gostaria de 
chamar esse tipo de soberania de intrínseca. Na perspectiva do 
soberano-representante hobbesiano, a comunidade política 
tem de se deixar absorver completamente pelo Estado para 
que este possa, reapresentando-a, transcender qualquer cisão 
interna pela hipóstase de uma comunidade política homoge-
neizada, o “Povo” – por isso mesmo composta por indivíduos, 
e não grupos sociais, “estamentos”, “classes” ou o que for. 

Na metáfora do drama, contudo, coloca-se a rejeição 
mesma do ideal de síntese que o retrato propõe. Temos nela 
a expressão de um movimento perpétuo que impossibilita a 
identificação e o congelamento de um self  da comunidade 
política. A constituição mista plebéia é uma ordem na qual 
duas ou mais “semicomunidades”, na verdade grupos sociais 
em disputa, buscam sustentar uma mesma comunidade polí-
tica – comunidade socialmente cindida, portanto, sem condi-
ções de criar para si um único e inequívoco locus decisório. 

Isso quer dizer que a constituição mista plebéia renuncia 
a qualquer noção de soberania? De modo algum. Ocorre que 
a noção só emerge quando mergulhamos essa ordem política 
no ambiente da “sociedade das nações”. A soberania permane-
ce, portanto, conceitualmente dependente desse contexto exter-
no, em que se supõe que haja entre as comunidades políticas10 

10. Insisto: entre “comunidades políticas”, não entre “indivíduos”, como ocorre na 
teoria hobbesiana da soberania, que, portanto, não distingue qualitativamente a 
“guerra de todos contra todos” da guerra entre Estados.
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uma rivalidade que, no limite, seja resolvida no “teatro de guer-
ra”. A soberania, nesse sentido, é extrínseca. Sem a hipóstase 
de um ente homogeneizado, o “Povo”, de onde extrair um 
ideal de bem comum, a constituição mista plebéia apresen-
ta seus elementos internos não só como antagônicos, mas 
em pé de igualdade. Para fins de decisão comum, seus inte-
resses e suas pretensões político-morais apresentam-se com 
peso igual, embora rivais. E isso inviabiliza também a chan-
ce de extrair sua identidade de uma noção de bem comum 
baseada na preferência aristocrática: se o ordenamento 
constitucional não possui um vértice, igualmente não dis-
põe de uma “escala” de excelência que o leve a priorizar um 
conjunto de valores em detrimento de outros. De um siste-
ma de corpos que giram em torno uns dos outros, atraindo-
se, mas também repelindo-se, o máximo que se pode espe-
rar em seu ambiente interno é que a política civil faça surgir 
uma “clareira” comum entre os grupos antagônicos – uma 
cena pública na qual possam intermitentemente repactuar os 
termos duradouros de sua convivência social e política. Mas 
essa clareira não aparece do nada, e só pode emergir da 
suposição de um ambiente externo que, comparativamente, 
esmaece a rivalidade interna e lhe projeta, a partir de fora, 
sua identidade. 

De qualquer forma, a idéia de uma comunidade social-
mente cindida sugere um desenho institucional no qual 
agências ou poderes constitucionais separados competem 
entre si e reclamam diferentes aspectos das responsabilida-
des públicas. Para ser exato, uma doutrina da divisão/sepa-
ração dos poderes constitucionais, do tipo checks and balan-
ces, também pode se apresentar sob o invólucro da forma 
Estado. Contudo, o caráter intrínseco de sua soberania traz 
consigo a noção de um cume do processo decisório consti-
tucional, e isso não se encaixa bem no espírito da doutrina. 
A figura do soberano estatal é também a figura da última 
instância decisória, contra a qual não há recurso nem con-
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trole. Mas a idéia de um soberano normativamente limitado 
ou contrarrestado por outros poderes, como bem sublinha 
Hobbes (1983, cap. XXIX: 194-195), é contraditória com 
esse conceito. Assim, sob os auspícios da soberania intrínse-
ca, a doutrina da divisão dos poderes acaba tendo de apon-
tar a instância de último recurso que cumpra o papel do 
soberano, caso os poderes não convirjam para um mesmo 
ponto. Porém, o espírito da separação dos poderes é preci-
samente deixar essa questão em aberto.

