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Resumo: 
Este ensaio procura responder à seguinte questão: é o sistema de democracia direta um 
sistema alternativo viável ou não passa de uma mera utopia? Desta forma poderemos 
compreender se existe um sistema alternativo, realmente possível, à altura da democ-
racia representativa. A análise aqui feita terá por base três problemas que parecem de 
crucial resolução para a implementação de um sistema deste tipo: a capacidade de 
voto do cidadão comum, onde se procura compreender se o cidadão comum tem ou 
não a capacidade para votar da maneira adequada; como preservar os direitos da(s) 
minoria(s) numa democracia direta, ou seja, perceber que este sistema não protege 
os direitos das minorias e como o mesmo poderá mudar para o fazer; como lidar com 
as forças antidemocráticas num sistema de democracia direta, isto é, perceber que o 
sistema de democracia direta, ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, 
lida tão bem ou tão mal com as forças antidemocráticas como qualquer outro sistema 
democrático. Por fim, chegaremos à conclusão de que a democracia direta é, de facto, 
um sistema democrático alternativo viável. 
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Introdução

Será a democracia direta um sistema democrático realmente viá-
vel ou meramente utópico? Isto é, será o sistema de democracia direta 
exequível ou é, de facto, um sistema demasiado dependente de um oti-
mismo idealista e que, caso fosse implementado, poderia trazer con-
sequências desastrosas? Este problema parece estar, pelo menos, para 
uma boa parte dos autores, resolvido, dado que, a visão generalizada 
que se tem deste sistema é a de que as condições necessárias para um 
bom funcionamento do mesmo dependem de uma quase utopia e que, 
na realidade, um sistema de democracia direta poderia trazer conse-
quências muito indesejadas para as sociedades onde fosse implemen-
tado. 

Todavia, será pertinente voltar a olhar para a democracia direta 
(sistema cuja sua principal característica é a possibilidade que todos os 
cidadãos têm de participar diretamente na tomada de decisões), dado 
que, o sistema de democracia representativa parece estar cada vez mais 
desgastado pela opinião popular e parece perder força a cada dia que 
passa. Em vários países assistimos ao crescimento de partidos cha-
mados ‘alternativos’ com ideais antidemocráticos. Assim, parece-me 
importante repensar os sistemas democráticos e poder perceber se a 
democracia direta é ou não um sistema alternativo que pode ‘competir’ 
realmente com um sistema democrático representativo, ou se não pas-
sa de um sistema ideal que depende, para o seu bom funcionamento, 
de um cenário utópico. De maneira que, a opção no futuro, possa ser 
entre um sistema democrático e outro, e não entre a democracia e outro 
qualquer sistema tirânico ou autoritário. 

As críticas ao sistema de democracia direta parecem assentar em 
três grandes famílias de críticas: em primeiro lugar parece que os ci-
dadãos não têm capacidade para votar de forma adequada, isto é, de 
uma maneira informada e com vista à produção das melhores conse-
quências possíveis. Apesar de ser um comum problema de outros sis-
temas democráticos, este ganha uma relevância maior num sistema de 
democracia direta, onde o voto dos cidadãos tem um peso maior. Em 
segundo lugar, em democracia direta os direitos das minorias parecem 
ser subjugados pela esmagadora vontade da maioria popular que, com 
a remoção de mecanismos presentes na democracia representativa, im-
pede que os direitos das minorias sejam protegidos, dado que, estes 
podem ser violados através do voto popular. Por fim, dada essa mesma 
remoção de mecanismos, parece que o sistema de democracia direta 
permite uma transição mais facilitada ou, pelo menos, uma aprovação 
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maior para uma tirania, ou de medidas antidemocráticas, visto que, 
este tipo de decisões depende apenas da tomada de decisão dos seus 
cidadãos. Assim podemos, de uma maneira geral, formular os três pro-
blemas que iremos tratar da seguinte maneira: 

1) O problema da capacidade de voto do cidadão comum – a ideia 
de que os cidadãos na sua grande maioria não tem capacidade 
para votar de forma adequada, e que, existe uma grande possi-
bilidade de fazerem escolhas erradas, o que numa democracia 
direta seria exponenciado de forma brutal dada a via direta que 
existe entre os cidadãos e a tomada de decisões.

2) O problema dos direitos das minorias numa democracia dire-
ta – a ideia de que dada a remoção do carácter representativo 
da democracia, e consequente remoção desses mecanismos que 
protegem as minorias, em democracia direta, os direitos das 
minorias vão ser vilipendiados. 

3) O problema das forças antidemocráticas numa democracia di-
reta – a ideia de que aliando a maior propensão a fazer escolhas 
erradas dos cidadãos na hora de votar, a uma subjugação da 
vontade de cada um dos cidadãos à vontade de uma maioria, 
é muito provável que um sistema de democracia direta possa 
tomar decisões antidemocráticas. 

Daí, no tanto que já se escreveu acerca da democracia direta, gran-
de parte dos autores, de variadíssimos períodos, parecem de uma ma-
neira mais ou menos vincada, ou mais ou menos exagerada concordar 
que a democracia direta é um sistema idealista, utópico e que não é de 
todo viável. Mas, a questão que me proponho responder neste ensaio 
é exatamente essa: será a democracia direta um sistema democrático 
realmente viável ou meramente utópico?

Parece-me que a democracia direta é, de facto, um sistema viá-
vel. Considero que, o carácter de ligação direta entra a população e a 
tomada de decisões é, muitas vezes, exacerbado e dá a sensação que 
numa democracia direta não podem existir outros órgãos de soberania 
com mecanismos representativos. Posto isto, aquilo que vamos pro-
por resolver são exatamente esses três grandes problemas que parecem 
fazer com que a democracia direta seja vista como inexequível e não 
como um sistema ao nível de outros sistemas democráticos. Dado que, 
o principal objetivo deste ensaio é nivelar a democracia direta com 
os outros tipos de democracia, ou seja, remover o seu carácter utópi-
co, devemos focar-nos exatamente nos problemas que acentuam esse 
carácter e que a fazem ser ‘idealmente péssima’. Assim, este ensaio 
estará dividido em três partes fundamentais uma correspondente a cada 
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problema que identificamos: 
1- A primeira parte tratará o problema da capacidade de voto do 

cidadão comum e onde vamos, sobretudo, tentar compreender 
se os cidadãos comuns não têm de facto capacidade para votar 
ou se essa aparente incapacidade não é fruto de outros fatores 
como as condições sociais, o grau de educação de cada um e a 
qualidade dessa mesma educação. 

2- A segunda parte tratará do problema dos direitos das minorias 
numa democracia direta, onde iremos verificar, quer do ponto 
de vista teórico, quer do ponto de vista prático, que de facto as 
minorias têm os seus direitos vilipendiados neste tipo de sis-
temas, mas que, é possível encontrar uma solução dentro dos 
mesmos. 

3- Por fim, a terceira parte tratará do problema das forças anti-
democráticas numa democracia direta, e onde a nossa análise 
incidirá, sobretudo, em identificar se este é de facto um proble-
ma da democracia, com especial acentuação nas democracias 
diretas, ou se esta é uma característica das democracias, em 
geral, que está presente, de igual forma, em todos os sistemas 
democráticos. 

O ensaio encontra-se dividida em três grandes partes, que estão 
também elas, por sua vez, divididas em pequenos capítulos de maneira 
a sistematizar os problemas e respetivas soluções de uma maneira clara 
e organizada que facilite a compreensão do leitor. 

Por fim, a bibliografia que foi selecionada foi a que considero ser 
a mais adequada quer para a exposição, quer para a resolução destes 
problemas. Incide sobretudo na época mais contemporânea da filoso-
fia por considerar que, os autores em questão, conseguiram levantar e 
propor soluções aos problemas de uma maneira mais completa e que 
tem em conta tudo aquilo que foi escrito anteriormente aos escritos dos 
mesmos. 

I. O problema da capacidade de voto do cidadão comum

Tem ou não o cidadão comum capacidade para votar? Por capaci-
dade para votar devemos entender reunir as competências necessárias 
para ter aquilo que, comummente se designa por um ‘voto informa-
do’. Isto é, votar de maneira consciente, com o conhecimento geral das 
informações mais relevantes disponíveis, ou seja, não só conhecer a 
alternativa pela qual se está a optar, mas ter uma ideia de quais são as 
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outras, os seus pontos fortes e fracos e com a compreensão de onde se 
deposita o voto e das possíveis consequências que daí possam advir. 

Parece quase paradoxal que, num mundo com cada vez mais infor-
mação e onde o acesso é cada vez mais facilitado, dentro dos cidadãos 
que votam, parecem existir cada vez mais votos desinformados. Desde 
votos por fação – onde o eleitor vota na fação/partido ao qual pertence 
de uma maneira ‘cega’, simplesmente por pertencer àquele grupo – a 
votos de protesto – votos que têm subjacente a manifestação de desa-
grado para com os sistemas instituídos e as suas respetivas instituições 
e que acabam por recair em fações/partidos ditos ‘antissistema’, sem 
se saber bem aquilo que defendem e quais são as suas propostas em 
concreto – até votos superficiais – votos onde se vota sem saber bem 
onde ou no quê, sendo a alternativa aquela que parece menos mal, sem 
se ter grande informação sobre a mesma, e muitas vezes, por se ter 
alguma má informação acerca das outras alternativas disponíveis. 

O cenário, pelo menos nesta fase introdutória do problema, não 
parece nada favorável para o cidadão comum. O panorama político 
atual parece cada vez mais composto por divisões do eleitorado cada 
vez mais radicais o que, com o afastamento progressivo dos cidadãos 
mais desinteressados, no sentido em que, não pertencem a nenhuma 
fação/partido, exponencia o crescimento do voto mais desinformado. 
O crescente desinteresse pela política e a maior radicalização dos in-
teressados contribui para um voto, de certa forma, cada vez mais in-
consciente.

O problema torna-se de carácter fundamental não só para a demo-
cracia direta, como para todos os tipos de democracia, dado que, este 
sistema político de uma maneira ou de outra requer uma participação 
dos seus eleitores através do voto. Ora, se os mesmos não tiverem a 
capacidade para o fazer então, parece que temos democracias extrema-
mente enfraquecidas. Este problema ganha especial relevância numa 
democracia direta, visto que, este tipo de democracia defende, de uma 
maneira geral, uma maior participação, uma intervenção direta do elei-
torado no processo democrático. 

