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Democracia de Norberto Bobbio.  

Licenciando em História. 

Vitor Reis de Melo. 

 

Resumo: o presente artigo tem como principal teórico Norberto Bobbio. Este é o 

Professor; Filósofo Político; Positivista Legal; Ideólogo Político e Senador Vitalício 

Italiano. A Democracia na sua visão tem quer ser estudada nos grandes universos: a 

Democracia Clássica de Aristóteles; a Democracia Medieval Romana e a Democracia 

Moderna Maquiavélica, e alguns outros pontos. Ele traz consigo alguns Intelectuais para 

defender a sua posição sobre Democracia. Alguns destes são: os Filósofos Umberto 

Padovani e Luís Castagnola; Os Persas: Otane, Megabizo, Dario; Platão de Atenas; 

Aristóteles de Estagira; o Filósofo Nicola Abbagnano; Maquiavel; Kant; Locke; 

Rousseau; o Filósofo Marsílio de Pádua; o Teórico Econômico e Político Jean Bodin; os 

Enciclopedistas Antigo: Azo e Hugolino; os Defensores da Escola de Direito Natural: 

Grotius, Wolf, Puffendorf; Charles Montesquieu; Nicola Matteucci; o Pai do 

Democratismo Moderno: Johannes Althusius; o Teórico Político Robert Dahl; Franco 

Venturini; O Democrata Igualitário John Toland; os Defensores da Teoria das Elites: 

Ludwig Gumplowicz; Gaetano Mosca; Vilfredo Pareto; Joseph Shumpeter; Giovanni 

Sartori; Arend Lijphart; Gabriel  Almond e Macpherson.      
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Abstract: This article has as main theoretician Norberto Bobbio. This is the Teacher; 

Political Philosopher; Positivist Legal; Political Ideologist and Italian Senator for Life. 

The Democracy in its vision has wants to be studied in the great universes: The Classic 

Democracy of Aristotle; The Roman Medieval Democracy and the Modern 

Machiavellian Democracy, and some other points. He brings with him some Intellectuals 

to defend his position on Democracy. Some of these are: the Philosophers Umberto 

Padovani and Luís Castagnola; The Persians: Otane, Megabizo, Darius; Plato of Athens; 

Aristotle of Estagira; The Philosopher Nicola Abbagnano; Machiavelli; Kant; Locke; 

Rousseau; The Philosopher Marsilius of Padua; The Economic and Political Theorist Jean 

Bodin; The Ancient Encyclopedists: Azo and Hugolino; The Defenders of the School of 

Natural Law: Grotius, Wolf, Puffendorf; Charles Montesquieu; Nicola Matteucci; The 

Father of Modern Democracy: Johannes Althusius; Political Theorist Robert Dahl; 

Franco Venturini; The Equal Democrat John Toland; The Defenders of Elites' Theory: 

Ludwig Gumplowicz; Gaetano Mosca; Vilfredo Pareto; Joseph Shumpeter; Giovanni 

Sartori; Arend Lijphart; Gabriel Almond and Macpherson      
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Segundo o Historiador do Pensamento Político, a Democracia tem Escolas 

Históricas que escreveram na trajetória do tempo tradições que conduzem e influenciam 

o Pensamento Político da Modernidade. E partir dessas todos os desdobramentos 

possíveis e imprevisíveis para uma descendência, principalmente falando de política.  São 

estas as Escolas Históricas da Democracia:   

 

 Para o Filósofo Político Norberto Bobbio, “o problema da Democracia, das suas 

características, de sua importância ou desimportância é, como se vê, antigo. Tão antigo 

quanto a reflexão sobre as coisas da política, tendo sido reproposto e reformulado em 

todas as épocas. De tal maneira isto é verdade, que um exame do debate contemporâneo 

em torno do conceito e do valor da Democracia não pode prescindir de uma referência, 

ainda que rápida, à tradição” (BOBBIO, 1997, 320 p.).  

    Aristóteles, de Estagira. Não se pode falar de política antes sintetizarmos a 

biografia deste grande homem. Segundo Umberto Padovani e Luís Castagnola, o notável 

Aristóteles era: “filho de Nicômaco, médico de Amintas, rei da Macedônia, nasceu em 

Estagira, colônia grega da Trácia, no litoral setentrional do mar Egeu, em 384 a. C.” 

(PADOVANI e CASTAGNOLA, 1918, 123 p.). Em 367, ele começa a estudar na 

Academia de Platão em Atenas, e ali fica por duas décadas – até que infelizmente teve 

que sepultar o seu amado Mestre Platão. Todavia, nessas duas décadas ele têm contatos 

com outros Filósofos que acabam por influenciá-lo, não quanto o Mestre Platão. Essa 

miscelânea de ideologias corrobora para construção do seu Sistema. No ano 343 a. C. é 
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convidado pelo Rei Macedônico Filipe e Olímpia de Épiro a ser pedagogo de seu filho 

Alexandre, o Grande, ainda adolescente de com cerca de 13 anos, permaneceu na Corte 

Macedônica por três anos.  Até que iniciou sua missão como Embaixador Político-

Educacional pela Ásia.  

 Depois de mais uma década da morte de Platão, ele retorna para Atenas. Não longe 

do Templo de Apolo Lício. Fundou sua própria Acadêmica, o Liceu popularmente 

chamada de: “Peripatética” (PADOVANI e CASTAGNOLA, 1918, 123 p.). Tratava, 

especialmente, sobre lógica daí originou sua ideia de Gnosiologia. Aristóteles é 

considerado o Pai da Lógica. Com a morte de Alexandre, o Grande - em 323 a. C., 

concomitantemente, desaba o seu Império. Nasce na cidade de Atenas o desejo de 

emancipação política liderada por Demóstenes. “Aristóteles, mal visto pelos atenienses, 

foi acusado de ateísmo” (PADOVANI e CASTAGNOLA, 1918, 124 p.). Por isso vem 

para Eubéia, onde possuía uma herdade da sua mãe, e o Liceu passou a ser administrado 

por Teofrasto, um no ano depois, devido uma enfermidade morreu um dos três maiores 

Filósofos que a Humanidade já teve: Aristóteles, de Estagira. O Universo Aristotélico tem 

os seguintes pontos importantes segundo Umberto Padovani e Luís Castagnola: 

    

         Democracia Clássica de Aristóteles. Para os autores o gráfico fica de fora a 

política, que será tratada agora. A Política de Aristóteles está ligada a virtude, “formação 
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moral dos cidadãos e o conjunto dos meios necessários para isso” (PADOVANI e 

CASTAGNOLA, 1918, 124 p.). 

 

  

           A Visão de Aristóteles sobre as formas de Governo: à esquerda o lado bom e a 

direita o lado ruim, o que os autores chamam de “degeneração” (PADOVANI e 

CASTAGNOLA, 1918, 134 p.). Dentro de toda forma de Governo Saudável há um câncer 

celular.  