Dessa perspectiva, o problema do controle da representa-
ção esbarra em dificuldades talvez ainda maiores. Deixan-
do de lado o impasse da regressão infinita que a idéia da 
relação controlador/controlado nos coloca (quem controla 
o controlador?), vamos assumir uma variante democrático-
representativa da soberania estatal. Nessa, eleitores-cidadãos 
(evidentemente, teria de ser uma vasta maioria da popula-
ção adulta de uma comunidade) escolhem representantes 
para um Parlamento. Pela ótica de uma teoria hobbesiana 
“democratizada”, a função da eleição seria autorizar o cor-
po legislativo a agir e falar em nome dos cidadãos que o 
elegerem. Como a autorização é feita aos representantes do 
Parlamento, sede do Poder Legislativo, este deve assumir o 
papel de Soberano. A rigor, adaptar uma teoria da demo-
cracia representativa à concepção original de Hobbes da 
soberania não é uma tarefa fácil11. Como a idéia de cume é 
fundamental na visão hobbesiana, parece que, numa demo-
cracia representativa, o soberano oscila entre o corpo dos 
eleitores (nos breves momentos das eleições periódicas) e 
o corpo legislativo. Em parte, leio a conhecida crítica de 
Rousseau à representação parlamentar nessa chave.

Rousseau é crítico da representação parlamentar por-
que vê nela uma usurpação da soberania do Povo. De fato, 

11. Procurei enfrentar esse problema em Araujo (2000) e Araujo (2004), e os 
resultados, confesso, permanecem um tanto insatisfatórios.
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se o corpo de cidadãos tem sua própria identidade e sabe o 
que quer, como e por que haveria de transferir esse querer? 
Em primeiro lugar, se o soberano se define por uma vonta-
de, essa não pode ser alienada sem ao mesmo tempo perder 
sua integridade, desde que a vontade não é dissociável do 
sujeito que a tem: “O poder pode transmitir-se; não, porém, 
a vontade” (Rousseau, 1978, Livro II, cap.1: 44). Nesse pon-
to, a crítica de Rousseau é uma implicação possível das pró-
prias noções de vontade e cume presentes no conceito hob-
besiano de soberania. Porém, esse é o aspecto puramente 
analítico ou lógico de sua objeção ao Parlamento como 
corpo soberano, isto é, como Poder Legislativo. Mas há tam-
bém, em segundo lugar, a crítica de caráter mais substantivo 
e histórico, complemento indispensável da outra.

Rousseau vê na representação parlamentar uma espe-
cialização inaceitável no interior da cidadania. Essa especia-
lização é o resultado de uma evolução moderna cuja origem 
é o governo feudal, inventor da instituição do Parlamento, 
ao qual são contrastadas as “antigas repúblicas”, que não a 
conheciam. A evolução moderna advém do crescente papel 
do dinheiro para viabilizar essa estrutura de representação, 
via impostos. Os deputados são então vistos como “repre-
sentantes” num sentido negativo, por se especializarem em 
tomar decisões cruciais (legislativas inclusive) em lugar dos 
cidadãos-eleitores que, a fim de se desvincilharem de seus 
deveres maiores como cidadãos, pagam para que outros os 
cumpram em seu nome:

“É a confusão do comércio e das artes, é o ávido interesse do 
ganho, é a frouxidão e o amor à comodidade que trocam os 
serviços pessoais pelo dinheiro. Cede-se uma parte do lucro, 
para aumentá-lo à vontade. Dai ouro, e logo tereis ferros. A 
palavra finança é uma palavra de escravos, não é conhecida 
na polis. Num Estado verdadeiramente livre, os cidadãos 
fazem tudo com seus braços e nada com o dinheiro; longe 
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de pagar para se isentarem de seus deveres, pagarão para 
cumpri-los por si mesmos” (Rousseau, 1978, Livro III, cap. 
XV: 106-107)

Exatamente porque a intromissão do dinheiro corrom-
pe a disposição do cidadão para servir a comunidade, algo 
análogo a uma “corvéia” seria a melhor fórmula para o exer-
cício dos deveres cívicos: “Distancio-me bastante das idéias 
comuns, pois considero as corvéias menos contrárias à liber-
dade do que os impostos” (id. ibid.). Curiosamente, porém, a 
passagem acima também registra uma linha de continuidade 
entre o “governo feudal”, denunciado por impor a subservi-
ência às relações entre governantes e governados através da 
vassalagem, e o que poderíamos chamar de “ordem burgue-
sa”, denunciada por sutilmente induzir a subserviência pela 
mediação imprópria do dinheiro no serviço público.