Para mergulharmos mais no problema e perceber se o cidadão co-
mum tem ou não a capacidade de votar, devemos analisar a posição de 
Jason Brennan, no que a este problema diz respeito. Brennan é um au-
tor que é assumidamente contra a democracia e um dos principais pro-
blemas que ele identifica é a falta de capacidade da grande maioria dos 
cidadãos para votar. A sua análise do problema será particularmente in-
teressante para compreender se aquilo que leva ao voto desinformado 
é a falta de capacidade dos cidadãos ou se existe algum outro motivo e 
de que forma será possível solucionar esse problema. 
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Brennan e os Hobbits e Hooligans desinformados

Brennan, no seu livro Against Democracy começa por abordar o 
problema da capacidade voto do cidadão comum fazendo uma distin-
ção entre os três tipos de espectros onde podemos encontrar os cida-
dãos num possível eleitorado democrático e que será muito útil quer 
para a elucidação do problema, quer para a sua resolução: 

1) “Hobbits”1 – São os cidadãos que são ignorantes acerca da 
política. Não têm opiniões fixas acerca da grande maioria dos 
assuntos políticos ou uma opinião de todo. Têm pouco ou ne-
nhum conhecimento relevante para votar. São ignorantes não 
só quanto aos eventos à sua volta, como quanto ao tipo de co-
nhecimento necessário para compreender os mesmos. Em ge-
ral, vivem sem dar grande importância à política. 

2) “Hooligans”2 – São os fanáticos pela política. Tem opiniões 
gerais e fortes acerca de grande parte dos assuntos políticos. 
Conseguem defender a sua posição com argumentos, mas têm 
dificuldade em explicar alternativas ao seu ponto de vista, de 
uma maneira que, outras pessoas com outras visões achem sa-
tisfatória. A maior parte da sua informação é bias, ou seja, é 
informação escolhida meticulosamente para confirmar a suas 
posições pré-definidas, o que faz com que rejeitem outras in-
formações que contradigam aquilo em que já acreditavam. As 
suas visões políticas são parte da sua identidade e são orgu-
lhosamente membros da sua respetiva fação/partido. Tendem a 
considerar pessoas de discordam deles mal informadas. 

3) “Vulcans”3 – Pensam a política de maneira racional e científi-
ca. As suas opiniões são suportadas pelas melhores evidências 
disponíveis. Eles estão confiantes na sua visão tanto quanto as 
evidências que a suportam o permitem. Eles conseguem expli-
car pontos de vista contrários de uma maneira que as pessoas 
que têm essas visões acham satisfatório. Estão interessados na 
política, mas de uma forma desapaixonada para evitar que se-
jam de alguma forma enviesada e irracionais. Os Vulcans den-

1.  Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University Press, 
2016, p.4
2.  Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University Press, 
2016, p.5
3.  Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University Press, 
2016, p.5
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tro do especto eleitoral são uma minoria. (O autor considera 
que ninguém consegue ser um verdadeiro Vulcan, dado que, 
todas as pessoas têm pelo menos alguma informação de forma 
enviesada.)

Após feitas estas considerações, é importante ressalvar que Bren-
nan não limita estes campos a ideologias, ou a quão moderados, ou 
extremistas eles são. É perfeitamente possível encontrar dentro dos 
três principais espectros pessoas de diferentes quadrantes políticos. O 
ponto fundamental a reter daqui é que o autor acredita que a maioria 
dos cidadãos ou são Hobbits, ou são Hooligans, ou ainda Hobbits com 
o potencial de serem Hooligans, e que por isso, a melhor coisa que a 
maioria de nós deveria fazer seria abandonar a política.
Brennan afirma ainda que, quando a maioria dos votantes age de for-
ma negligente e vota de maneira desinformada prejudicam não só os 
votantes mais bem informados, mas também os votantes que são parte 
de alguma minoria, quem se absteve, as próximas gerações, crianças, 
imigrantes e estrangeiros que não podem votar, mas que têm de se sub-
meter às decisões tomadas em democracia que podem ser, para os mes-
mos, nocivas. “If the majority makes a capricious decision, others have 
to suffer the risks.”4

O autor vai mais longe dizendo que a justificação para um sistema 
democrático precisa de explicar o porquê de um grupo de pessoas ter 
o direito de impor más decisões aos outros, porque é que é legítima a 
imposição de más decisões a pessoas inocentes? 

Assim, podemos compreender a tese do autor que se tornará fun-
damental para pensar e solucionar este problema: a maioria dos ci-
dadãos democráticos são, ignorantes, irracionais e/ou nacionalistas 
mal-informados. Não tem um nível de conhecimento político elevado 
e cometem erros sistemáticos a vários níveis e em vários domínios im-
portantes, como a economia ou a ciência política. Na sua visão, a maio-
ria dos cidadãos são Hobbits, e o restante é, em grande parte, constituí-
do por Hooligans. 

Posto isto, vale apena analisar uma das questões levantadas pelo 
autor: o que acontece, por exemplo, se um indivíduo for apoiante de 
uma teoria da conspiração e votar de uma maneira errada? (Errada, 
neste contexto, deve ser entendida como a escolha que produz, pelo 
menos, piores consequências do que a melhor das alternativas.) A res-
posta é: nada de especial. As probabilidades de um voto individual fa-

4.  Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University Press, 
2016, p.9
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zer a diferença são muito remotas. Quer seja para o melhor ou para o 
pior candidato, um voto individual por si só faz pouca ou nenhuma 
diferença. Votar de uma maneira aleatória, completamente informada 
ou até abster-se, por si só, é quase irrelevante. 

O problema é que este raciocínio pode ser aplicado para cada um 
de nós. A maioria das pessoas tende a ser ignorante e irracional acerca 
da política talvez porque quando chega a hora de votar, o conhecimen-
to e a racionalidade não compensam enquanto a ignorância e a irracio-
nalidade não são punidas. Sendo cada voto uma decisão individual, e 
grande maioria de nós Hobbits e Hooligans parece que a esmagadora 
maioria das decisões têm um grande potencial para serem decisões er-
radas. 

Brennan continua a aprofundar a sua tese: a grande maioria dos 
eleitores são ignorantes e incapazes de votar conscientemente - através 
da exposição de alguns estudos acerca do conhecimento político e so-
cial que os votantes que participaram em determinadas eleições ame-
ricanas tinham. Todavia, importa ressalvar que, para além da primeira 
conclusão de que a grande maioria dos votantes não têm capacidade 
para exercer o seu voto, o autor avança com uma segunda tese fun-
damental: os votantes, na sua esmagadora maioria, têm a capacidade 
para votar, eles simplesmente não se importam com a política, e não a 
estimulam. 

O autor começa por explicar o crescente fenómeno do desinteres-
se, por parte dos eleitores, pela política com um princípio económico 
elementar: a aquisição de informação tem um custo. Nomeadamente, 
tempo e esforço, que podiam ser utilizados para qualquer outra ativida-
de pela qual se interessa um determinado sujeito. Se o custo esperado 
para a aquisição de alguma informação, no caso política, excede o be-
nefício que esta trará, então o sujeito comum não se dará ao trabalho de 
adquirir tal informação. Este fenómeno é conhecido como “ignorância 
racional”5. 

Concretizando num exemplo: se a realização de uma determinada 
atividade x produzir 10 unidades de benefícios, mas em sentido inver-
so, custar 20 unidades de tempo e esforço (20 unidades prejudiciais), 
então o sujeito comum não irá realizar a determinada atividade x.

Em concreto, se votar de forma informada produz poucos benefí-
cios, dada a insignificância de cada de voto isoladamente, e o custo de 
esforço e tempo necessários para o fazer são superiores aos benefícios 
dessa mesma ação (votar de forma informada), então é muito provável 
que o eleitor comum nem se incomode a tentar fazê-lo.

Ora, se alguns eleitores não investem tempo e esforço na obtenção 
5.  Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University Press, 
2016, p. 30
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de informação para poder votar de forma informada, há outros que 
recolhem apenas informação enviesada o chamado “cognitive bias”6. 
O ‘cognitive bias’ é um padrão de comportamento que nos desvia do 
pensamento racional. Este padrão comportamental impede-nos de agir 
conforme as melhores informações, evidências e provas que temos, por 
optarmos por agir conforme a informação que melhor suporta aquilo 
em que acreditamos. Na psicologia política, avança Brennan, é con-
sensual que a maior parte dos eleitores processam informação política 
de forma enviesada, partidária e apaixonada, em vez da forma desa-
paixonada e racional que seria desejável. O seu mau comportamento 
epistémico dos eleitores pode ser justificado devido à necessidade de 
vencer debates e formar alianças ser maior que a necessidade da busca 
pela verdade. 

Isto conduz-nos àquilo que o autor irá chamar de “Political 
Tribalism”7. Brennan começa por ‘diagnosticar’ que na política, e não 
só, nós tendemos a sofrer de “in-group/out-group” 8. Esta condição leva 
os sujeitos a formarem grupos cujos membros estão, de uma maneira 
geral, de acordo com as mesmas informações enviesadas, partilham as 
mesmas crenças e defendem os mesmos ideais. O grupo tende assim 
desenvolver animosidade para com os outros grupos mesmo quando 
não existem bases para a mesma. O sujeito assume que o seu grupo é 
o melhor grupo, o grupo que está correto e que todos os outros grupos 
são piores e estão errados. Esta visão tribalista enviesada leva a que 
se perdoem grandes erros que venham do ceio do nosso grupo e que 
se condenem veementemente pequenos erros vindos de outros grupos. 
“Our commitment to our team can override our commitment to truth 
or morality.”9

Esta disposição de rivalidade na política leva à procura de infor-
mação que fortaleça o nosso grupo, mesmo que, esta não corresponda 
às melhores evidências ou provas, o que leva ao endurecimento da rela-
ção entre os grupos e causa o aumento da rivalidade a níveis similares 
às rivalidades desportivas. A discussão política passa a estar pautada 
por uma defesa irracional de ideais, em virtude, daquilo em que se 
acredita. 

Exemplificando a tese de Brennan, seria quase como um Spor-
6.  Brennan, Jason, “Ignorant, Irrational, and Missinformed Nationalists”, in Against Democracy, Princ-
eton: Princeton University Press, 2016, p. 37
7.   Brennan, Jason, “Ignorant, Irrational, and Missinformed Nationalists”, in Against Democracy, Princ-
eton: Princeton University Press, 2016, p.39
8.  Brennan, Jason, “Ignorant, Irrational, and Missinformed Nationalists”, in Against Democracy, Princ-
eton: Princeton University Press, 2016, p.39
9.  Brennan, Jason, “Ignorant, Irrational, and Missinformed Nationalists”, in Against Democracy, Princ-
eton: Princeton University Press, 2016, p.39
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ting vs. Benfica onde cada adepto defende o seu clube (o seu grupo) 
simplesmente por ser um apaixonado/aficionado pelo mesmo. São dis-
cussões intensas, mas que, não são, usualmente, pautadas pela raciona-
lidade e pela coerência do discurso, mas em vez disso, pela escolha de 
informações enviesadas que consigam fortalecer e fundamentar melhor 
o ponto de vista que pretendem defender mesmo que essas não sejam 
as melhores informações disponíveis. Paralelamente o mesmo se passa 
nas discussões tribalistas acerca de política. 