 

        Segundo Norberto Bobbio, o Pai da História, Heródoto seria o primeiro a registrar a 

respeito das formas de Governo: em um debate em uma de suas obras com: Otane, 

Megabizo e Dario. O assunto político era: Qual a melhor forma de Governo para os 

Persas? “Enquanto Megabizo defende a aristocracia e Dario a monarquia, Otane toma a 
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defesa do Governo popular, que segundo o antigo uso grego chama de Isonomia, ou 

igualdade das leis, ou igualdade diante da lei, com o argumento que ainda hoje os 

defensores da Democracia têm como fundamental” (BOBBIO, 1997, 320 p.). O 

Ateniense Platão, como Teórico Político descrevia cinco formas de Governo:    

  

     

   

 Segundo Norberto Bobbio, enquanto Aristóteles era um “democrático-intelectual” 

(PADOVANI e CASTAGNOLA, 1918, 135 p.) para Umberto Padovani e Luís 

Castagnola. Já Bobbio vê Platão como um Aristocrata-Conservador. “Das cinco formas 

de Governo descritas por Platão na República, aristocracia, timocracia 1 , oligarquia, 

Democracia e tirania, só uma delas, a aristocracia, é boa” (BOBBIO, 1997, 320 p.). 

Segundo Platão, só há Democracia com a vitória do povo, e acontecem verdadeiras 

mudanças sócio-políticas. Platão sempre defendeu os dois universos de Democracia. 

“Distinguindo as formas boas das formas más de Governo com base no critério da 

legalidade e da ilegalidade” (BOBBIO, 1997, 320 p.). Platão não vê a Democracia como 

                                                           
1“Segundo Nicola Abbagnano: é a primeira degeneração da aristocracia (...), o Governo fundado na honra 

que nasce quando os governantes se apropriam de terras e de casas. Forma de governo baseada no desejo 

de honrarias, que, segundo Platão, é uma corrupção da aristocracia. Forma de governo baseada na riqueza, 

segundo Aristóteles” (ABBAGNANO, 2000, 987 p.).  
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um bom modelo político para se viver. “Sob todo o aspecto é fraca e não traz nem muito 

benefício nem muito dano, se a compararmos com outras formas, porque nela estão 

pulverizados os poderes em pequenas frações, entre muitos. Por isso, de todas as formas 

legais, é esta a mais infeliz, enquanto que entre todas as que são contra a lei é a melhor” 

(PLATÃO apud BOBBIO, 1997, 320 p.). Para Platão no Governo democrático vivemos 

em constante paradoxo. “Se todas forem desenfreadas, é na Democracia que há mais 

vantagem para viver; por outro lado, se todas forem bem organizadas, é nela que há menor 

vantagem para viver” (PLATÃO apud BOBBIO, 1997, 320 p.). Deixando a antiguidade 

política, mas, não suas marcas. É em Nicolau Maquiavel que moram os ninhos da Política 

Moderna com suas respectivas matrizes ideológicas governamentais. São duas: 

    

         Segundo Norberto Bobbio são Governos ideológicos cheio de antagonismo: 

“Ambas são, se bem que por razões opostas, más; uma, por excesso de autoridade e outra 

pelo excesso de liberdade. Até na variedade das classificações, a Democracia, uma vez 

mais, é objurgada como o regime da liberdade bem desenfreada” (MAQUIAVEL apud 

BOBBIO, 1997, 320 p.). Prosseguindo, na visão de Bobbio a visão política de Aristóteles 

é de um Governo Humano de três dimensões boas e suas vias de corrupção concordando 

com os Filósofos Umberto Padovani e Luís Castagnola.  

Na tipologia aristotélica, que distingue três formas puras e três formas 

corruptas, conforme o detentor do poder governa no interesse geral ou no 

interesse próprio, o "Governo da maioria" ou "da multidão", distinto do 

Governo de um só ou do de poucos, é chamado "politia", enquanto o nome de 

Democracia é atribuído à forma corrupta, sendo a mesma definida como o 
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"Governo de vantagem para o pobre" e contraposta ao "Governo de vantagem 

para o monarca" (tirano) e ao "Governo de vantagem para os ricos" (oligarquia) 

(BOBBIO, 1997, 320 p.).   

 

 Como Platão, Aristóteles vê cinco formas de governo2. “Salvo poucas exceções, 

a tripartição aristotélica foi acolhida em toda a tradição do pensamento ocidental, pelo 

menos até Hegel, ao qual chega quase extenuada, e tornou-se um dos lugares comuns da 

tratadística política” (BOBBIO, 1997, 320-21 p.). Assim, a Política de Maquiavel 3 

permaneceu no topo do final de Renascença, e atravessou o Racionalismo; o Empirismo; 

o Iluminismo; o Criticismo Kantiano até que foi superada pelo Idealismo Hegeliano. 

“Para assinalar algumas etapas deste longo percurso, recordamos Marsílio de Pádua 

(Defensor pacis, I, 8), São Tomás de Aquino (Summa Theologica, I-II, qu. 105, art. 1); 

Bodin (De La repúblique, II, 1), Hobbes (Decive, cap. VII,  Leviathan, cap. XIX), Locke 

(Segundo tratado sobre o Governo, cap. X), Rousseau (Contrato social, III, 4; 5, 6), Kant 

(Metafísica dos costumes. Doutrina do direito, § 51), Hegel (Linhas fundamentais de 

filosofia do direito, § 273)” (BOBBIO, 1997, 321 p.). Segundo Norberto Bobbio, o grande 

redirecionador que vale a pena ser citado foi Jean Bodin4. Pois, ele dividiu dois caminhos 

que até o seu tempo parecia ser um:   

 

 

                                                           
2 “1) Da Democracia entendida em sentido mais amplo, Aristóteles subdistingue cinco formas: 1) ricos e 

pobres participam do Governo em condições paritárias. A maioria é popular unicamente porque a classe 

popular é mais numerosa. 2) Os cargos públicos são distribuídos com base num censo muito baixo. 3) São 

admitidos aos cargos públicos todos os cidadãos entre os quais os que foram privados de direitos civis após 

processo judicial. 4) São admitidos aos cargos públicos todos os cidadãos sem exceção. 5) Quaisquer que 

sejam os direitos políticos, soberana é a massa e não a lei. Este último caso é o da dominação dos 

demagogos, ou seja, a verdadeira forma corrupta do Governo popular” (BOBBIO, 1997, 320 p.).   

3 Dramaturgo; Escritor; Político Italiano. Nascido em Florença. Considerado o Pai do Maquiavelismo. 

Ocupou cargos de secretário e Embaixador de Médicis.  

4 Político; Filósofo; Economista; Precursor da Ciência Política; Bacharel em Direito; Teórico Econômico; 

Contribui para a Filosofia da História. Nasceu em Angers na França (1530) e morreu em Laon (1597).   
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 Na visão do Bobbio, Jean Bodin, ao mesmo tempo em que ele separou Formas de 

Estado, de Formas de Governo. Este foi o primeiro ponto sobre Democracia que 

influenciou a Idade Moderna: a diferenciação de título, de soberania, ou seja, “com o que 

se pode ter uma monarquia, um Estado em que o poder soberano pertence ao rei, 

governado democraticamente, pelo fato de as magistraturas serem atribuídas pelo rei a 

todos indistintamente, ou uma democracia aristocrática, como foi Roma durante um certo 

período de sua história, ou uma aristocracia democrática, e assim por diante” (BODIN 

apud BOBBIO, 1997, 321 p.).  

Segundo Norberto Bobbio, o segundo foi: aniquilação dos parâmetros de Thomas 

Hobbes para Forma Pura ou Impura de Governo, “com base no princípio de que para um 

poder soberano absoluto não se pode estabelecer nenhum critério para distinguir o uso do 

abuso de poder, e, portanto, o Governo bom do Governo mau” (BODIN apud BOBBIO, 

1997, 321 p.). O último e terceiro ponto que vale apena ser citado foi:  “a degradação 

introduzida por Rousseau, das três formas de Governo nos três modos de exercício do 

poder executivo, ficando firme o princípio de que o poder legislativo, isto é, o poder que 

caracteriza a soberania pertence ao povo, cuja reunião num corpo político através do 

contrato social Rousseau chama de república, não de Democracia (que é apenas uma das 

formas com que se pode organizar o poder executivo)” (BODIN apud BOBBIO, 1997, 

321 p.).  