Mas há ainda um outro modo de Rousseau observar a 
representação parlamentar que é de interesse especial aqui. 
É que o autor sugere um paralelo entre esse tipo de repre-
sentação política e a moderna representação teatral, da qual 
ele também é crítico. Numa carta pública a D’Alembert, 
Rousseau faz objeções à introdução do teatro ao estilo 
parisiense em Genebra. Nessa carta, ele faz seguidas com-
parações entre o teatro antigo e o moderno, em favor do 
primeiro, salientando seus respectivos efeitos políticos e 
morais sobre o público. Falando, por exemplo, do drama 
grego, ele destaca o modo público/aberto de sua encena-
ção – “Esses grandes e soberbos espetáculos que aconteciam 
a céu aberto [...]” – para contrastá-lo com o drama moder-
no, movido pela relação comercial entre o espectador/
pagante e o ator/profissional pago, por isso mesmo ence-
nado em lugares fechados: “Seus [dos gregos] nada tinham 
da mesquinharia dos de hoje em dia. Seus teatros não eram 
erguidos pelo interesse e pela avareza; não se fechavam em 
obscuras prisões; os atores não precisavam fazer os especta-
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dores pagarem, nem contar com o rabo do olho as pessoas 
que viam passar pela porta, para terem certeza do jantar” 
(Rousseau, 1993: 91).

Quanto à representação política, é verdade que o pen-
samento de Rousseau se mostra bem mais flexível diante 
de situações concretas, como percebemos em suas Consi-
derações sobre o governo da Polônia e sua reforma projetada. Lá, 
como lembram os comentadores, não sem uma certa per-
plexidade, Rousseau admite a “deputação”, que considera 
inconveniente, mas inevitável em grandes Estados. Dessa 
vez, contudo, a inconveniência a que o autor quer se ater 
não é de ordem teórica – por exemplo, o argumento da 
(im)possibilidade da representação da vontade geral – mas 
de ordem prática: “O Legislador em corpo [o conjunto dos 
cidadãos reunidos] é impossível de corromper, mas fácil de 
enganar. Seus Representantes são dificilmente enganados, 
mas facilmente corrompidos e ocorre raramente que não 
o sejam. Tendes sob os olhos o exemplo do Parlamento da 
Inglaterra [...]” (Rousseau, 1982: 48). Como se vê, o autor 
nunca perde de vista esse modelo histórico da representa-
ção parlamentar, a Inglaterra. Assim, quando admite uma 
câmara de deputados, o faz alertando para os perigos de 
sua anglicização – em particular, a transformação dos repre-
sentantes em políticos profissionais. Eis por que recomenda 
severamente a seus amigos poloneses, ao reformar a Dieta 
(o “parlamento” polonês), que tratem de mudar “freqüen-
temente os representantes”, para tornar “sua sedução mais 
custosa e mais difícil”; que façam os representantes “segui-
rem exatamente suas instruções e prestarem contas rigo-
rosamente a seus constituintes de sua conduta na Dieta” e 
assim por diante. 