Após navegarmos pelas principais teses que Jason Brennan apre-
senta, no que à capacidade de voto dos cidadãos diz respeito, podemos 
então retirar algumas conclusões importantes: 

1) A maioria das pessoas que não se interessa por política não tem 
opiniões sobre a mesma nem o conhecimento mínimo para vo-
tar e encaixam-se no espectro dos Hobbits.

2) A maioria das pessoas que têm alguma opinião política forte 
encaixam-se no espectro dos Hooligans e processa a informa-
ção de forma enviesada – de uma maneira que suporte as suas 
crenças pré-adquiridas.

3) A maioria do eleitorado ou se encaixa no espectro dos Hobbits 
ou dos Hooligans.

4) Quem não se interessa por política não parece ter grande in-
centivo para o fazer, dado que, a relação custo/benefício em 
realmente aprender o suficiente para votar de forma informada 
parece ter um saldo negativo quando comparada ao peso que 
o voto individual tem, o que leva a dois cenários possíveis: ou 
não votam, ou votam de maneira desinformada e quase que ‘ar-
bitrária’. 

5) A maioria das pessoas que está ativamente na política normal-
mente pertence a um grupo. Assim, tendem a ser crentes nas 
suas ideologias e raramente falam com pessoas fora do seu cír-
culo que tenham pontos de vistas contrários, o que leva a falta 
de capacidade para compreender ou desenvolver o motivo pelo 
qual alguém possa discordar deles. 

6) Dadas estas cinco grandes conclusões parece que podemos in-
ferir com alguma facilidade que a grande maioria dos cidadãos 
comuns não tem a capacidade para votar. 
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Os problemas da epistocracia

A partir da exposição das principais linhas argumentativas de 
Brennan, no que ao problema da capacidade de voto dos cidadãos diz 
respeito, parece que, aceitando as suas observações e todos os argu-
mentos que as seguem, somos obrigados a concluir que a grande maio-
ria dos cidadãos não têm, de facto, capacidade para votar. Admitindo 
até que as suas observações possam ser disputadas e que, por vezes, 
possam roçar algum tipo de exagero, são em grande medida aplicáveis 
a uma parte considerável do eleitorado. Se aceitamos os pressupostos 
do autor, no que a este problema diz respeito, então somos conduzidos 
a duas grandes vias possíveis de resolução:

1) Resolver o problema dentro de um sistema democrático de ma-
neira a poder melhorar o próprio sistema. 

2) Abandonar o sistema democrático e optar por outro sistema al-
ternativo que não sofra com este problema. 

A alternativa pela qual o autor vai optar é a segunda. Apesar de 
este não ser o único motivo pelo qual o autor propõe que abandonemos 
a democracia, é sem dúvida, um dos pilares fundamentais para toda 
a sua teoria antidemocrática. O sistema alternativo com que o autor 
avança para substituir a democracia é a epistocracia. 

De uma maneira geral, a epistocracia é um sistema onde aquele(s) 
com mais conhecimento, ou capacidade para governar teriam o poder 
político atribuído conforme a sua competência, habilidade e uma ‘boa-
-fé’ para agir de acordo com essa mesma habilidade. Depois desta ideia 
geral, a epistocracia pode tomar várias formas. Posto isto, vejamos as 
cinco que nos foram apresentadas pelo autor:

“Restrição do sufrágio”10 – apenas podem ser candidatos e vo-
tantes cidadãos que passem por um processo legal que prove a sua 
competência; 

“Votos plurais”11 – todos os cidadãos podem votar, contudo, aque-
les com mais capacidade, através de um processo legal, são identifi-
cados para que os seus votos tenham mais valor do que aqueles com 
menos capacidade; 

“Enfranchisement lottery”12 - uma amostra de cidadãos é sele-

10.  Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University 
Press, 2016,p.15
11.  Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University 
Press, 2016, p.15
12.  Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University 
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cionada aleatoriamente, perto de um ciclo eleitoral, para fazer parte de 
uma ‘prova’ que, aquando da sua aprovação, possibilitará aos partici-
pantes a capacidade para votar; 

“Veto epistocrático”13 – todas as leis continuam a ser aprovadas 
por um corpo democrático que está sob o jugo de um corpo episto-
crático cuidadosamente selecionado capaz de vetar qualquer das leis 
aprovadas;

“Voto pesado”14 – todos os cidadãos, aquando do exercício do seu 
voto, devem fazer um ‘teste’ ao seu conhecimento político e os seus 
votos terão mais ou menos peso consoante o seu resultado.

Apesar de o autor apresentar outros motivos para a epistocracia 
ser um sistema alternativo melhor do que as democracias vigentes, fica 
claro que de uma maneira ou de outra, este sistema não resolve o pro-
blema, porque os cidadãos não ganham a capacidade de votar, pelo 
contrário, esta solução afasta-o eliminando a importância igualitária 
do voto de todos os cidadãos. Contudo, parece-me legítimo levantar a 
questão, será esta a melhor solução? 

Como vimos na secção anterior, se existe uma grande maioria de 
cidadãos que não têm a capacidade para votar, então existe uma mi-
noria que tem essa capacidade para o fazer (algo aceite pelo autor). A 
ideia da epistocracia é depositar o poder, ou a maior parte do mesmo, 
nesta minoria que é aparentemente capacitada para o fazer. Todavia, 
isso mais não é do que uma forma disfarçada de elitismo. 

É certo que podemos dizer que essa elite de alguma forma seria 
composta pelo mérito. No entanto, como o próprio autor indica nos 
textos em discussão, aqueles com um maior nível de educação têm, 
tendencialmente, um melhor desempenho e conhecimento no que à 
política diz respeito. Ora, logo aqui existe um problema: a esmagadora 
maioria dos cidadãos que por um qualquer motivo não tenha tido acesso 
a uma educação de um nível tão elevado não terão capacidade para 
votar. Poderiam existir casos isolados de cidadãos que mesmo sem um 
alto nível de educação tivessem um bom conhecimento político e até 
fossem capazes de o fazer, mas a grande maioria, precisaria de alcançar 
um maior grau de ensino para poder ter as capacidades necessárias para 
votar. 

Isto é algo profundamente injusto. Parece que este sistema limita 
os direitos de cada cidadão. Deste ponto de vista, não é o caso que 
o cidadão não tenha a capacidade para votar, ele apenas não foi es-
Press, 2016, p.15
13.  Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University 
Press, 2016, p.15
14.  Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University 
Press, 2016, p.15
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timulado o suficiente a desenvolvê-la, por não ter tido acesso, devi-
do a um qualquer motivo, a uma educação de um nível mais elevado 
(ressalvando que, o próprio Brennan acredita que a capacidade para 
votar existe nos cidadãos, estes é que escolhem não a desenvolver). 
A epistocracia poderia perigosamente acabar num tipo de oligarquia 
onde a elite intelectual acabaria por ter o poder político por gerações, 
devido às desigualdades sociais acentuadas que, infelizmente, muitas 
vezes não permitem o prosseguimento da educação dos cidadãos como 
seria desejável. Posto isto, parece-me injusto limitar um direito de um 
cidadão com base numa ‘falta de capacidade’ que o mesmo não teve a 
oportunidade de estimular. 

Existem ainda outro problema com a epistocracia: como podemos 
garantir que a elite que com mais ou menos disfarce comandará o po-
der político de um determinado país irá agir de ‘boa-fé’? Não existe 
uma maneira de medir as intenções de alguém quando realiza uma de-
terminada ação, e o conceito de ‘boa ação’ tem até uma subjetividade 
inerente consoante a teoria ética que cada um subscrever. Não existe 
a garantia que, quer por uma visão errada daquilo que é o bem ou por 
uma visão negligente, essa mesma elite não agirá de maneira a produ-
zir piores consequências para o país que governa. Ou ainda, no pior 
cenário possível, essa elite agir de maneira premeditada para acentuar 
o fosso entre o grupo que detém o poder e o resto dos cidadãos. 

Em suma, apesar de reconhecer os méritos de Brennan parece-me 
que o problema da capacidade de voto dos cidadãos não passa pelo 
abandono da democracia. Ainda que, não seja um sistema perfeito, pa-
rece ser o sistema que é menos mau daqueles que temos à disposição. 
Por isso, devemos tentar resolver o problema dentro de sistemas demo-
cráticos de maneira a evoluir e melhorar todas as democracias. 

Hobbits informados e Hooligans moderados

Tal como Brennan identificou, a maioria dos cidadãos pode ser 
enquadrada em dois espectros: por um lado os Hobbits que não têm 
grandes opiniões/interesses por política e que também, como já ex-
plicado através do fenómeno da ignorância racional, não têm grande 
vantagem em interessar-se pela atividade política, por outro lado, os 
Hooligans que têm fortes opiniões políticas fundamentadas por infor-
mações enviesadas, que visam confirmar as suas opiniões já adqui-
ridas, nem sempre sendo estas as melhores informações disponíveis. 
Os Hooligans caracterizam-se ainda por serem membros orgulhosos de 
uma fação/ partido político. Assim, a grande maioria dos cidadãos não 
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tem a capacidade para votar.
Como vimos na secção anterior, o caminho para a resolução des-

te problema não passa pelo abandono da democracia. Resta-nos então 
resolver o problema dentro de um sistema democrático, o que passa, 
evidentemente, por dar ferramentas aos cidadãos para poderem desen-
volver a sua capacidade de voto. Para capacitar os cidadãos com a ha-
bilidade para votar precisamos de tornar os Hobbits mais informados e 
de moderar os Hooligans. 

Ora, para tornar os Hobbits mais informados, a solução parece-me 
passar pelo sistema educativo. É importante que um sistema educativo 
alerte os seus jovens para a necessidade de pensar a política e, sobretu-
do, pensar criticamente. Desde já sublinhar que, pensar a política não é 
nem nunca poderá ser doutrinar os jovens para seguirem determinada 
ideologia. Pensar a política é pensar na necessidade de compreender, 
de uma maneira geral, a importância que a política tem na vida de to-
dos nós e que é fulcral que todos tenhamos algum conhecimento acerca 
disso. Não temos todos de ser cientistas ou filósofos políticos, mas sim, 
de ter algum conhecimento de fundo para compreender os principais 
fenómenos políticos que acontecem à nossa volta. 

Como seria isto aplicável? Inicialmente, seria importante que 
existisse na escola, talvez ao nível do ensino secundário, uma disci-
plina obrigatória de política que pudesse alertar para a necessidade e 
a importância de pensar a política, de cada um dos cidadãos ter uma 
voz ativa na sua sociedade e poder desenvolver as suas ideias, expor os 
seus problemas e compreender, na sua generalidade, os movimentos e 
ações políticas que acontecem à sua volta. A recusa de pensar a política 
é a atribuição ao ‘outro’ de grande parte do controlo da nossa vida. 