  Democracia Medieval Romana. Segundo Norberto Bobbio esta circula em torno 

da Soberania popular. Os Juristas Medievos chegaram a essa conclusão, devido algumas 

obras do seu tempo, que falava sobre Democracia. Uma delas seria Digesto: “se diz que 

o príncipe tem autoridade porque o povo lhe deu” (DIGESTO apud BOBBIO, 1997, 321 

p.). Outra obra é Juliano: “a propósito do costume, como fonte de direito, se diz que o 

povo cria o direito não apenas através do voto, dando vida às leis, mas também rebus 

ipsis et factis, dando vida aos costumes” (JULIANO apud BOBBIO, 1997, 321 p.). 

Alguns passos precisam ser entendidos. Primeiro: todo poder tem uma fonte: “a fonte 

originária deste poder seria sempre o povo e abriu o caminho para a distinção entre a 

titularidade e o exercício do poder, que teria permitido, no decorrer da longa história do 

Estado democrático, salvar o princípio democrático não obstante a sua corrupção prática” 

(BOBBIO, 1997, 321 p.). Outra consideração dentro desse primeiro ponto é que: 

 

a disputa entre defensores e opositores da soberania popular se concentrou 

sobre o significado que deve ser dado à passagem do poder do povo ao 
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imperador. Tratava-se, por outras palavras, de estabelecer se esta passagem 

deve ser considerada uma transferência definitiva, tanto do exercício como da 

titularidade (uma translatio imperii, no verdadeiro sentido) ou uma concessão 

temporária e revogável em princípio, com a conseqüência de que a titularidade 

do poder teria permanecido no povo e ao príncipe seria confiado apenas o 

exercício do poder (BOBBIO, 1997, 321 p.). 

  

 Segundo, pode se chegar à seguinte conclusão que: “nas comunidades onde o 

povo transferiu para outros o poder originário de fazer as leis, sempre conservara, apesar 

de tudo, o poder de criar direito através da tradição” (BOBBIO, 1997, 321 p.). Dentro 

desse debate político medievo havia uma querela: “se o direito derivado diretamente do 

povo tinha maior força ou menor força que o direito emanado do imperador” (BOBBIO, 

1997, 321 p.). Para o Enciclopedista Antigo Azo não houve literalmente o concessio, “o 

povo jamais abdicou inteiramente de seu poder” (AZO apud BOBBIO, 1997, 321 p.). Isso 

é confirmado pelo Enciclopedista Antigo: “Basta lembrar que, depois de tê-lo transferido, 

o revogou em várias ocasiões, afirmando Hugolino, abertamente, que o povo jamais 

transferiu o poder ao imperador de modo tal que não ficasse algum vestígio junto de si, 

porque mais do que tudo constituiu o imperador como seu procurador” (HUGOLINO 

apud BOBBIO, 1997, 321 p.).    

 Para Norberto não como falar do Período Medievo Teórico Político, sem falar de 

Marsílio de Pádua5. Pois, foi um inovador como poucos: “certamente a mais rica de 

esquemas destinados a serem desenvolvidos pelo pensamento político, moderno, o 

Defensor pacis de Marsílio de Pádua” (DE PÁDUA apud BOBBIO, 1997, 321 p.).  

Segundo Paulo Bonavides a estruturação do poder dentro da política do Estado vem sendo 

escrita e discutida desde Aristóteles com suas instituições que faz dela ser o que é. 

“Distinguira Aristóteles a assembleia-geral, o corpo de magistrados e o corpo judiciário; 

Marsílio de Pádua no Defensor Pacis já percebera a natureza das distintas funções estatais 

e pôr fim a Escola de Direito Natural e das Gentes, com Grotius, Wolf e Puffendorf, ao 

falar em partes potentiales summi imperii, se aproximara bastante da distinção 

estabelecida por Montesquieu” (BONAVIDES, 1994, 173 p.).  Retornando com Bobbio, 

a obra de Marsílio de Pádua, o Defensor do Pacis resume-se em:  

 

                                                           
5 Italiano; do século XIII; Médico; Filósofo; Teólogo e Pensador Político.  
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se afirma e demonstra abertamente, com vários argumentos, o princípio de que 

o poder de fazer leis, em que se apoia o poder soberano, diz respeito 

unicamente ao povo, ou à sua parte mais poderosa (valentior pars), o qual 

atribui a outros não mais que o poder executivo, isto é, o poder de governar no 

âmbito das leis. De um lado, portanto "o poder efetivo de instituir ou eleger 

um Governo diz respeito ao legislador ou a todo o corpo dos cidadãos, assim 

como lhe diz respeito o poder de fazer leis... Da mesma forma diz respeito ao 

legislador o poder de corrigir e até de depor o governante, onde houver 

vantagem comum para isso". Por outro lado, enquanto a causa prima do Estado 

é o legislador, o governante (a pars principans) é a causa secundaria ou, 

segundo outras expressões mais cheias, "é a causa instrumental e executiva", 

no sentido de que quem governa age pela "autoridade que lhe foi outorgada 

para tal fim pelo legislador e segundo a forma que este lhe indicar (DE PÁDUA 

apud BOBBIO, 1997, 321-22 p.). 

 

Essa Teoria de Marsílio de Pádua graficamente fica assim: 

 

 

 

 Prosseguindo (...), através trilho traçado por Marsílio de Pádua. A Teoria Política 

Democrática sofreu uma reviravolta, “um dos pontos cardeais das teorias políticas dos 

escritores dos séculos XVII e XVIII. Estes são considerados com razão os pais da 

Democracia moderna” (DE PÁDUA apud BOBBIO, 1997, 322 p.). Então, uma das 

diferenças entre Locke e Rousseau é a prática Legislativa: “para Locke, este deve ser 

Povo:
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exercido por representantes, enquanto que para Rousseau deve ser assumido diretamente 

pelos cidadãos” (LOCKE, ROUSSEAU apud BOBBIO, 1997, 322 p.).   

 Segundo Norberto Bobbio, há vários assuntos dentro do estudo da Democracia 

Política que não pode ser confundido os seus universos como: Doutrina da Soberania 

Popular e Doutrina do Contratualismo6. Esta ferramenta sofreu oposição de: Thomas 

Hobbes, e Emanuel Kant, o Contratualista Não-Democrático. São coisas a pensar. “Do 

mesmo modo que nem todo o Contratualismo é democrático, assim nem todo o 

democratismo é Contratualista” (BOBBIO, 1997, 322 p.). Sem se esquecer que o 

Contratualismo é a materialização do Pensamento da Democracia Moderna. É 

indiscutível, que há inúmeros motivos para ligação da: Teoria da Soberania Popular e a 

Teoria do Contrato Social. É essa a posição de Bobbio: 

  

o populus concebido como universitas civium é ele mesmo, na sua origem, o 

produto de um acordo (o chamado pactum societatis); uma vez constituído o 

povo, a instituição do Governo, quaisquer que sejam as modalidades da 

transmissão do poder, total ou parcial, definitivo ou temporário, irrevogável ou 

revogável, acontece na forma própria de contrato (o chamado pactum 

subjectionis). Através da teoria da soberania popular, a teoria do 

CONTRATUALISMO entra de pleno direito na tradição do pensamento 

democrático moderno e torna-se um dos momentos decisivos para a fundação 

da teoria moderna da democracia (BOBBIO, 1997, 322 p.). 