O autor insiste, entretanto, que nenhuma medida legal 
ou institucional de controle será eficaz se os “costumes” e a 
“opinião pública” não forem mantidos na qualidade moral 
adequada: “Nunca haverá boa e sólida constituição além 
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daquela em que a Lei reinará sobre os corações dos cida-
dãos. Enquanto a força legislativa não for até lá, as leis serão 
sempre eludidas. Mas como chegar aos corações?” (Rous-
seau, 1982: 25). Ao se perguntar sobre meios, Rousseau 
lembra, então, como na carta a D’Alembert, da importân-
cia dos espetáculos cívicos, fundamentais para “comover os 
corações e fazer amar as pátrias e as leis”: “Ousaria eu dizê-
lo? Por meio de jogos de crianças; por meio de instituições 
ociosas aos olhos dos homens superficiais, mas que formam 
hábitos queridos e afeições invencíveis”. Outra vez, o exem-
plo que tem em vista são os espetáculos dos antigos, que 
imediatamente compara ao teatro moderno: “São as poesias 
de Homero recitadas aos gregos solenemente reunidos, não 
em cofres, sobre pranchas do palco e com o dinheiro na 
mão, mas ao ar livre e em corpo de nação, são as tragédias 
de Ésquilo, de Sófocles e de Eurípides, representadas fre-
qüentemente diante deles [...]”. 

É como se, ao falar do teatro fechado, ele falasse ao 
mesmo tempo do Parlamento moderno, cujas sessões tam-
bém poderiam ser descritas como dramas encenados numa 
“prisão” ou num “cofre”, destinados a públicos seleciona-
dos por seu poder aquisitivo, e não a céu aberto, ao públi-
co em geral: “Se eles [os modernos] se reúnem é em tem-
plos para um culto que não tem nada de nacional, que em 
nada lembra a pátria e que é quase escarnecido; é em salas 
bem fechadas e a preço de dinheiro, para verem em teatros 
afeminados [...] é em festas em que o povo, sempre des-
prezado, nunca tem influência, em que a repreensão e a 
aprovação públicas não produzem nada” (Rousseau, 1982: 
28-29). Note-se, portanto, que, se dermos um peso maior a 
esse último aspecto de sua crítica, a denúncia rousseaunia-
na da usurpação da soberania popular por um Parlamento 
não está, fundamentalmente, centrada na representação em 
si mesma, mas nos modos de sua operação em condições 
em que o dinheiro, a profissionalização/especialização da 
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vida política e sua conseqüente opacidade dêem o tom. 
Essa é, penso, uma crítica que deveria calar muito mais fun-
do, considerando-se as práticas contemporâneas, do que a 
objeção puramente teórica à democracia representativa. 
Mas ela deveria atingir também o modo alternativo com 
que projetei a boa ordem política, isto é, a Constituição 
Mista plebéia?

Cabe observar, de partida, que nessa alternativa o pro-
blema do locus decisório, que desorienta a perspectiva da 
soberania intrínseca em vista da dualidade corpo de cida-
dãos (eleitores)/corpo de representantes, não se apresen-
ta numa teoria da representação sustentada na soberania 
extrínseca. A Constituição Mista não tem nada a objetar, ao 
contrário, só a estimular que haja diferentes centros deci-
sórios, cada qual podendo reivindicar divergentemente a 
representação do Povo, desde que este não seja pensado 
como um ente homogêneo apto a providenciar um self  ine-
quívoco à representação. Além disso, desde que não é papel 
nem dever da estrutura de representantes mimetizar o self 
da comunidade, a dualidade entre os cidadãos-eleitores e 
seus representantes, mesmo a tensão nesse relacionamento, 
como já assinalado, não deve aparecer como um obstáculo 
à boa ordem política.

Quanto ao problema do controle da representação, há 
que antes ponderar sobre o que exercer o controle. Para a 
Constituição Mista, a questão normativa principal não é se 
a estrutura de representantes está cumprindo apropriada-
mente suas obrigações de promover, no lugar dos represen-
tados, suas vontades, pleitos ou interesses, sejam esses julga-
dos a priori, pelos compromissos assumidos antes do man-
dato, ou a posteriori, pelos resultados concretos do exercício 
do mandato. Na verdade, é preciso ter em conta o contexto 
inteiro da representação: haverá, por um lado, a interfa-
ce entre o social e o político e, por outro, a relação entre 
os próprios representantes na cena pública, em que cabe 
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dramatizar o atrito social. No julgamento do desempenho 
dos representantes, é claro que se deve considerar a capa-
cidade deles de levar à cena pública as queixas sociais dos 
diferentes estratos/grupos/classes da comunidade e então 
tensionar as instituições políticas e seus processos decisó-
rios. Porém, o julgamento tem de atentar igualmente para 
a capacidade da representação de reelaborar as queixas, 
torná-las mais reflexivas, dando-lhes a forma adequada para 
obter uma recepção positiva na cena pública. A avaliação a 
ser feita nesse ponto é muito complexa, porque os atores 
políticos sempre deverão procurar um delicado equilíbrio 
entre a preservação de sua interface social e a manutenção 
da cena pública na qual encontram seus adversários políti-
cos. Os representantes buscam, assim, uma dupla cumpli-
cidade: com seus representados, sem dúvida, mas também 
com seus próprios adversários na cena pública. Controlar 
a representação, portanto, implica fazer o balanço de toda 
essa trama.