Como garantiria essa disciplina que um jovem sairia habilitado 
a pensar em política? Da mesma maneira que podemos garantir que 
os jovens saem da disciplina de matemática a saber fazer equações de 
primeiro grau. É claro que, talvez não conseguíssemos fazer com que 
100% dos jovens saísse capacitado a pensar a política, mas, parece 
seguro afirmar que, pelo menos, a maioria dos jovens sairia com essa 
capacidade, tal como, a maioria dos alunos sai com a capacidade de 
fazer uma equação de primeiro grau. O mais importante era estimular 
a capacidade de pensar a política e nunca doutrinar os jovens para esta 
ou aquela ideologia. É importante habilitá-los a pensar a política não a 
alistá-los no partido x ou y. 

A segunda capacidade que seria preciso estimular é a capacidade 
de pensar criticamente. Na maioria dos sistemas educativos, decorar 
é mais valorizado do que compreender. A maioria das perguntas, ex-
cetuando algumas disciplinas de carácter mais prático, no sentido da 
sua aplicação, parecem convidar aquilo que entre os estudantes é co-
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nhecido por ‘despejar matéria’, que consiste no processo de decorar o 
máximo de matéria possível e reproduzi-la num teste. A maioria das 
perguntas dos testes nos diferentes níveis de educação, excetuando al-
gumas áreas do ensino superior, parecem seguir a seguinte fórmula: 

- O que é x?
Se x for y e o aluno responder x é y o professor concluirá que o 

aluno sabe o que é x. Contudo, não existe maneira, a não ser a constan-
te repetição da pergunta, de garantir se o aluno sabe ou não o que é x. 
O aluno não é convidado a pensar sobre x, mas sim, a decorar aquilo 
que x é e a reproduzir essa definição no teste, e da qual, muito prova-
velmente, ele se esquecerá pouco tempo depois. Assim, eu sugiro uma 
fórmula alternativa para criar perguntas: 

O que pensa de x? 
Esta pergunta requer que o aluno saiba o que é x, mas, obriga-o 

a desenvolver um pensamento acerca de x, obriga-o a ter uma atitude 
crítica para com o objeto que a matéria trata. Isto não só aumenta a 
probabilidade do aluno não se esquecer aquilo que é x, dadas as rela-
ções que estabeleceu entre x e os seus pensamentos, o que me parece 
potenciar a aprendizagem, visto que, decorar aquilo que é x não chega, 
mas, também desenvolve uma atitude crítica que é fundamental não 
só em política, mas em todas as áreas da nossa vida. Sermos capazes 
de não aceitar simplesmente tudo aquilo que nos rodeia e termos uma 
atitude crítica com o ambiente que nos rodeia. Um exemplo prático 
seria o seguinte: os sujeitos que têm uma atitude crítica estão menos 
disponíveis para aceitar as chamadas ‘fake news’ devido a essa mesma 
atitude que os leva a questionar, as fontes da notícia, a sua veracidade, 
o seu interlocutor, etc. 

É certo que esta reformulação não será possível em todas as 
disciplinas. Nenhum professor de matemática irá perguntar a um aluno 
quais os seus pensamentos acerca de uma determinada equação, mas, 
em todas as disciplinas em que seja possível implementar este tipo 
de questões que desenvolvem o pensamento crítico dos alunos, como 
história, a língua do país, filosofia, a disciplina de política sugerida 
entre outras possíveis, essa implementação deve ser feita.

Se conseguirmos alertar os cidadãos que estão situados no espec-
tro dos Hobbits para a necessidade de pensar a política e estimular o 
desenvolvimento do seu pensamento crítico, estaremos a dar as ferra-
mentas aos mesmos para fazerem o caminho para o espectro dos Vul-
cans, que seria o espectro desejável onde os cidadãos deveriam estar 
para terem a capacidade de votar. É certo que os resultados não seriam 
exatos e não conseguiríamos que todos fizessem essa transição, contu-
do, quanto mais jovens conseguirmos estimular no sentido de pensar 
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criticamente e de pensar a política, melhores serão as próximas gera-
ções e, progressivamente, tornaremos os Vulcans numa maioria, dado 
que um Hobbit informado deixa de ser um Hobbit. 

Virando agora a nossa atenção para os Hooligans. Tudo aquilo 
que se aplica aos Hobbits também se aplica aos Hooligans. Apesar de 
eles já terem algum interesse e vontade de pensar a política, é preciso 
desvincular essa vontade do sentimento tribalista, tal como Brennan 
refere, de pertencer a um grupo, e demonstrar que pensamos a política 
melhor de uma forma desapaixonada e racional. A estimulação do pen-
samento crítico ser-lhes-á útil não só para procurarem o melhor tipo de 
informação, suportada com provas e evidências científicas, em vez do 
tipo de informação que confirme as suas opiniões, como também para 
poderem pensar criticamente os movimentos e ações políticas dentro 
do seu grupo e compreender e aceitar posições diferentes às suas. 

Grande parte dos cidadãos que se enquadra no espectro dos Hoo-
ligans ou é integrante/militante de uma fação/partido, ou simpatizante 
dos mesmos. Ser integrante/militante é autoexplicativo, ser simpati-
zante seria o equivalente político a apoiar um clube desportivo. Um 
sujeito apoia a sua fação/partido, independentemente, de quem no mo-
mento o representa, tal como apoia o seu clube, independentemente, de 
quem o representa. A ideia de que a instituição é mais que aquilo que 
quem está na sua cúpula defende. Quanto ao desporto não há grande 
problema em pensar assim, até porque, existe um laço emocional entre 
o adepto e o clube e não entre o adepto e os seus representantes. Quanto 
à política, existem alguns perigos. 

Desenvolver uma relação emocional com um partido pode levar 
a um voto cego. A fação/partido pode até desvirtuar as suas ideias, em 
virtude de quem o comanda, e o mais apaixonado dos militantes/sim-
patizantes pode nem sequer se aperceber disso, dada a sua dedicação 
ao mesmo. Essa dedicação pode conduzir a votos nas piores escolhas 
possíveis. Suponhamos que sou integrante/militante/simpatizante de 
uma fação/partido x que é a pior escolha para governar um país na-
quele determinado tempo t1. Se eu não conseguir destruir esta relação 
emocional, pensar criticamente dentro do meu grupo e compreender 
que esta é, de facto, a pior escolha então eu vou votar, no tempo t1, de 
forma errada. 

A ideia não é que se deva deixar de fazer parte de certos grupos, 
a ideia é sim, que mesmo dentro do nosso grupo sejamos capazes de 
compreender o ambiente que nos rodeia e assumir que, por vezes, esta-
mos errados e que existem alternativas melhores, através do desenvol-
vimento do espírito crítico. Não devemos deixar-nos cegar pela relação 
emocional que possamos ter com o nosso grupo. Se possível, o ideal 
era não estar comprometido com as ideias do nosso grupo de forma 
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emocional, mas sim, de forma racional e poder flutuar entre grupos 
sempre que se apresentar uma alternativa melhor, para podermos de-
senvolver a capacidade para votar. 

Para moderar os Hooligans é necessário desenvolvam a capaci-
dade de pensar criticamente para poderem, não só apresentar críticas 
dentro do seu próprio grupo de forma ao mesmo melhorar e evoluir, 
como para poderem compreender e avaliar imparcialmente tanto as in-
formações que não confirmam as suas opiniões, como as opiniões de 
outros grupos e pensar a política de maneira desapaixonada e racional 
de forma a desvincular o seu interesse pela política do grupo a qual per-
tence e orientá-lo para o interesse em fazer a melhor escolha possível. 
É necessário cortar os laços emocionais que tenham com o seu grupo 
político, para poderem perder esse sentimento tribalista e olhar para a 
política de uma forma racional, desenvolvendo assim, a sua capacida-
de para votar e progressivamente tornarem-se Vulcans, dado que, um 
Hooligan moderado deixa de ser um Hooligan. 

Se existe a possibilidade de transformar grande parte dos cidadãos 
(Hobbits e Hooligans) em Vulcans então, é porque o cidadão comum 
tem a capacidade de votar. Se assim o é, ela só precisa de ser estimu-
lada. Aquando dessa mesma estimulação, será possível passarmos de 
um sistema democracia representativa para um sistema de democracia 
direta, dado que, os cidadãos estão mais capazes de votar de maneira 
adequada o que reduz a probabilidade de cometerem um erro. 

Uma pequena nota final, a possibilidade de existir uma escolha 
errada não é, nem de perto, nem de longe, afastada, ela é sim, mini-
mizada de maneira a possibilitar a implementação de uma democracia 
mais direta. Ou seja, ela é trazida para um nível real que permite afastar 
os cenários utópicos/distópicos que eram os únicos onde a democracia 
direta poderia ser concebida, trazendo assim este sistema para o mundo 
real como uma alternativa possível. Ainda assim, considero que isto 
por si só não é suficiente e são precisos mecanismos para não só mi-
nimizar os erros possíveis como para anular a possibilidade de erros 
catastróficos, que irei expor com detalhe nas próximas secções. 
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II. Os direitos das minorias numa democracia direta

Num sistema de democracia direta, com o poder delegado dire-
tamente nos eleitores, será que as minorias têm os seus direitos reco-
nhecidos e protegidos? Apesar de, no capítulo anterior, ter sido defen-
dida a capacidade de voto do cidadão comum, e que esta necessita, 
fundamentalmente, de estimulação, não é de facto o caso que, de uma 
maneira geral, todos os cidadãos já estejam nas condições ideais para 
votar. Ficou também sublinhado que, mesmo que eles atinjam essas 
condições ideais, existe sempre a possibilidade de cometerem um erro 
e optarem senão pela pior escolha possível, por uma alternativa pior do 
que a melhor alternativa disponível. 

Posto isto, será fundamental compreender se, nos processos eleito-
rais que já ocorreram cujo  ‘framework’ é o de uma democracia direta, 
os direitos das minorias foram salvaguardados. Por outras palavras, se 
as democracias diretas tendem a reconhecer e a proteger os direitos das 
minorias ou se, por outro lado, tendem a oprimir e a rejeitar os direitos 
fundamentais daqueles que fazem parte das minorias. 

Na teoria, por delegar parte do poder para criar iniciativas públi-
cas que visem aprovação de alguma medida/legislação para os seus 
eleitores, a democracia direta remove os mecanismos que uma demo-
cracia representativa pode ter para limitar o possível poder de opressão 
da maioria. Ora, se numa democracia representativa a força da maioria 
já tem o potencial para oprimir as minorias, então numa democracia 
direta, tendo menos mecanismos de proteção – uma espécie de meca-
nismo filtragem para a aprovação ou não de determinada legislação - os 
direitos das minorias ficam ainda mais em risco. 

Na prática, a esmagadora maioria dos estudos feitos aponta para 
uma menor taxa de aprovação de medidas para a proteção dos direitos 
das minorias e uma maior taxa de aprovação para medidas que visem 
anular ou oprimir esses mesmos direitos. Além disso, apontam uma 
maior capacidade de proteção e reconhecimento dos direitos das mino-
rias em sistemas de democracia representativa. Com base nesses estu-
dos torna-se muito fácil construir uma crítica bastante forte e válida aos 
sistemas de democracia direta. 