 

                                                           
6 Segundo Niloca Matteucci: “Com o Contratualismo tornou-se comum identificar teorias muito diversas 

entre si. Por isso, a possibilidade de definir, de modo adequado, corrente tão complexa do pensamento 

ocidental depende quer da adoção de perspectivas e ângulos diversos, quer do seu confronto com as 

soluções dadas ao problema da ordem política por outras correntes de pensamento. Em sentido muito amplo 

o Contratualismo compreende todas aquelas teorias políticas que veem a origem da sociedade e o 

fundamento do poder político (chamado, quando em quando, potestas, imperium, Governo, soberania, 

Estado) num contrato, isto é, num acordo tácito ou expresso entre a maioria dos indivíduos, acordo que 

assinalaria o fim do estado natural e o início do estado social e político. Num sentido mais restrito, por tal 

termo se entende uma escola que floresceu na Europa entre os começos do século XVII e os fins do XVIII 

e teve seus máximos expoentes em J. Althusius (1557-1638), T. Hobbes (1588-1679), B. Spinoza (1632-

1677), S. Pufendorf (1632-1694), J. Locke (1632-1704), J.-J. Rousseau (1712-1778), I. Kant (1724-1804). 

Por escola entendemos aqui não uma comum orientação política, mas o comum uso de uma mesma sintaxe 

ou de uma mesma estrutura conceitual para racionalizar a força e alicerçar o poder no consenso” (BOBBIO, 

1997, 272 p.)     
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 Sintetizando, essa linha de raciocínio. O Universo Social Civil nasce da População 

por meio de um acordo com o Governo chamado Pacto Social. Automaticamente, o poder 

é transferido do povo para o Governo, que tem por nome Pacto Subjetivo. O caminho da 

Teoria da Soberania Popular é o caminho para o Contratualismo ter condição de ser 

exercido na Modernidade, como Ideologia Política no Pensamento Moderno.    

 Democracia Moderna de Maquiavel. Segundo Norberto Bobbio, em Platão de 

Atenas ocorre: “a contraposição entre as duas formas opostas da Democracia e 

Monarquia” (BOBBIO, 1997, 322 p.). A ideologia política romana é de um Governo 

Misto: “o tema da contraposição entre reino e república, ou entre república e principado” 

(BOBBIO, 1997, 322 p.). No Período Medievo os Politólogos caminhavam paralelamente 

as duas linhas de modelo político: “a tripartição aristotélica e a bipartição entre reino e 

república correm muitas vezes de forma paralela”. Esse fenômeno só entrar em desuso na 

Contemporaneidade. Devido, com a efervescência política Maquiavel leu o seu tem 

tempo com a seguinte conclusão: "todos os Estados, todos os domínios que tiveram e têm 

império sobre os homens, foram e são ou repúblicas ou principados". (MAQUIAVEL 

apud BOBBIO, 1997, 322 p.). Para Nicolau Maquiavel dentro desses dois universos 

República contra Monarquia, não cabe a Democracia como Governo Popular, até porque 

a República também tem suas variações mais comuns:  

  

 

   

 Segundo Norberto Bobbio, para Maquiavel o modelo governamental perfeito é a 

Republica Romana. Esse padrão se perpetuará: “na noção idealizada da república que de 

Maquiavel passará através dos escritores radicais dos séculos XVII e XVIII até à 

Revolução Francesa, entendida em sua oposição governo real” (MAQUIAVEL apud 

BOBBIO, 1997, 322 p.). Segundo Bobbio a Revolução Francesa é Polícracia: 

República

Democrática

República 
Aristocrática
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como aquela forma de Governo em que o poder não está concentrado nas mãos 

de um só mas é distribuído variamente por diversos órgãos colegiados, embora, 

por vezes, contrastando entre si, se acham constantemente alguns traços que 

contribuíram para formar a imagem ou pelo menos uma das imagens da 

Democracia moderna, que hoje, cada vez mais frequentemente, é definida 

como regime policrático oposto ao regime monocrático. (MAQUIAVEL apud 

BOBBIO, 1997, 322 p.). 

 

  Para Norberto Bobbio, o Pai do Democratismo Moderno é Johannes Althusius. 

Na sua obra: Política Metódica Digesta no ano de 1603. Ele separa os Modelos 

Governamentais: “a diferença entre as várias formas de Governo, distingue-as segundo o 

summus magistratus por monarchicus ou poliarchicus, usando uma terminologia que se 

tornará familiar para a ciência política americana com Robert Dahl” (ALTHUSIUS apud 

BOBBIO, 1997, 322 p.). Assim, Robert Dahl foi a ponte: “o qual no A preface to 

democratic theory (1956) elabora, de encontro às teorias tradicionais ou que ele considera 

tradicionais, da Democracia madisoniana e populista, a teoria da Polyarchal democracy” 

(ALTHUSIUS apud BOBBIO, 1997, 322-23 p.). Althusius concluiu que: a Democracia 

era um Governo Aristotélico, “a república não é Democracia; mas no seu caráter peculiar 

de Governo livre, de regime antiautocrático” (ALTHUSIUS apud BOBBIO, 1997, 323 

p.). A Democracia é Antidespotista.    

 Para Franco Venturini, o estudo político de Democracia e República e nível 

conceitual tendem a sofrer confusão.  Motivado, principalmente, por uma linha de 

Pensadores Republicanos Conservadores: “os quais exaltam, juntamente com as 

repúblicas antigas, as repúblicas pequenas e livres do tempo, desde a Holanda até Gênova, 

Veneza, Lucca, e Genebra do citoyen virtueux Jean-Jacques” (VENTURINI apud 

BOBBIO, 1997, 323 p.). O Republicanismo Britânico do século XVII tem como o seu 

principal teórico foi John Toland. Para ele a República é: “como a mais perfeita forma de 

Governo popular que jamais existiu” (VENTURINI apud BOBBIO, 1997, 323 p.). Esta 

era a Republica de John Toland: 

 

 



 

15 

 

 Segundo Charles Montesquieu existia três formas de Governo (Republica; 

Monarquia; Despotismo). Somente, a Republica “compreende tanto a república 

democrática como a aristocrática, quase sempre tratadas separadamente. Quando o 

discurso visa os princípios de um Governo, o princípio próprio da república, a virtude, é 

o princípio clássico da Democracia e não da aristocracia” (MONTESQUIEU apud 

BOBBIO, 1997, 323 p.). Como para Saint Just e Robespierre o Despotismo-Absolutista 

só morrera definitivamente com a Nova democracia, ou seja, o “Reino da Virtude” 

(SAINT JUST, ROBESPIERRE, apud BOBBIO, 1997, 323 p.). A coluna principal do 

Governo Popular Pacifista “é a virtude” (BOBBIO, 1997, 323 p.). Para Norberto Bobbio 

esta é a síntese do Contrato Social de Rousseau: 

 

  

 Segundo Norberto Bobbio, quando J. J. Rousseau remonta a ideia de o Estado 

ser democrático, isto é, uma República. Ele resgata a ideia de Jean Bodin, com a 

rotação de magistraduras. 
mediante das eleições dos cidadãos 

ivres. 

férrea lei agrária
distribuição igualitária para que não 

haja opressão

Democracia Igualitária 
de

John Toland

vontade geral: 
inalienável; 
indivisível e 

infalível

poder de fazer 
leis 

todos nas 
produção das 

leis
ideal igualitário

Estado 
Democrático =

República
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diferenciação de: “forma de Estado e a forma de Governo” (BODIN apud BOBBIO, 1997, 

323 p.). Já Rousseau, vê República como: “forma do Estado ou do corpo político” 

(ROSSEAU apud BOBBIO, 1997, 323 p.). Ele duas ideias de Democracia. Primeira: é 

mais uma possibilidade de um corpo político governamental. Segunda: a Democracia é 

“uma república ou não é nem sequer um Estado, mas o domínio privado deste ou daquele 

poderoso que tomou conta dele e o governa através da força”. Para na Andrew Heywood 

essa é uma relação gráfica das Ideologias Política com a Democracia: 

 

 Democracia e Liberalismo. Segundo Norberto Bobbio, o Novecentos foi uma 

espécie de laboratório ideológico entre a Direita com o Liberal e a Esquerda com o 

Socialismo passasse por grandes mutações, que destas referências para variantes 

ideológicas de ambos os lados. Onde a Democracia foi ponto central dessas experiências. 