As críticas mais abstratas de Rousseau à representação 
parlamentar são devedoras de sua concepção toda peculiar 
de soberania popular, que pende para o que chamei aqui de 
soberania intrínseca. Pelas razões expostas acima, não creio 
que elas atinjam a estrutura normativa da soberania extrín-
seca. Todavia, penso que suas objeções práticas, de maior 
conteúdo histórico, deveriam ser consideradas muito seria-
mente no desenho concreto de uma Constituição Mista ple-
béia. Haverá alternativas viáveis à mediação do dinheiro e à 
profissionalização da representação política, que aguçavam 
especialmente suas ansiedades? Não tenho resposta clara 
para essa pergunta; mas admito, sem esmiuçar argumentos, 
que tais práticas são muito difíceis de contornar num mun-
do onde a divisão social do trabalho é avassaladora, absor-
vendo o próprio fazer político. Contudo, se for assim, não 
há como subestimar o perigo que as espreita, tão bem suge-
rido por Rousseau em sua imagem teatral. Isto é, o perigo 
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de que a cena pública se feche em si mesma, transforman-
do-se numa espécie de “cofre” ou “prisão”, impermeável ao 
conjunto dos espectadores e seus conflitos sociais; ou, pior 
ainda, permeável apenas aos espectadores dispostos a pagar 
o preço a ser cobrado na entrada. Por certo, esse é um dos 
maiores desafios colocados à representação política, agora 
e no futuro.
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REPRESENTAÇÃO: PALAVRAS, INSTITUIÇÕES E IDÉIAS

HANNA FENICHEL PITKIN
Em argumento reconstrutivo, baseado em abordagem pró-
pria à filosofia da linguagem, a autora lança mão das trans-
formações seculares nos usos da fala, nas cristalizações ideo-
lógicas no plano da filosofia política e nas práticas históricas 
de representação política para mostrar a emergência das 
feições distintivas da representação moderna.

Palavras-chave: Parlamento; Representação moderna; Demo-
cracia; Liberalismo.

REPRESENTATION: WORDS, INSTITUTIONS AND IDEAS
In a reconstructive analysis, based upon the philosophy of language, 
the author handles the secular transformations in speech, ideological 
crystallizations within the tradition of political philosophy and the 
historical practices of political representation in order to show the 
coming up of the distinctive features of modern representation.

Keywords: Parliament; Modern representation; Democracy; 
Liberalism.

DEMOCRACIA, PLURALIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO E 
SOCIEDADE CIVIL

ADRIÁN G. LAVALLE, PETER P. HOUTZAGER E GRAZIELA CASTELLO
O artigo problematiza a relação entre representação polí-
tica e reforma da democracia, mostrando tanto os deslo-
camentos analíticos das abordagens centradas no sistema 
político e na reconfiguração da representação quanto as 
omissões das literaturas preocupadas com a reforma ou o 
aprofundamento da democracia. Inovações teóricas e práti-
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cas para se pensar no futuro da representação parecem reu-
nir elementos que traspassam as fronteiras da compreensão 
e da prática liberais da representação política. A partir do 
resgate crítico da idéia de “representação  virtual”, os auto-
res sugerem, então, uma agenda de reforma da democracia 
capaz de incorporar essas inovações.

Palavras-chave: Representação política; Reforma da democra-
cia; Aprofundamento da democracia; Sociedade civil.