De sublinhar que, grande parte dos estudos que foram feitos ana-
lisam eleições de democracia direta em estados dos Estados Unidos da 
América e que isso talvez possa ter uma influência direta nos resulta-
dos obtidos, dado que, alguns estudos feitos acerca de processos elei-
torais semelhantes realizados na Suíça obtiveram resultados diferentes 
e mais favoráveis à democracia direta. Ainda assim, sendo o propósito 
deste ensaio demonstrar que um sistema de democracia direta é um sis-
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tema democrático alternativo válido, e não meramente utópico/distó-
pico, parece-me pertinente refletir sobre os casos em que a democracia 
direta falhou para com as minorias.  

Posto isto, iremos analisar os problemas da democracia direta, no 
que aos direitos das minorias diz respeito, em dois campos: no campo 
teórico com uma análise do Federalist Paper n.º 10 de James Madison 
e no campo prático com uma análise a um estudo levado a cabo por Da-
niel C. Lewis, acerca do direito ao casamento entre pessoas do mesmo 
sexo nos Estados Unidos da América. 

As falhas da democracia direta para com os direitos das minorias

Começando a nossa reflexão pelo aspeto teórico, James Madi-
son foi talvez dos primeiros autores a refletir acerca da potencial força 
opressora num sistema democrático. O autor começa por  falar dos pos-
síveis malefícios causados pelas fações e de como as causas das fações 
não podem ser removidas e apenas controladas. 

Uma fação para Madison é um conjunto de cidadãos unidos por 
um interesse ou paixão comum que entra em conflito com os direitos 
dos outros cidadãos ou com os interesses da comunidade, contrarian-
do-os. O autor sugere que existem duas maneiras de curar as malfei-
torias de uma fação: 1) removendo as suas causas; 2) controlando os 
seus efeitos. 

Na mesma linha, existem duas maneiras de remover as suas cau-
sas: 1) retirando a liberdade necessária para formar uma fação; 2) dou-
trinar todos os cidadãos com as mesmas paixões, interesses, opiniões, 
etc. Ora, no que à primeira solução diz respeito é inexequível em de-
mocracia. A liberdade é uma característica fundamental para a demo-
cracia e ao remover a liberdade de formar uma fação retiramos essa 
mesma liberdade que é essencial, não só ao espectro da política, como 
de toda a sociedade democrática. Revivendo o exemplo de Madison, 
seria como abolir o ar, que é essencial à vida, porque permite acender 
e propagar o fogo. A segunda solução é igualmente impraticável. En-
quanto existirem falhas na razão, enquanto ela for contaminada pelas 
paixões e interesses humanos, estes terão, em democracia, a liberdade 
para formar as suas opiniões. As próprias condições sociais diferen-
tes de cada cidadão podem originar pensamentos e interesses diferen-
tes. Assim, Madison avança que “The latent causes of faction are thus 
sown in the nature of man; ”15. Seguindo a linha argumentativa do autor 

15.  Madison, James, “Federalist Paper No. 10” November 22, 1787, in The Feder-
alist: the Gideon Edition, George W. Carey, James Mcclellan, Eds., Indianapolis: 
Liberty Fund, 2001, p.44
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concluímos que, as causas das fações não podem ser eliminadas. 
Parece que aquilo que resta é controlar os seus efeitos. Se a fação 

constituir uma minoria, os princípios republicanos e democráticos con-
trolaram essa fação, dado que, ela poderá ser derrotada pela maioria na 
hora de votar. Se a fação constituir uma maioria então o governo terá 
de filtrar esse mesmo interesse ou paixão, em prol daquilo que são os 
interesses da sociedade na totalidade. Por outras palavras, o governo 
deve assegurar as liberdades democráticas (e.g. liberdade de expres-
são, direito à propriedade privada, etc.) e o bem público. 

Das linhas gerais de Madison que expusemos começamos facil-
mente a perceber que uma democracia direta não terá as características 
necessárias para satisfazer esta condição fundamental do controlo das 
fações num sistema democrático. “From this view of the subject, it 
may be concluded, that a pure democracy, by which I mean, a society 
consisting of a small number of citizens, who assemble and adminis-
ter the government in person, can admit of no cure for the mischiefs 
of faction”.16 No caso de uma fação ser maioritária, dado o poder que 
será dado aos cidadãos, quer de propor legislação, quer de aprovar essa 
mesma legislação através do voto, a minoria, neste caso, as várias mi-
norias podem facilmente ser opressas. 

Os mecanismos de controlo de um governo representativo são de 
carácter fundamental para o controlo da opressão da maioria sobre uma 
minoria e esses mesmos mecanismos são algo que não está presente 
nas democracias diretas, dada a sua propriedade relacional retilínea en-
tre os cidadãos e a tomada de decisões. Sendo essas decisões tomadas 
em virtude da vontade da maioria, caso seja conforme a sua vontade, 
podem ser aprovadas medidas de opressão a uma ou a várias minorias. 

Se voltarmos a nossa atenção agora para o campo da prática, a 
esmagadora maioria dos dados que encontramos confirma a teoria de 
Madison. Vários estudos diferentes apontam para uma clara opressão 
das minorias num sistema de democracia direta. O estudo com um dos 
piores resultados é o estudo de Gamble que conclui que 78% das me-
didas e referendos anti minorias nos Estados Unidos foram aprovadas. 
Todavia, vários destes estudos apresentam duas falhas fundamentais 
apontadas por Daniel C. Lewis: 1) Só foram examinadas políticas pro-
postas através da legislação popular (propostas e votadas pelos cida-
dãos) sendo omissas políticas propostas através da legislação tradicio-
nal (propostas e votadas por um parlamento/assembleia); 2) Só foram 
examinadas políticas aprovadas através de legislação popular em de-
mocracia direta, e não foram tidas em conta outras políticas aprovadas 

16.  Madison, James, “Federalist Paper No. 10” November 22, 1787, in The Feder-
alist: the Gideon Edition, George W. Carey, James Mcclellan, Eds., Indianapolis: 
Liberty Fund, 2001, p.45
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por outros meios em sistemas de democracia representativa. Parece 
que os estudos falharam em apresentar um termo de comparação que é 
essencial para sustentar a afirmação de que a democracia representati-
va é um melhor sistema do que a democracia direta.

Assim, o estudo no qual vamos basear o restante desta secção será 
exatamente o estudo de Lewis que incide sobre o direito ao casamento 
entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos da América. 

O autor começa com a introdução do conceito de “minorias 
políticas”17(de Miki C. Kittilson e Katherine Tate): grupos que estão 
sujeitos a qualquer tipo de discriminação dentro de uma sociedade e 
que têm padrões legais diferentes daqueles que compõem a maioria. 
Um exemplo de uma minoria política seriam os casais homossexuais 
que são descriminados dentro de uma sociedade quando não têm os 
seus direitos reconhecidos, como, por exemplo, o direito a casar, e os 
padrões legais que lhes são aplicados diferem de outros casais heteros-
sexuais, que compõe a maioria dos casais, como o já citado facto de 
não poderem casar, ou adotar uma criança. 

Após uma análise de carácter sociológico ou até do campo da 
ciência política, de vários eventos ocorridos nos Estados Unidos desde 
a discussão nos anos 70 sobre o direito ao casamento por parte dos 
casais homossexuais, até a criação do DOMA (Defense of Marige Act) 
em 1996, Lewis conclui que, apesar de entre legislação proposta pelos 
cidadãos ‘apenas’ 12% sejam medidas contra o direito ao casamento 
entre pessoas do mesmo sexo, só por uma vez uma dessas medidas não 
foi aprovada. Em média, todas as medidas que visaram oprimir o direi-
to ao casamento dos casais homossexuais foram aprovadas com 67%. 
Assim, conclui o autor que as iniciativas públicas de legislação têm um 
grande impacto na opressão dos direitos das minorias. 

Contudo, Lewis considera, para além desta característica da de-
mocracia direta, também o contexto histórico-social de cada estado, e 
faz uma análise de alguns eventos históricos dos estados, o que acaba-
ram por conduzi-lo às seguintes conclusões: 

Estados com maiores percentagens de membros que pertencem a 
comunidades cristãs, estados com mais leis de sodomia, mais reticentes 
a políticas climáticas, estados com uniões civis vistas como equivalen-
tes ao casamento e estados com maior competição entre partidos estão 
mais dispostos a adotar medidas contra o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo. 

Estados cuja linguagem presente na lei limita o casamento ao ca-
samento entre pessoas do sexo diferente - onde na lei está escrito ex-

17.  Lewis, Daniel C. “Direct Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage Bans in the U.S. States.”, 
in Social Science Quarterly, vol. 92, no. 2, 2011, pp. 369. 
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plicitamente que o casamento é a união entre uma mulher e um homem 
- são menos propensos a aceitar medidas contra o casamento entre pes-
soas do mesmo sexo, visto que, já existe um carácter discriminatório na 
própria formulação da lei. 

Em oposição, estados com maior taxa de casais de pessoas do 
mesmo sexo, estados mais populosos e estados onde os cidadãos têm 
um maior nível de educação têm menos tendência a adotar medidas 
contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

Ora, este contexto social e histórico que faz parte de cada estado 
aliado à redução de mecanismos de filtro de uma democracia repre-
sentativa, em virtude de um sistema de democracia direta, acabou por 
produzir resultados negativos. Isto é, as minorias tendem a ter os seus 
direitos violados e desconsiderados em sistemas de democracia direta. 
O que leva o autor, e todos aqueles que consultem o estudo a concluir 
que um sistema de democracia direta apresenta um maior risco para os 
direitos das minorias do que um sistema de democracia representativa. 

Contudo, entre os tipos de democracias representativas que exis-
tem, aquelas onde o acesso à legislação por parte dos cidadãos tem 
menos requisitos os direitos das minorias tendem a estar mais em risco 
do que nas democracias diretas onde existem mais requisitos para a 
possibilidade de uma legislação pública. 

Em suma, as conclusões de Lewis parecem não fugir àquelas que 
foram obtidas nos outros estudos. O autor conclui através dos seus 
estudos que é mais provável que os direitos das minorias sejam vio-
lentados em sistemas de democracias diretas do que em sistemas de 
democracias representativas. Mesmo em democracias diretas onde as 
medidas anti minorias vieram por parte dos legisladores, a presença 
do sistema parece ter influenciado a tomada dessa mesma decisão, por 
todo o apoio político que iria ter uma decisão desse tipo numa maioria 
que seria anti minoritária. O que demonstra não só o impacto direto que 
a democracia direta tem nos direitos das minorias, através da legislação 
popular, como o impacto indireto que tem nos legisladores, dado que, 
os estados onde existe uma democracia direta aprovaram mais medidas 
anti minorias do que os estados onde existe um sistema de democracia 
representativa. 