O Estado Liberal tem como base direcional a Liberdade Individual com relação ao Estado. 

É “aquela liberdade de que são manifestações concretas as liberdades civis e a liberdade 

política” (BOBBIO, 1997, 323 p.).  

 Identificada a Democracia propriamente dita sem outra especificação, com a 

Democracia direta, que era o ideal do próprio Rousseau, foi-se afirmando, 

através dos escritores liberais, de Constant e Tocqueville e John Stuart Mill, a 

ideia de que a única forma de Democracia compatível com o Estado liberal, 

isto é, com o Estado que reconhece e garante alguns direitos fundamentais, 

como são os direitos de liberdade de pensamento, de religião, de imprensa, de 

Liberais. 

eleições regulares

limites constitucionais

Conservadores. Lieral-
Democrático

protegem a propriedade

protegem as Instituições 
Tradicionais

Fascistas. 

Democracia Totalitária
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Descentralização Radical

Socialistas.
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Submissãoda Economia 
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reunião, etc, fosse a Democracia representativa ou parlamentar, onde o dever 

de fazer leis diz respeito, não a todo o povo reunido em assembleia, mas a um 

corpo restrito de representantes eleitos por aqueles cidadãos a quem são 

reconhecidos direitos políticos (BOBBIO, 1997, 323-324 p.). 

  

 Para o autor a Liberdade da Democracia Liberal. Está pautada no direito de 

organizar reuniões, manifestações, opiniões no foco de contribuir para a política do País. 

“Mas se esta liberdade é conceptualmente diversa das liberdades civis (...) na concepção 

liberal da Democracia, o destaque é posto mais sobre o mero fato da participação como 

acontece na concepção pura da Democracia” (BOBBIO, 1997, 324 p.). Para o 

Liberalismo a Democracia Liberal é: “uma expressão e um resultado de todas as outras 

liberdades” (BOBBIO, 1997, 324 p.). Entretanto, a Liberdade dentro da Democracia 

Liberal é contraditória:  

Deste ponto de vista, se é verdade que não pode chamar-se, propriamente, 

liberal, um Estado que não reconheça o princípio democrático da soberania 

popular, ainda que limitado ao direito de uma parte (mesmo restrita) dos 

cidadãos darem vida a um corpo representativo, é ainda mais verdadeiro que 

segundo a concepção liberal do Estado não pode existir Democracia senão 

onde forem reconhecidos alguns direitos fundamentais de liberdade que 

tornam possível uma participação política guiada por uma determinação da 

vontade autônoma de cada indivíduo (BOBBIO, 1997, 324 p.).   

  

 Segundo Norberto Bobbio, a evolução da Democracia nos sistemas 

Representativos são duas, que trilham duas direções: 

  

 

alargamento 

do Direito do 
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Representativas
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 Para Norberto Bobbio, esses caminhos ideológicos de desenvolvimento na 

verdade é o cumprimento da Universalização da Democratização: “que consiste no 

cumprimento cada vez mais pleno do princípio-limite da soberania popular, se insere na 

estrutura do Estado liberal entendido como Estado, in primis, de garantias” (BOBBIO, 

1997, 324 p.). Resumindo é o “processo de democratização” (BOBBIO, 1997, 324 p.), 

que é o processo evolutivo em que a Democracia Liberal desde o século XIX. Uma 

evolução quantitativa, e não qualitativa. “Neste contexto histórico a Democracia não se 

apresenta como alternativa (como seria no projeto de Rousseau rejeitado por Constant) 

ao regime representativo, mas é o seu complemento; não é uma reviravolta, mas uma 

correção” (BOBBIO, 1997, 324 p.).  

 Democracia e o Socialismo. Segundo Norberto Bobbio, “o ideal democrático 

representa um elemento integrante e necessário, mas não constitutivo” (BOBBIO, 1997, 

324 p.).  A Democracia e o Socialismo conversavam, porque os Intelectuais de Esquerda 

têm o povo como a base do Estado, e “este reforço não seria jamais alcançada aquela 

profunda transformação da sociedade que os socialistas das diversas correntes sempre 

tiveram como perspectiva” (BOBBIO, 1997, 324 p.). A outro ponta da lança é: “ideal 

democrático não é constitutivo do socialismo” (BOBBIO, 1997, 324 p.). Pois, a matriz 

do Socialismo é a: “revolução das relações econômicas e não apenas das relações 

políticas, da emancipação social, como disse Marx, e não apenas da emancipação política 

do homem” (BOBBIO, 1997, 324 p.).  
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 São realmente duas Doutrinas muito diferentes. “O que muda na doutrina 

socialista a respeito da doutrina liberal é o modo de entender o processo de 

democratização do Estado. Na teoria marxista-engelsiana, para falar apenas desta, o 

sufrágio universal, que para o liberalismo em seu desenvolvimento histórico é o ponto de 

chegada do processo de democratização do Estado, constitui apenas o ponto de partida” 

(BOBBIO, 1997, 324 p.).  

 Segundo Norberto Bobbio, o Sufrágio Universal é uma das bases democráticas 

do Socialismo, devido, a acessibilidade que essa ferramenta é que elegeria os Conselhos7 

dos Operários. Isso de maneira direta, a ideia é que o sufrágio universal fosse usado para 

toda e qualquer decisão social, política e econômica. Esse Conselho passaria por uma 

espécie Evolução Institucional.  

 

 

 Segundo Norbert Bobbio, a Comuna de Paris de Marx também é chamada de 

“Autogoverno de Produtores” (BOBBIO, 1997, 325 p.).  Essa Democracia tinha algumas 

peculiaridades que chamam a atenção. Primeiro: uma Democracia Não-Parlamentar que 

tem como uma de suas bases a divisão dos três poderes que são: 

                                                           
7  Segundo Massimo Follis: “Conselhos operários se entendem, segundo o significado literal da expressão, 

os organismos representativos colegiais que reproduzem as características formais do "conselho" como 

órgão de poder revolucionário, ou seja: a) referência a coletividades concretas — neste caso os operários 

ocupados nas diversas empresas que lhes determinam o corpo eleitoral e a composição; b) formação baseada 

no princípio da delegação por parte de tais coletividades, em geral a modo de mandato imperativo e 

revogável; c) fusão, no âmbito dos seus poderes, das funções legislativa e executiva. Levado em conta o 

significado original da noção de "conselho" e a sua composição operária, o termo refere-se, pois, em 

primeiro lugar, a um fenômeno histórico definido, que coincide substancialmente com o ciclo de lutas 

operárias iniciado em 1915-16 nos principais centros industriais da Europa e transformado em aberto 

conflito político durante a crise revolucionária do primeiro pós-guerra” (Follis apud BOTTOMORE, 1983, 

131-32 p.).  
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 Segundo: para Norberto Bobbio, outro grande segredo do Socialismo é o 

Sistema Eleitoral minaria todo funcionamento do Estado, ou seja, lá na comuna de Paris 

não existira a Meritocracia.  As eleições atingiriam totalmente o Aparelho Estatal.  