DEMOCRACY, PLURALIZATION OF REPRESENTATION AND 
CIVIL SOCIETY
The article issues on the relationship between political representation 
and democratic reform, presenting both analytic displacements from 
the approaches focused on the political system and the reshuffling 
of representation, and the omissions of the literature concerned on 
deepening democracy. Recent theoretical and practical innovations, 
which bring about much thinking on the future of representation, 
seem to assemble elements that supersede the limits of the liberal 
understanding and practice of political representation. Out of the 
critical rescue of the idea of “virtual representation”, the authors 
suggest an agenda of democratic reform that could be able to account 
for those innovations. 

Keywords: Political representation; Democratic reform; Deepening 
democracy; Civil society.

ELEIÇÕES E REPRESENTAÇÃO

BERNARD MANIN, ADAM PRZEWORSKI E SUSAN C. STOKES
O artigo indaga o quanto o mecanismo eleitoral pode, de 
fato, tornar mais representativas as instituições da democra-
cia. Os autores diagnosticam sérias limitações no voto como 
mecanismo capaz de alavancar algum controle do represen-
tado sobre o representante.
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Palavras-chave: Teoria Democrática; Responsividade; Controle 
da representação.

ELECTIONS AND REPRESENTATION
The issue of this article is how much the electoral mechanism can 
effectively make the institutions of democracy more representative. 
The authors single out some critical limitations for the constituents 
to enhance controlling mechanisms over their representatives.

Keywords: Democratic Theory; Responsiveness; Accountability.

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA, IDENTIDADE E MINORIAS

IRIS MARION YOUNG
O texto examina os dilemas de inclusão enfrentados pela 
democracia e desenvolve um modelo analítico para se 
pensar na representação de minorias em termos compatí-
veis com exigências universalistas inerentes à cidadania e à 
democracia modernas.

Palavras-chaves: Democracia e inclusão; Diferença e represen-
tação; Minorias.

POLITICAL REPRESENTATION, IDENTITY AND MINORITIES
 The article examines the dilemmas of inclusion faced by democracy. 
It unfolds a analytic model to think on the representation of 
minorities in terms compatible to the universalistic demands of 
modern citizenship.

Keywords: Democracy and inclusion; Difference and representation; 
Minorities.
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O QUE TORNA A REPRESENTAÇÃO DEMOCRÁTICA?

NADIA URBINATI
A autora, seguindo passos já dados por Bernard Manin e 
outros, mas introduzindo suas próprias inquietações, faz 
uma reflexão sobre a natureza da representação democrá-
tica, mostrando sua originalidade como forma de governo 
representativo. Seu esforço teórico, nesse sentido, é apontar 
as diferenças desse modelo em relação à “democracia elei-
toral”, por um lado, e à “democracia direta”, por outro.

Palavras-chave: Teoria Democrática; Governo representativo; 
Democracia direta; Democracia eleitoral.

WHAT MAKES REPRESENTATION DEMOCRATIC?
The author, following the steps of Bernard Manin and others, but 
presenting her own insights, discusses the nature of democratic 
representation, standing for its originality as a type of representative 
government. Her main theoretical point is to single out the 
distinctive features of that type from both the “electoral democracy” 
as well as the “direct democracy”.

Palavras-chave: Democratic Theory; Representative government; 
Direct democracy; Electoral democracy.

 

REPRESENTAÇÃO, RETRATO E DRAMA

CICERO ARAUJO
O artigo vale-se de duas metáforas artísticas para explorar 
um contraste entre maneiras de pensar a representação 
política. As metáforas sugerem duas idealizações muito 
diferentes da boa ordem política, ainda que o vocabulário 
político tradicional costume confundi-las, e produzem seus 
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próprios impactos a respeito do que esperar das práticas de 
representação das autoridades políticas.

Palavras-chave: Retrato e drama; Representação; Estado sobe-
rano; Constituição Mista.

REPRESENTATION, PORTRAIT AND DRAMA
 The article elaborates on two artistic metaphors to search for 
contrasting modes of thinking on political representation. The 
metaphors suggest two very distinctive ideals of the good political 
order – despite a certain trend of the traditional political lexicon to 
mix them up – and make their own impacts on what to expect from 
the authorities’ practices of representation.

Keywords: Portrait and drama; Representation; The sovereign State; 
Mixed Constitution.
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