Como resolver o problema?

Com base em estudos fiáveis com dados concretos e objetivos 
parece-me pouco racional tentar discutir que não seja o caso que as 
democracias diretas ponham em risco os direitos das minorias. Existem 
alguns casos práticos que confirmam os problemas teóricos que vêm 
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sendo apontados à democracia direta já desde Madison. Contudo, que-
ria sublinhar que existem casos de sucesso, como, por exemplo, o caso 
Suíço, que através de um estudo levado a cabo por Frey e Goette, ficou 
demonstrado que a democracia direta não tem impacto, em relação a 
outros sistemas, na aprovação de políticas anti minoritárias. 

Todavia, mais do que tentar fazer uma comparação entre os estu-
dos, e tentar dizer que um estudo é melhor que o outro, parece-me mais 
eficiente ir à raiz do problema e propor uma solução para o mesmo. Até 
porque, para tentar tornar o sistema de democracia direta um sistema 
democrático alternativo fiável não me parece prudente ignorar casos 
claros onde a democracia direta falhou. 

Ora, na minha visão, devemos procurar resolver este problema em 
duas fases: primeiramente, procurar compreender os motivos da opres-
são aos direitos das minorias regressando ao estudo de Lewis e a sua 
análise ao contexto histórico-social dos estados, dos Estados Unidos da 
América, e em segundo lugar compreender como o sistema de demo-
cracia direta permitiu a materialização dessa opressão e como podemos 
impedir que tal seja o caso. 

Começando pela primeira fase: o primeiro ‘tipo’ de estado onde as 
medidas anti minorias (nomeadamente a medida que serviu de base ao 
estudo, o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo) são mais 
propensas a serem adotadas são estados com uma forte comunidade 
cristã. Aqui parece-me que pode existir algum extremismo religioso 
que não permite aos cidadãos olharem com clareza para a medida em 
questão. É certo que nem todos os cidadãos devem tê-lo feito, mas, 
parece seguro inferir que, pelo menos, alguns dos cidadãos devem ter 
votado com base nas suas crenças religiosas, ou seja, a informação que 
está na base da sua orientação de voto é completamente enviesada. 

Ora, este é um tipo de problema que já tinha sido discutido no 
capítulo anterior. Da mesma maneira que pertencer a um grupo políti-
co nos faz procurar informações enviesadas que justifiquem as nossas 
crenças pré-existentes, tal como sugere Brennan, num grupo religioso 
procuramos informações enviesadas que justifiquem as doutrinas da 
religião que praticamos. A liberdade religiosa é uma característica fun-
damental em democracia, e todo, e qualquer cidadão tem o direito de 
praticar a religião na qual acredita. Todavia, a sua religião não pode 
ser um motivo ou um pretexto para impor as suas crenças aos outros, 
ou negar os direitos do outro. A esmagadora maioria das religiões tem 
como um dos seus pilares a tolerância. Parece-me pouco tolerante ne-
gar, neste caso em concreto, o direito de casamento a alguém com base 
nos pressupostos e crenças, no caso religiosas, previamente adquiridas. 
Para concretizar isto num exemplo, se alguém rejeitar os direitos das 
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minorias com base nas suas crenças religiosas, então esse indivíduo 
está a abrir portas a que alguém possa rejeitar o direito à prática de uma 
religião diferente com base nas suas crenças religiosas. Em ambos os 
casos, existem claramente comportamentos antidemocráticos. A liber-
dade religiosa é tão importante como qualquer direito das minorias e 
uma não deve subjugar a outra. 

O segundo ‘tipo’ de estado que é mais propenso a aceitar medidas 
anti minorias é o ‘tipo’ de estado que tenha leis de sodomia (leis que 
proíbem certas práticas sexuais) e que seja mais reticente a aceitação 
de políticas de combate as alterações climáticas. Neste caso, parece-me 
que o voto tem como base uma visão extremamente conservadora e 
pouco tolerante de práticas sociais que divergem daquela que a maioria 
pratica. O conservadorismo parece ter seguramente tido uma grande 
influência na hora de votar e os ideais de uma parte dos indivíduos li-
mitam os direitos da outra parte dos indivíduos. Todos os cidadãos têm 
o direito de ser mais conservadores ou mais liberais no que às práticas 
sociais diz respeito, agora não podemos deixar que essas práticas nos 
ceguem de maneira a limitar esse mesmo direito ao próximo. Recor-
rendo sempre ao mesmo tema, existe uma necessidade profunda de 
fazer com que os cidadãos consigam refletir e pensar criticamente de 
maneira que possam compreender que em democracia não podemos li-
mitar os direitos do outro. Ao fazê-lo abrimos uma porta perigosa para 
que o outro possa fazer o mesmo. 

O terceiro ‘tipo’ de estado que está mais predisposto a aceitar me-
didas que sejam anti minoritárias é o estado onde exista uma acérrima 
disputa pelo poder. Este caso pode ser desfeito em duas partes: 1) A 
ânsia pelo poder que subjuga qualquer tipo de ideais, em virtude do 
alcance desse mesmo poder; 2) o retrato daquela mesma sociedade que 
apoia e suporta a opressão dos direitos das minorias. Poder-se-ia fa-
zer uma extensa reflexão acerca deste caso, contudo, não sendo este 
o ponto do ensaio reforço apenas duas maneiras fundamentais que te-
mos para resolver este problema: a) O recorrente tema da educação – é 
necessário aumentar o nível educacional da população e melhorar a 
qualidade da mesma; b) A necessidade de pensar a política, sobretudo, 
de atrair pessoas mais capazes e qualificadas para os lugares políticos 
para combater a crescente descredibilização da classe política, para que 
o mais importante não seja ter poder, mas sim, exercê-lo com qualidade 
e dignidade. 

Por fim, os estados em cuja linguagem já proíbe o casamento entre 
pessoas do mesmo sexo, têm na sua própria legislação uma opressão 
dos direitos das minorias. Muito poderia ser dito acerca deste assunto, 
contudo, parece-me pertinente deixar esta consideração: um estado que 
oprime os direitos de uma minoria, no caso através da formulação da 
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sua legislação, é um estado democrático? 
Esta consideração conduz-nos precisamente à segunda parte da 

nossa reflexão e à introdução de um conceito importante para solucio-
nar este problema da democracia direta: os “direitos democráticos”18. 
Se por um lado sublinhamos o contexto histórico-social que tem, na 
minha visão, uma importância fundamental na opressão dos direitos 
das minorias, também é factual que é o sistema da democracia direta 
que permite que essa opressão se concretize, através de iniciativas e do 
poder popular. 

A redução de mecanismos de filtro às ideias populares com a re-
moção do carácter representativo da democracia, e a possibilidade dos 
cidadãos conseguirem por a voto e votar algum tipo de legislação abre 
um precedente perigoso. As minorias podem ver os seus direitos vili-
pendiados, em virtude, dessa mesma possibilidade. Podem ser opressas 
por uma maioria avassaladora, sem que qualquer instituição política ou 
mesmo elas próprias consigam mudar algo. 

Como podemos então encontrar alguma forma de controlar e im-
pedir esta possibilidade aberta pela democracia direta? Como já re-
ferido acima é necessária a introdução do conceito de direitos demo-
cráticos. Este conceito, tal como o vou apresentar, foi introduzido por 
Chantal Mouffe no seu livro O regresso do Político e pode ser definido 
da seguinte forma: 

Direitos Democráticos: São direitos que pertencem a um indiví-
duo, mas, cujo seu exercício só pode ser praticado coletivamente. O 
que implica que, todos os indivíduos tenham os mesmos direitos. 

Este conceito é introduzido na visão pluralista da autora, que de 
uma maneira geral, pretende que a democracia se estenda a todos os 
níveis sociais (sem prejuízo da necessidade de uma hierarquia quando 
esta se justifica) e de uma articulação entre as várias causas sociais e os 
problemas democráticos contemporâneos, para que se consiga alcan-
çar um progresso contínuo e conjunto onde nenhuma causa, nenhum 
problema, e consequentemente, nenhum indivíduo é deixado para trás. 

Aquilo que será fundamental para a resolução do nosso problema 
é uma certa perda de individualidade em prol do coletivo que esta de-
finição nos dá: “It aims to create another kind of articulation between 
elements of the liberal democratic tradition, no longer viewing rights in 
an individualist framework but rather conceiving of ‘democratic rights’ 
”19

Um exemplo prático, pegando no direito que tem sido discutido 
18.  Mouffe, Chantal, “Radical Democracy: Modern or Postmodern?” in The Return of the Political, verso 
1993, p.18 
19.  Mouffe, Chantal, “Radical Democracy: Modern or Postmodern?” in The Return of the Political, verso 
1993, p.18 
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neste capítulo seria o seguinte: se eu como indivíduo tenho o direito 
de casar e esse direito tem de ser um direito coletivo, ou seja, comum 
a todos os indivíduos, para podermos coletivamente exercê-lo, então 
outro indivíduo terá o direito de casar. Se, desde que a outra pessoa 
aceite, eu posso casar com quem eu quiser, então todos devem poder 
fazê-lo nas mesmas condições. Não será então correto alguém limitar 
esse direito a outro indivíduo, quer ele partilhe ou não o mesmo sexo 
da pessoa com quem ele vai casar. Ao fazê-lo estará também a limitar 
o seu próprio direito.

Agora, como esta definição ajudará à nossa resolução? Se pensar-
mos numa possibilidade de legislação dos direitos democráticos, seria 
possível criar ou adaptar uma ‘espécie’ de um tribunal constitucional 
que pudesse vetar qualquer legislação quer popular, quer tradicional, 
caso esta fosse considerada com violadora daquilo que são os direi-
tos democráticos. Devemos também educar e alertar os cidadãos para 
aquilo que são os direitos democráticos e para a sua necessidade para 
a vida em democracia. Os direitos nunca serão democráticos senão es-
tiverem igualmente distribuídos por todos os cidadãos que vivem em 
democracia. De tal forma que, votar contra os direitos democráticos 
seja votar contra a democracia, tema que será desenvolvido no próxi-
mo capítulo. 

Para além da necessidade de educar os cidadãos que tem sido 
exaustivamente sublinhada, a ideia que, fundamentalmente, quero 
sublinhar é a necessidade de criar um mecanismo que possa intervir 
quando os direitos democráticos estiverem a ser violados. Poderá ser 
argumentado, bom, mas, isso não removeria o carácter direto da demo-
cracia? Não me parece que tal seja o caso. Uma democracia direta não 
tem, necessariamente, de ser uma democracia extremamente radical. 
Tem sim de dar aos cidadãos a possibilidade para poderem intervir na 
legislação e nas decisões que as intuições governamentais possam to-
mar. É uma repartição do poder, de uma forma direta, pelos cidadãos. A 
ideia não passa por remover as instituições presentes em qualquer de-
mocracia representativa, seja ele de que tipo for, mas sim, por dar aos 
cidadãos a capacidade de intervir diretamente com essas instituições. 
Pouco rigorosamente falando, seria a criação de outra instituição, com 
poder de decisão e intervenção direta que seria composta por todos os 
cidadãos. 