 

 Terceiro: Segundo Norberto Bobbio é o que confirma a ideologia Marxista8 de 

Estado. “a Comuna é composta de conselheiros municipais eleitos por sufrágio universal 

nas diversas circunscrições de Paris, responsáveis e revogáveis em qualquer momento” 

(BOBBIO, 1997, 325 p.). Quarto: O Estado Comunal é “descentralizado” (BOBBIO, 

1997, 325 p.). É o mesmo para as Indústrias do Estado Comunal. 

                                                           
8 Ideologia organizada pelos discípulos de Karl Marx após a sua morte. Estes foram principalmente: Karl 

Kaustky e Engles. Na seguinte da morte Marx eles compilaram e publicaram e sua obra completa. Isso não 

faz de Marx o Pai do Socialismo ou do Comunismo, mas, o maior marco para essa ideologia sem dúvida. 

Admirados até pelos seus inimigos.  
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 Para Norberto Bobbio, a Democracia dos Conselhos o codinome da Comuna de 

Paris. Tiveram nos seus Conselhos os maiores objetos de estudos e questionamento no 

meio dos Intelectuais Socialistas de todos os níveis: “desde Gramsci até Rosa Luxemburg, 

desde Max Adler até Korsch, para terminar em Anton Pannekoek” (BOBBIO, 1997, 325 

p.). A Democracia dos Conselhos tem de diferente é a base de seu poder.  A sua força 

mora nos Operários, que como em uma espécie de escada decrescente eles compõem os 

Conselhos.  
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 Segundo Norberto Bobbio, a relação da Democracia com o Socialismo vai além 

do voto tradicional. Está m toda a participação direta através dos plebiscitos em qualquer 

mudança no Aparelho do Estado, a mais simples a mais complexa.  Por isso os Conselhos 

são tão importantes; são Conselhos Fabris; são de Industriais e etc. (...), sendo o foco é 

que todos realmente se sintam importantes para evolução política e constitucional do 

Estado Comunal. “O conselho de fábrica torna-se assim o germe de um novo tipo de 

Estado, que é o Estado ou a comunidade dos trabalhadores em contraposição ao Estado 

dos cidadãos, - através de uma expansão deste tipo de órgãos em todos os lugares da 

sociedade onde há decisões importantes a tomar” (BOBBIO, 1997, 325 p.). Síntese do 

Estado Comunal: “o sistema estatal, em seu complexo, será uma federação de conselhos 

unificados através do reagrupamento ascendente, partindo deles até aos vários níveis 

territoriais e administrativos” (BOBBIO, 1997, 325 p.). Assim, a Democracia Liberal e a 

Democracia Socialista têm estruturas muito diferentes. Pois, suas matrizes ideológicas 

moram em mundos díspares.  

 

 Democracia e Elitismo. Segundo o Cientista Político Norberto Bobbio, o 

Elitismo é alvo de todos os lados. “A crítica que de um lado o liberalismo faz à 

Democracia direta, e a crítica, que de outro lado o socialismo move à Democracia 

representativa” (BOBBIO, 1997, 325 p.). No final do século XIX surgiu uma Escola 

Crítica: Científica; Não-ideológica; Anti-Marxista e pró Soberania Popular chamada de 

Liberalismo:
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Teoria das Elites9 , os seus grandes destaques são: “Ludwig Gumplowicz, Gaetano 

Mosca e Vilfredo Pareto” (BOBBIO, 1997, 325 p.). Esses escritores: “a soberania popular 

é um ideal-limite e jamais correspondeu ou poderá corresponder a uma realidade de fato, 

porque em qualquer regime político, qualquer que seja a "fórmula política" sob a qual os 

governantes e seus ideólogos o representem, é sempre uma minoria de pessoas, que 

Mosca chama de "classe política", aquela que detém o poder efetivo” (BOBBIO, 1997, 

325 p.). Segundo Gaetano Mosca resume-se, que todo Modelo Governamental tem a sua 

Classe Política. Esse fenômeno ocorre independente do mundo pólo político: 

Conservadores; Ortodoxos; Fascistas; Ultraconservadores; Direita; Democratas; Social-

Democratas; Socialistas; Anarquistas. A Soberania Popular é Utópica. Isso é um Golpe 

Mortal na ideia de Democracia que vem desde a Antiguidade.  

Com esta teoria se conclui a longa e afortunada história das três formas de 

Governo, que, como se viu, está na origem da história do conceito de 

Democracia desde o momento em que, em toda a sociedade, de todos os 

tempos e em todos os níveis de civilização, o poder está nas mãos de uma 

minoria, não existe outra forma de Governo senão a oligárquica. O que não 

implica que todos os regimes sejam iguais, mas simplesmente que se uma 

                                                           
9 Segundo Tom Bottomore: “foram construídas, notadamente por Vilfredo Pareto e Caetano Mosca, em 

clara e consciente oposição ao marxismo, e contradizem a concepção marxista sob dois aspectos. Em 

primeiro lugar porque asseveram que a divisão da sociedade em grupos dominantes e subordinados é um 

fato universal e inalterável. Nas palavras de Mosca (1896): “Entre os fatos e tendências constantes 

encontrados em todos os organismos políticos, um é tão evidente que se torna visível ao observador mais 

casual. Em todas as sociedades – desde as que são muito pouco desenvolvidas e mal atingiram a aurora da 

civilização até as mais adiantadas e poderosas – há duas classes de pessoas – uma classe que governa e uma 

outra que é governada. ” Em segundo lugar; porque definem o grupo dirigente da sociedade de um modo 

inteiramente diferente do marxismo. Pareto o faz principalmente em termos das qualidades superiores de 

alguns indivíduos, que dão origem à emergência de elites em cada esfera da vida. Mosca, basicamente em 

termos do inevitável domínio de uma “minoria organizada” ou “classe política” sobre a maioria 

desorganizada, embora também se refira a “atributos altamente estimados e muito influentes” dessa 

minoria. Mosca, porém, introduziu tantas qualificações que acabou por esboçar uma teoria mais complexa 

(e mais próxima do marxismo) na qual a própria classe política é influenciada e limitada por uma variedade 

de “forças sociais” (representando interesses diferentes) e está ligada a uma ampla subelite que é um 

elemento vital no sentido de assegurar estabilidade política. Isso levou Gramsci (1949) a dizer que a “classe 

política (de Mosca) é um quebra-cabeça (…) tão flutuante e elástica é a noção”, embora, em outro trabalho, 

concluísse que essa “classe política” correspondia simplesmente ao segmento intelectual do grupo 

dominante” (BOTTOMORE, 1983, 201 p.).  
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diferença pode ser destacada, esta não pode depender de um critério extrínseco 

como o do número de governantes (um, poucos, muitos), mas dos vários modos 

com que uma classe política se forma, se reproduz, se renova, organiza e exerce 

o poder (BOBBIO, 1997, 325 p.).  