Em suma, o problema dos direitos das minorias num sistema de 
democracia direta tem duas grandes causas: alguns ideais antidemocrá-
ticos presentes numa comunidade que é maioritária e a possibilidade 
que a democracia direta pode dar para que esse reflexo dessa comuni-
dade possa ser materializado. O problema pode ser resolvido através 
da elevação dos níveis e da qualidade da educação entre a população, 
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como já foi dito no capítulo anterior e da criação de um ‘mecanismo de 
urgência’, chamemos-lhe assim, com a capacidade de vetar legislação 
popular ou tradicional que viole os direitos democráticos. 

III. As forças antidemocráticas numa democracia direta

Como lidar com as forças antidemocráticas numa democracia? O 
problema que aqui levantamos não é novo e já vem sendo levantado 
desde as democracias da Grécia antiga, nomeadamente através de Pla-
tão e dos seus paradoxos da liberdade e da democracia. Mais contem-
poraneamente, a questão continua a colocar-se apesar de os sistemas 
políticos contemporâneos serem profundamente diferentes daqueles 
que vigoravam na Grécia Antiga. Todas as questões deste género, de-
rivadas destes paradoxos, constituem um problema profundo aos vá-
rios tipos de democracia, contudo, numa democracia direta o problema 
torna-se exponencialmente maior. 

Com a já sublinhada remoção de alguns mecanismos que permi-
tem filtrar as decisões populares, em virtude, de uma intervenção direta 
dos cidadãos na hora de optar por esta ou aquela legislação, este ou 
aquele candidato, esta ou aquela medida, a reversão ou a amenização 
de uma decisão antidemocrática fica, aparentemente, mais complicada, 
do que em sistemas democráticos representativos.

O problema torna-se assim de fundamental resolução para con-
seguir consolidar a democracia direta como um sistema democrático 
alternativo viável, dado que, aparentemente, este problema, comum 
a todos os sistemas democráticos, torna-se um problema ainda maior 
num sistema de democracia direta. Se uma ameaça à democracia se 
torna maior numa versão de um sistema democrático, então esse siste-
ma democrático não é um sistema democrático viável. Se a democracia 
direta é essa versão que potencializa uma ameaça à democracia, então 
esta não é um sistema democrático viável. 

Todavia, importa analisar se este problema é um real problema e 
se os paradoxos do qual ele deriva levantam, de facto, um obstáculo à 
democracia ou se, por outro lado, são uma característica essencial para 
o bom funcionamento de uma democracia. 

Para poder fazer esta análise será importante, primeiramente, olhar 
para a solução de Karl Popper para dois paradoxos levantados por Pla-
tão à democracia. Em segundo lugar, parece-me pertinente olhar para 
uma distinção ‘nós/eles’ exposta por Chantal Mouffe no seu livro The 
Return of the Political que nos ajudará a compreender melhor a posi-
ção de Popper e a convergir na posição que me parece ser a mais cor-
reta de que este problema não é de facto um problema, mas sim, uma 
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característica da própria democracia. 
Posto isto, a questão que se levantará será a seguinte: um sistema 

de democracia direta lida pior com esta característica dos sistemas de-
mocráticos do que um sistema de democracia representativa? Parece-
-me que não. Esta característica da democracia não será acentuada por 
um sistema de democracia direta. Por outras palavras, um sistema de 
democracia representativa não lida melhor com esta característica de-
mocrática do que um sistema de democracia direta. 

Paradoxos da democracia

O primeiro e talvez mais famoso autor a levantar os paradoxos 
democráticos, como já mencionamos na secção anterior, foi Platão. Os 
dois principais paradoxos democráticos para os quais vamos olhar nes-
ta secção são: 

1) “Paradoxo da Liberdade”20 – Se o povo acreditar que não deve 
ser o mesmo a governar este pode, livremente, eleger um tirano 
para o fazer. O povo tem a liberdade de abdicar da sua própria 
liberdade. 

2) “Paradoxo da Democracia”21 – Uma maioria popular pode atri-
buir o governo a um tirano. Por outras palavras, aquilo que a 
democracia visa ser o exato oposto, a tirania, pode ser concebi-
da dentro da própria democracia. 

Estes dois paradoxos têm bastantes semelhanças entre si e acabam 
por se complementar. Se por um lado existe a liberdade para eleger um 
tirano para governar, por outro essa decisão maioritária deve ser aceite, 
em virtude, de um dos principais princípios democráticos que é a acei-
tação da vontade da maioria expressa através do voto. 

Karl Popper, no seu livro, Open Society and its Enimies vol.I pa-
rece ter evitado estes dois paradoxos. A sua solução a expõe estes para-
doxos não como problemáticos, mas sim, como fundamentais para um 
sistema democrático. É uma absorção destes paradoxos, por parte da 
definição da democracia dada pelo autor, que os tornará características 
essenciais da democracia.   

Comecemos por olhar para a teoria à qual ele chamou “teoria do 
controlo democrático”22 que é uma teoria que tem por base uma pro-

20.  Popper, Karl, “Chapter 7: The Principle Of Leadership” in Open Society and it’s enimies vol I, pp. 125
21.  Popper, Karl, “Chapter 7: The Principle Of Leadership” in Open Society and it’s enimies vol I, pp. 126
22.  Popper, Karl, “Chapter 7: The Principle Of Leadership” in Open Society and it’s enimies vol I, pp.126
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posta de resistência à tirania. Ou seja, em vez de partir do pressuposto 
que a democracia é o sistema mais justo e intrinsecamente bom, o autor 
enfraquece essa posição, defendendo apenas que é um sistema melhor 
do que a tirania. O autor começa assim por fazer a distinção entre dois 
tipos de governo: 

1) O primeiro tipo de governo é um, a partir do qual é possível 
sair sem uma revolução, isto é, as próprias instituições provi-
denciam meios para a população poder mudar o sistema gover-
namental, ou os seus integrantes se assim o entenderem – e.g. 
eleições. É também um governo no qual as “tradições sociais”23 
(de uma maneira geral é uma aplicação da ideia de Popper de 
que as tradições desempenham um papel na tomada de decisões 
por parte das pessoas) asseguram que estas intuições não po-
dem ser destruídas por aqueles que governam. 

2) O segundo tipo de governo é um, a partir do qual só é possível 
sair através de uma revolução, quando essa revolução for pos-
sível de executar.  

Ao primeiro tipo de governo Popper irá chamar de democracia e 
ao segundo de tirania ou ditadura. O autor sublinha ainda que, a sua 
argumentação, não depende da aceitação destas definições e que estas 
podem ser discutíveis. Contudo, o autor rejeita à partida uma leitura es-
trita do sentido de democracia traduzido na sua ‘essência’ como a regra 
do povo ou o governo do povo,“For although ‘the people’ may influen-
ce the actions of their rulers by the threat of dismissal, they never rule 
themselves in any concrete, practical sense.”24 As definições podem até 
ser contestáveis, contudo, parecem-me suficientemente robustas para 
podermos avançar na discussão desta problemática. 

Com base nestas definições facilmente compreendemos que o 
principal papel de uma democracia e das políticas democráticas é o de 
criar meios para evitar a tirania a todo o custo. Ora, isto não implica 
que as instituições sejam infalíveis, que não cometam erros, ou que 
as decisões que dela resultem sejam as melhores ou as mais justas, ou 
até, como Popper, avança que sejam melhores que as de um “tirano 
benevolente”25. 

É com base nesta argumentação que Popper escapa aos paradoxos. 
O enfraquecimento da definição de democracia permite a absorção 
dos paradoxos como uma característica fundamental da democracia, 

23.  Popper, Karl, “Chapter 7: The Principle Of Leadership” in Open Society and it’s enimies vol I, pp.126
24.  Popper, Karl, “Chapter 7: The Principle Of Leadership” in Open Society and it’s enimies vol I, pp.127
25.  Popper, Karl, “Chapter 7: The Principle Of Leadership” in Open Society and it’s enimies vol I, pp.127
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a de permitir aos seus cidadãos que tenham a liberdade para mudar o 
sistema governamental, a partir do próprio sistema, a partir das suas 
instituições. Embora o papel principal de uma democracia seja o de 
evitar a tirania, essa sua característica balança em equilíbrio com essa 
possibilidade de, pacificamente, e conforme a vontade da maioria, o 
sistema democrático poder ser abandonado. Estas características ini-
cialmente paradoxais passam, à luz das definições de Popper, a funcio-
nar em harmonia. 

Parece seguro inferir, das linhas argumentativas de Popper, que 
existirá sempre em democracia a possibilidade, providenciada pelo 
próprio sistema, do seu abandono. Existindo a possibilidade, é prová-
vel que, muitas vezes, apareçam movimentos que tentem concretizar 
essa possibilidade. Ora, dado este carácter da democracia apontado por 
Popper, estes movimentos antidemocráticos parecem ser uma caracte-
rística fundamental da democracia e as suas consequências mais nega-
tivas são uma espécie de mal necessário.  

Convergindo com Popper estas características democráticas po-
dem ser compreendidas ao olhar para o binómio, nós/eles sublinhado 
pela autora Chantal Mouffe, (já sugerido por Carl Schmidt e Derrida) 
no seu livro The Return of the Political. A ideia principal é a de que o 
objetivo da política é construir um ‘nós’ de tal maneira que esse ‘nós’ 
possa envolver toda a diversidade e conflito existentes numa socieda-
de. Todavia, para existir essa construção do ‘nós’ é necessário que este 
seja limitado por alguma coisa, neste caso serão ‘eles’. ‘Eles’ seriam 
todos aqueles que são exteriores à comunidade definida pelo ‘nós.’ 
Concretizando com um exemplo: numa sociedade democrática o ‘nós’ 
pode envolver todos aqueles, que nas suas diferenças (e.g. liberais vs 
socialistas), defendem uma democracia, enquanto o ‘eles’ seriam aque-
les que estariam exteriores a esta comunidade e não defenderiam a de-
mocracia. 

O ideal de uma comunidade política completamente unificada e 
inclusiva torna-se impossível, dada a necessidade de existência de um 
grupo de ‘outsiders’ para poder tornar essa mesma comunidade políti-
ca possível. O ‘nós’ tem de ser limitado pelo ‘eles’. A própria essência 
de um ‘nós’ está umbilicalmente ligada a existência de um ‘eles’, a 
sua formação e definição necessita de um contexto de diversidade e 
conflito. 