 

 Para Gaetano Mosca o que pode diferençar é o modo perpetuação no poder 

dessas Classes Políticas. Esse fenômeno de conservação ou manutenção do poder 

percorrem estradas diferentes, mas, atingem o mesmo alvo – poder. A formação das 

Classes Políticas são: “as que transmitem o poder hereditariamente e as que se alimentam 

das classes inferiores; a respeito do modo como exercem o poder, aquelas que o exercem 

sem controle e aquelas que são controladas a partir de baixo; nesse sentido, contrapôs, no 

primeiro caso, Democracia e aristocracia; no segundo” (BOBBIO, 1997, 326 p.). Nessa 

visão de Gaetano, mesmo tendo a Classe Política detentora do poder no Governo 

Autocrata e Democrata, não deixa de existir a Democracia. Segundo Norberto Bobbio, 

Gaetano Mosca tem uma visão não-ideológica, mas, realística. Essa Teoria das Elites: 

“contém a doutrina tradicional da Democracia e tem, por consequência, não tanto a 

negação de existência de regimes democráticos, mas mais uma redefinição que terminou 

por tornar-se preponderante na hodierna ciência política de Democracia” (BOBBIO, 

1997, 326 p.). Já Joseph Shumpeter, a sua ideia de Democracia é Revolucionária: 

“segundo a qual a Democracia consiste na realização do bem comum através da vontade 

geral que exprime uma vontade do povo ainda não perfeitamente identificada, uma 

doutrina diversa da Democracia que leva em conta o resultado considerado 

realisticamente inexpugnável pela teoria das elites” (BOBBIO, 1997, 326 p.). Pois, dentro 

dessa Democracia são muitos os grupos que anseiam o poder pelo voto popular, “aquela 

forma de regime em que a contenda pela conquista do poder é resolvida em favor de quem 

conseguir obter, numa disputa livre, o maior número de votos” (BOBBIO, 1997, 326 p.). 

Shumpeter redefiniu Democracia levando em conta a Classe Política vista de pontos 

díspares.  
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 Prosseguindo dentro desse raciocínio. Recrutamento. É a chegada de uma 

Classe Política ao poder meio de uma eleição.  Isso é ser democrático, “e não através de 

transmissão hereditária ou de cooptação” (BOBBIO, 1997, 326 p.). Extensão. “quando o 

pessoal de uma classe política é tão numeroso que se divide, de maneira estável, em classe 

política de Governo e classe política de oposição e consegue cobrir a área do Governo 

central e do Governo local em suas diversas articulações e não é, por outra parte, 

constituído de um grupo tão pequeno e fechado que dirige um país inteiro através de 

comissários ou funcionários dependentes” (BOBBIO, 1997, 326 p.). Fonte de poder. A 

chegada de uma Classe Política ao poder mediante voto representando uma maioria, e 

pautada em uma Constituição. E nunca: “em virtude de dotes carismáticos do chefe ou 

como consequência da tomada violenta do poder” (BOBBIO, 1997, 326 p.).  

 Conceituando a Democracia. Segundo Norberto Bobbio, da Doutrina Políticas 

quer Liberais, quer Socialista “consideraram a Democracia não incompatível com os 

próprios princípios e até como uma parte integrante do próprio credo” (BOBBIO, 1997, 

326 p.). Não existi: “um liberalismo sem Democracia não seria considerado hoje um 

"verdadeiro" liberalismo e um socialismo sem Democracia, um "verdadeiro" socialismo” 

(BOBBIO, 1997, 326 p.). Até a Teoria das Elites, que de princípio era Antidemocrática 

começou a tomar caminho diferente: “se foi conciliando com ela, pode concluir-se que 

por Democracia se foi entendendo um método ou um conjunto de regras de procedimento 

para a constituição de Governo e para a formação das decisões políticas (ou seja das 

decisões que abrangem a toda a comunidade) mais do que uma determinada ideologia” 

(BOBBIO, 1997, 326 p.). A Democracia consegue sofre mutabilidade a se anexar a 

ideologias dantes odiadas como a da Teoria das Elites.  

A Democracia é compatível, de um lado, com doutrinas de diversos conteúdo 

ideológico, e por outro lado, com uma teoria, que em algumas das suas 

expressões e certamente em sua motivação inicial teve um conteúdo 

Joseph 
Shumpeter

Democracia
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nitidamente antidemocrático, precisamente porque veio sempre assumindo um 

significado essencialmente comportamental e não substancial, mesmo se a 

aceitação destas regras e não de outras pressuponha uma orientação favorável 

para certos valores, que são normalmente considerados característicos do ideal 

democrático, como o da solução pacífica dos conflitos sociais, da eliminação 

da violência institucional no limite do possível, do frequente revezamento da 

classe política, da tolerância e assim por diante (BOBBIO, 1997, 326 p.).    

  

 Para Norberto Bobbio, a Teoria Política Contemporânea de tradição em 

Nações Democrático-Liberais. A Democracia tem alguns pontos a serem destacados 

dentro da sua funcionalidade no jogo político. Esse gráfico é não-ideológico, e é sim, um 

esqueleto ideológico do básico democrático.    

 

 Segundo Norberto Bobbio, o caminho do jogo político é todos os outros jogos. 

As regras decidem o modo de decidir as coisas política do governo, “e não o que decidir” 

(BOBBIO, 1997, 327 p.). Outro ponto importante a destacar no jogo democrático que: 

“do ponto de vista do que decidir, o conjunto de regras do jogo democrático não 

estabelece nada, salvo a exclusão das decisões que de qualquer modo contribuiriam para 

tornar vãs uma ou mais regras do jogo” (BOBBIO, 1997, 327 p.). Como em todo o jogo 

deve ficar bem claro que há um espaço: “as regras do jogo democrático se deve ter em 

conta a possível diferença entre a nunciação do conteúdo e o modo como são aplicadas” 
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(BOBBIO, 1997, 327 p.). É lícito elucidar sobre isso, devido, a não inteireza total da 

aplicação das regras em um Sistema Político – isso é um Paradisíaco.  

Certamente nenhum regime histórico jamais observou inteiramente o ditado de 

todas estas regras; e por isso é lícito falar de regimes mais ou menos 

democráticos. Não é possível estabelecer quantas regras devem ser observadas 

para que um regime possa dizer-se democrático. Pode afirmar-se somente que 

um regime que não observa nenhuma não é certamente um regime 

democrático, pelo menos até que se tenha definido o significado 

comportamental de Democracia (BOBBIO, 1997, 327 p.). 

   

 Tipologias 10  de Democráticas.  Segundo Norberto Bobbio, as inúmeras 

Formas Democráticas são de acordo com os paradigmas classificatórios para conceituar 

a Democracia. A coluna direcional “tomando por base a profundidade do nível de 

estrutura social global em que elas se integram” (BOBBIO, 1997, 327 p.). A ideia de 

Democracia para ser conceituada depende do seu Continente em eu está localizado, e suas 

tradições. Não tem como desanexar uma coisa da outra. Vendo do nível mais raso de uma 

estrutura social, a diferença entre o Regime Presidencialista e o Regime Parlamentar é 

observada do âmbito jurídico-institucional. O que um ser diferente do outro é a sua 

relação com os poderes: Executivo e o Legislativo.  

                                                           
10  Segundo o Filósofo Nicola Abbagnano: “estudos de tipos de uma disciplina ou Ciência qualquer” 

(ABBAGNANO, 2000, 959 p.). Assim, as Tipologias Democráticas procuram deixar em aberto o estudo 

das Democracias, devido, a sua viagem no tempo e espaço com todas suas mutações. É muito difícil fechar 

um paradigma. O alvo é termos organogramas básicos das Democracias.    
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 O Regime Democrático Presidencialista tem o seu trato direto com o povo. “Em 

consequência disso ele presta contas de sua ação não ao Parlamento, mas aos eleitores 

que podem sancionar sua conduta política negando-lhe a reeleição” (BOBBIO, 1997, 327 

p.). O segundo nível, para se estabelecer o paradigma democrático é o sistema de partido 

as suas duas divisões. Bipartidário ou Multipartidário. 

  

 O Bipartidarismo, os Partidos são inúmeros, porém, gravitam em torno de dois 

grandes universos distintos. Esquerda e Direita: “em que os vários partidos se agregam 

em torno dos dois polos do Governo e da oposição e multipolares, em que os vários 

partidos se dispõem voltados para o centro e para as duas oposições, uma de direita e 

outra de esquerda” (BOBBIO, 1997, 327 p.). O ponto de atenção é: “Deve advertir-se que 

também, neste caso, um sistema monopolar, onde não existe uma oposição reconhecida, 
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não pode ser considerado entre as formas democráticas de Governo” (BOBBIO, 1997, 

327 p.).  

 O Multipartidarismo pode ser bem entendido por Giovanni Sartori. Ele tem 

dois universos. O Multipartidarismo Tradicional, “permite levar em conta alianças de 

partidos com a consequência de que um sistema multipartidário pode ser bipolar e, 

portanto, pode ter as mesmas características de um sistema bipartidário” (SARTORI apud 

BOBBIO, 1997, 327 p.). O Multipartidarismo Moderno, “permite uma ulterior 

distinção entre sistemas polarizados e sistemas não polarizados no caso de haver nas duas 

extremidades franjas que tendam à ruptura do sistema (partidos antissistema). Daí deriva 

a distinção ulterior entre multipartidarismo extremo e multipartidarismo moderado. 

Tendo em conta, além do sistema dos partidos, também o sistema da cultura política” 

(SARTORI apud BOBBIO, 1997, 327-28 p.). Segundo Arend Lijphart, os parâmetros 

para conceituar os Regimes Democráticos são usados dois critérios: “a fragmentação 

cultural” (LIJPHART apud BOBBIO, 1997, 328 p.). O segundo é o “comportamento das 

Elites” (LIJPHART apud BOBBIO, 1997, 328 p.).  

pode estar mais inclinado para as coligações (coalescent) ou tornar-se mais 

competitivo, e combinando-o com o precedente, especificou outros dois tipos 

de Democracia que chamou de "Democracia consociativa" (consotiational) e 

"Democracia despolitizada", segundo o comportamento não competitivo das 

elites se junte a uma cultura fragmentada ou homogênea. A Democracia 

consociativa tem seus maiores exemplos na Áustria, Suíça, Holanda e Bélgica 

e foi chamada, tendo em vista especialmente o caso suíço, de concordante (...) 

e definida como o tipo de Democracia em que acontecem entendimentos de 

cúpula entre líderes de subculturas rivais para a formação de um Governo 

estável (LIJPHART apud BOBBIO, 1997, 328 p.). 

  

 Para Gabriel Almond, as bases estruturais de uma Sociedade menos 

desenvolvidas no prisma europeu. Ele definiu três tipos de Democracia.  
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 Segundo Norberto Bobbio, outro nome que não poder ser esquecido – é Robert 

Dahl. Este separa mais três tipos de Democracia para mais ideias sobre o assunto. Vão 

além de Tipologias Históricas de Democracia. Democracia Madisoniana, “que consiste 

sobretudo nos mecanismos de freio do poder e coincide com o ideal constitucional do 

Estado limitado pelo direito ou pelo Governo da lei contra o Governo dos homens (no 

qual sempre se manifesta historicamente a tirania) ” (DAHL apud BOBBIO, 1997, 328 

p.). Democracia Populista, “princípio fundamental é a soberania da maioria” (DAHL 

apud BOBBIO, 1997, 328 p.). Democracia Poliárquica, “que busca as condições da 

ordem democrática não em expedientes de caráter constitucional, mas em pré-requisitos 

sociais, isto é, no funcionamento de algumas regras fundamentais que permitem e 

garantem a livre expressão do voto, a prevalência das decisões mais votadas, o controle 

das decisões por parte dos eleitores, etc” (DAHL apud BOBBIO, 1997, 328 p.). Para 

Bobbio, a linguagem da Política Moderna é fruto da fusão de duas Ciências: A Teoria 

Política Ocidental e a Ciência Política. Isso corrobora com o nascimento de um novo 

significado de Democracia, “que compreende formas de regime político como as dos 

países socialistas ou dos países do Terceiro Mundo, especialmente, dos países africanos, 

onde não vigoram ou não são respeitadas mesmo quando vigoram algumas ou todas as 

regras que fazem que sejam democráticos, já depois de longa tradição, os regimes liberais-

democráticos e os regimes sociais-democráticos”. (BOBBIO, 1997, 328 p.). Bobbio 

defende dois tipos de Democracia usando o sentido literal do conceito. Democracia 

Formal está relacionada a paradigmas universais.  Democracia Substancial está 

relacionada a tradições ideológicas democráticas.  

Segundo uma velha fórmula que considera a Democracia como Governo do 

povo para o povo, a democracia formal é mais um Governo do povo; a 
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substancial é mais um Governo para o povo. Como a democracia formal pode 

favorecer uma minoria restrita de detentores do poder econômico e portanto 

não ser um poder para o povo, embora seja um Governo do povo, assim uma 

ditadura política pode favorecer em períodos de transformação revolucionária, 

quando não existem condições para o exercício de uma Democracia formal, a 

classe mais numerosa dos cidadãos, e ser, portanto, um Governo para o povo 

(BOBBIO, 1997, 328 p.).  

  

Segundo Macpherson, a Democracia não deve ser entendida a partir do prisma 

eulógico, e sim, pelo caminho generalista das espécies democráticas. São: Democracias 

Liberais e Socialistas. “Por outro lado, porém, fica a dificuldade de achar o que é que 

estas duas espécies têm em comum” (MACPHERSON apud BOBBIO, 1997, 329 p.). Os 

dois Eixos Democráticos são firmes em: “prover as condições para o pleno e livre 

desenvolvimento das capacidades humanas essenciais de todos os membros da 

sociedade” (MACPHERSON apud BOBBIO, 1997, 329 p.). A Democracia Formal e 

Substancial são Mundos Diferentes. A primeira trabalha em torno de regras 

comportamentais. A segunda a sua base é “certo conjunto de fins, entre os quais sobressai 

o fim da igualdade jurídica, social e econômica, independentemente dos meios adotados 

para os alcançar” (MACPHERSON apud BOBBIO, 1997, 329 p.). Pois, toda essa 

discussão de Teoria Política na temática de Democracia de sintetiza-se em Rousseau, em 

que a Democracia é a Vontade da Maioria, “ambos os significados de Democracia são 

legítimos historicamente” (MACPHERSON apud BOBBIO, 1997, 329 p.). Em suma: “o 

único ponto sobre o qual uns e outros poderiam convir é que a Democracia perfeita — 

que até agora não foi realizada em nenhuma parte do mundo, sendo utópica, portanto — 

deveria ser simultaneamente formal e substancial” (MACPHERSON apud BOBBIO, 

1997, 329 p.).  
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