A própria autora avança que uma completa realização da demo-
cracia é impossível, “Hence, we have to come to terms with the very 
impossibility of a full realization of democracy.”26 Ou seja, nunca exis-

26.  Mouffe, Chantal, “Feminism, Citizenship and Politics”, in The Return of the Political, Verso 1993, 
p.85
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tirá uma comunidade política de tal forma inclusiva que possam ser 
integrantes da mesma todos os cidadãos, dado que a própria existência 
dessa comunidade depende dos seus limites que são dados por uma 
outra comunidade exterior à mesma.  

Esta distinção ‘nós/eles’ só vem fortalecer a proposta de Popper 
acerca daquilo que é uma democracia. Vem reforçar a ideia de que em 
democracia haverão sempre posições divergentes, e que só esse siste-
ma é que possibilitará sempre uma via para que os seus cidadãos, quer 
de um lado, quer do outro possam manifestar e tentar levar a cabo a 
implementação das suas posições políticas e sociais. Isto abrirá portas 
para o surgimento e a persistência de grupos que pretendem, de uma 
maneira ou de outra, seguir um caminho antidemocrático. Todavia, é a 
própria existência desses grupos que possibilita a existência da comu-
nidade democrática. 

A democracia é de tal forma livre que possibilita dentro do seu 
sistema o seu próprio abandono; é de tal forma livre que permite que 
existam dentro do seu sistema, grupos que pretendem abandonar a de-
mocracia. Se considerarmos o ‘nós’ como uma comunidade pró-demo-
cracia e o ‘eles’ como uma comunidade antidemocrática, então os mo-
vimentos antidemocráticos são, de facto, uma consequência negativa 
de características democráticas, por outras palavras, um mal necessário

Assim, ficou demonstrado que, através da absorção dos paradoxos 
por parte dos sistemas democráticos, o problema das forças antide-
mocráticas dentro de uma democracia não é, de facto, um problema, 
algo que se possa resolver e eliminar, mas sim, uma característica com 
a qual todos os sistemas democráticos têm de lidar. Subscrevendo a 
definição de democracia de Popper, o aparente problema torna-se uma 
característica fundamental da democracia sem a qual a mesma não o 
poderia ser. Para um sistema ser democrático, entre outras coisas, ele 
tem de possibilitar os seus cidadãos com meios institucionais – elei-
ções- para esse mesmo sistema poder ser abandonado. 

Não sendo este um problema democrático podemos agora levantar 
a seguinte questão: lida ou não a democracia direta pior do que a demo-
cracia representativa com esta característica democrática? 

A democracia direta e antidemocracia

Devemos começar a reflexão por desmistificar uma espécie de 
preconceito que me parece existir em relação à democracia direta. Um 
sistema deste tipo não tem, necessariamente, de remover todos os fil-
tros que encontramos numa democracia representativa. É certo que terá 
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menos mecanismos entre os cidadãos e a tomada das decisões, nomea-
damente, porque esta pode ser feita através dos mesmos, mas, não é 
necessária a dispensa de qualquer tipo de instituições inclusive, insti-
tuições que possam, mediante certos quadros – e.g. uma constituição 
- reverter certas decisões tomadas pelos próprios cidadãos. 

A maneira como devemos olhar para uma democracia direta, na 
minha visão, é uma democracia que dá aos cidadãos as ferramentas 
necessárias para intervir diretamente na legislação e na tomada de de-
cisões dos seus governos. Como dito no capítulo anterior, seria quase 
como uma criação de uma nova instituição que seria composta pelos 
cidadãos. 

A ideia pode ser exemplificada da seguinte maneira:
Suponhamos uma democracia representativa semipresidencialis-

ta. Suponhamos agora que o parlamento aprova uma determinada me-
dida x. Ela não interfere em nada com a constituição por isso é apro-
vada pelos tribunais competentes. O presidente dessa república não a 
veta. Contudo, os cidadãos são, na sua maioria, fortemente contra essa 
medida. Ora, num sistema de democracia direta eles deveriam ter a 
possibilidade de, se conseguirem reunir uma determinada percentagem 
do eleitorado (e.g. através de uma espécie de petição), que se manifeste 
contra essa tal medida, fazer com que esta questão fosse colocada nas 
mãos dos cidadãos e que estes se pronunciassem acerca da mesma. 
Por exemplo, estar previsto que uma petição deste género que reunisse 
um determinado número de assinaturas do eleitorado fosse automati-
camente referendável e ficasse assim nas mãos dos cidadãos decidir se 
esta é aprovada ou não. 

Outro exemplo poderia ser dado da seguinte forma: 
Se uma determinada medida proposta por uma determinada per-

centagem do eleitorado for aprovada pelas instituições competentes 
(e.g. tribunais) essa medida deve ser referendável e ficaria assim, no-
vamente, a decisão nas mãos dos cidadãos para decidir se esta é apro-
vada ou não. 

Ou seja, estes exemplos servem para sublinhar que, as democra-
cias diretas devem ser propostas como democracias onde são criados 
os mecanismos para os cidadãos poderem interferir diretamente com 
as decisões que são tomas pelos seus governantes e não como uma 
espécie de anarquia popular onde os cidadãos decidem tudo por si só. 

Dito isto, poderiam ser, certamente, levadas a cabo pelos cida-
dãos, propostas antidemocráticas que na democracia representativa 
não poderiam ser feitas. Contudo, como já vimos em capítulos anterio-
res, esse tipo de medidas pode ser controlado através de algum tipo de 
mecanismo, como, por exemplo uma espécie de tribunal constitucional 
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que não aprovasse nenhuma medida que violasse os direitos democrá-
ticos, quer seja proposta pela via tradicional, quer seja proposta pela 
via popular. 

Assim, não me parece que a democracia direta possa proporcionar 
um cenário de abandono da democracia mais provável do que uma 
democracia representativa. Até porque dando mais poder à população, 
em geral, seria difícil que a população ela própria quisesse abdicar des-
se poder. Aquilo que poderia acontecer era serem sugeridas medidas ou 
legislação antidemocrática e, nessa altura, teriam de existir mecanis-
mos para pôr em ‘check’ a população e relembrá-los de que para viver 
em democracia existem algumas condições que são necessárias – entre 
elas, os já citados direitos democráticos. 

Quero sublinhar ainda que, se a população realmente quiser aban-
donar a democracia não creio que seja a democracia representativa que 
o vá impedir. Mesmo que, os cidadãos não possam diretamente interfe-
rir com a tomada de decisões, tal como apontado por Platão, eles ainda 
podem eleger um tirano. Existem casos, um pouco por toda a Europa, 
de países onde movimentos com propostas antidemocráticas ganham 
cada vez mais força. Inclusive, em alguns desses países essas forças es-
tão presentes nos seus parlamentos, e em alguns dos casos formam até 
governo. Nenhum destes países tem um sistema de democracia direta. 
Existem outros fatores que me parecem ser mais fundamentais para 
análise desse tipo de comportamentos, nomeadamente, a qualidade e o 
nível da educação de uma determinada população, do que propriamen-
te o tipo de sistema democrático que está em vigor. 

Se um dia chegar a hora de decidir se devemos continuar a viver 
em democracia, os democratas terão de defender a democracia e os 
antidemocratas terão de fazer o seu melhor para provar que existe um 
sistema melhor que este e só nos resta esperar que por essa altura o 
nível geral da educação da população seja elevado o suficiente e tenha 
a qualidade o suficiente para poderem tomar, em consciência, a melhor 
decisão possível seja ela qual for. Independentemente do tipo de de-
mocracia que estiver em vigor este é um cenário que estará sempre em 
aberto de igual forma, não mais num do que noutro. 

Parece-me que fica bastante claro que não é o tipo de sistema de-
mocrático que tornará ou não mais propício o abandono da democra-
cia. Assim, este, inicialmente problema, agora característica da demo-
cracia, não se torna um impedimento para a viabilidade de um sistema 
de democracia direta. 
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Conclusão

Com o aproximar do fim deste ensaio, parece-me ser mais plausí-
vel pensar a democracia direta como um possível sistema alternativo 
fiável, exequível e que não deve ser desconsiderado em virtude de uma 
visão distópica ou completamente pessimista da possibilidade da exe-
cução de um sistema deste tipo. 

Como vimos, seriam precisas algumas alterações para levar a cabo 
a implementação de um sistema de democracia direta, quer a nível po-
lítico com a criação de meios para que os cidadãos pudessem intervir 
na tomada de decisões do seu estado, quer educacional para poder de-
senvolver a capacidade de voto de cada um dos cidadãos e aumentar a 
probabilidade de que as decisões resultantes sejam as melhores possí-
veis. É ainda necessário que, se criem mecanismos para poder salva-
guardar os direitos todo o tipo de minorias que existam e que terão de 
viver com as decisões que a maioria tomar. 

Contudo, estas alterações não me parecem ter um carácter utópico 
ou idealista que as torne inexequíveis. Esse carácter é aquilo que faz 
com que se olhe para sistemas de democracia direta como uma espécie 
de ‘tirania popular’, onde todos são subjugados pelas decisões tomadas 
pela maioria sem qualquer tipo de proteção. Esta visão tenebrosa, não 
me parece ser a visão mais clara daquilo que pode ser um sistema de 
democracia direta. Parece existir quase que um exagero trágico na pos-
sibilidade de execução de um sistema deste tipo. Inclusive autores que 
defendem democracias mais radicais, defendem que as democracias 
puras, como a democracia direta são inexequíveis. 

O problema não fica resolvido, ainda assim, considero que, ficou 
demonstrado que é possível pensar a democracia direta com um siste-
ma alternativo viável e exequível, sem recair em exageros ou radicalis-
mos. É possível, ainda que seja um sistema democrático radical, pensar 
numa democracia direta de forma ponderada, de a maneira a conciliar 
a intervenção direta dos cidadãos na tomada de decisões e a prote-
ção dos direitos de todo e qualquer tipo de minoria através de vários 
meios possíveis – e.g. mantendo todos os órgãos de representatividade. 
Parece-me uma visão errada olhar para a democracia direta como 
completamente incompatível com qualquer tipo de representatividade. 

A discussão, apesar de ainda não estar fechada, poderá vir a ser 
estendida a um problema talvez ainda de mais difícil resolução: qual 
dos sistemas democráticos é o melhor sistema, o sistema de democra-
cia direta ou o sistema de democracia representativa? Teriam de ser 
pesados os prós e os contras de cada sistema, as mudanças necessárias 
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para a implementação e/ou maximização do potencial de cada um dos 
sistemas de maneira a produzir as melhores decisões possíveis e todas 
as vantagens e desvantagens que cada um dos sistemas traria. Seria, 
certamente, uma boa discussão de ideias, mas que, não foi nem é o 
propósito deste ensaio. 

Em suma, parece-me que este trabalho procurou e conseguiu dar 
resposta ao problema ao qual se propôs responder, o que por conse-
guinte, deixa claro que a democracia direta não tem de ser um sistema 
utópico/distópico e que é, de facto, possível pensá-la com um sistema 
democrático alternativo viável. 
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