
Democracia e ditaduraDemocracia e ditadura



A democracia na teoria das A democracia na teoria das 
formas de governoformas de governo

�� Para compreender o conceito de Para compreender o conceito de 
democracia, tal como suas características, democracia, tal como suas características, 
virtudes e defeitos, é necessário inserivirtudes e defeitos, é necessário inseri--la la 
em uma teoria geral das formas de em uma teoria geral das formas de em uma teoria geral das formas de em uma teoria geral das formas de 
governo;dessa forma contextualizada, é governo;dessa forma contextualizada, é 
possível individualizar seu caráter possível individualizar seu caráter 
específico e reconhecêespecífico e reconhecê--la de forma mais la de forma mais 
delimitada em relação à extensão.delimitada em relação à extensão.



Usos  da teoria geral Usos  da teoria geral 
das formas de das formas de das formas de das formas de 

governogoverno



Uso descritivo ou sistemáticoUso descritivo ou sistemático

�� No uso descritivo, uma teoria das formas No uso descritivo, uma teoria das formas 
de governo resolvede governo resolve--se na classificação e se na classificação e 
portanto na tipologia das formas de portanto na tipologia das formas de 
governo que historicamente existiram.Essa governo que historicamente existiram.Essa governo que historicamente existiram.Essa governo que historicamente existiram.Essa 
classificação na tipologia clássica é feita classificação na tipologia clássica é feita 
por número, como em Platão e Aristóteles por número, como em Platão e Aristóteles 
e mais contemporaneamente em Kelsen, é e mais contemporaneamente em Kelsen, é 
feita em medida de maior ou menor feita em medida de maior ou menor 
liberdade.liberdade.



Uso prescritivo ou axiológicoUso prescritivo ou axiológico

�� Comporta uma série de juízos de valor a Comporta uma série de juízos de valor a 
base dos quais as várias constituições são base dos quais as várias constituições são 
alinhadas e dispostas.alinhadas e dispostas.

�� Não qualifica somente o juízo absoluto Não qualifica somente o juízo absoluto �� Não qualifica somente o juízo absoluto Não qualifica somente o juízo absoluto 
sobre a bondade ou não desta ou daquela sobre a bondade ou não desta ou daquela 
forma de governo, mas faz um juízo forma de governo, mas faz um juízo 
relativo sobre a bondade desta forma com relativo sobre a bondade desta forma com 
relação às demais.relação às demais.



Uso históricoUso histórico

�� TrataTrata--se de traçar a linha de se de traçar a linha de 
desenvolvimento do curso histórico da desenvolvimento do curso histórico da 
humanidade entendido como um sucederhumanidade entendido como um suceder--
se de uma determinada constituição a se de uma determinada constituição a se de uma determinada constituição a se de uma determinada constituição a 
outra, ou seja, descrever os momentos outra, ou seja, descrever os momentos 
sucessivos da história considerada como sucessivos da história considerada como 
uma passagem obrigatória de uma forma uma passagem obrigatória de uma forma 
de governo a outra.de governo a outra.



A democracia dos modernosA democracia dos modernos

�� Este é para a democracia um novo Este é para a democracia um novo 
momento, em que desponta em meio a momento, em que desponta em meio a 
turbulências revolucionárias um governo turbulências revolucionárias um governo 
republicano, pluralista, representativo e republicano, pluralista, representativo e republicano, pluralista, representativo e republicano, pluralista, representativo e 
com uma enorme multiplicidade e com uma enorme multiplicidade e 
vivacidade das sociedades vivacidade das sociedades 
intermediárias:Os Estados Unidos da intermediárias:Os Estados Unidos da 
América.América.



Democracia representativa e Democracia representativa e 
democracia diretademocracia direta

�� A consolidação da democracia 
representativa, não impediu o 
retorno à democracia direta, embora 
sob formas secundárias.Ao contrário, 
o ideal de democracia direta como a o ideal de democracia direta como a 
única verdadeira democracia jamais 
desapareceu, tendo sido mantido em 
vida por grupos políticos 
radicais;estes viam na democracia 
representativa uma forma imperfeita, 
reduzida e ilusória.



Democracia política e Democracia política e 
democracia socialdemocracia social

�� Uma vez conquistado o Uma vez conquistado o 

direito à participação política, direito à participação política, 

o cidadão percebeu que a o cidadão percebeu que a 

esfera política está incluída esfera política está incluída 

numa esfera muito mais numa esfera muito mais numa esfera muito mais numa esfera muito mais 

ampla, a esfera da ampla, a esfera da 

sociedade e que não existe sociedade e que não existe 

decisão política que não decisão política que não 

esteja condicionada ou esteja condicionada ou 

determinada por aquilo que determinada por aquilo que 

acontece na sociedade civil.acontece na sociedade civil.



Democracia formal e democracia Democracia formal e democracia 
substancialsubstancial

�� EntendendoEntendendo--se a democracia como um se a democracia como um 
regime caracterizado pelos fins ou valores regime caracterizado pelos fins ou valores 
em direção aos quais determinado grupo em direção aos quais determinado grupo 
político tende e opera e sendo o princípio político tende e opera e sendo o princípio político tende e opera e sendo o princípio político tende e opera e sendo o princípio 
destes a igualdade, assim foi introduzida a destes a igualdade, assim foi introduzida a 
distinção entre democracia formal, distinção entre democracia formal, 
compreendida como a forma de governo e compreendida como a forma de governo e 
a democracia substancial, sendo o a democracia substancial, sendo o 
conteúdo dessa forma.conteúdo dessa forma.



A ditadura dos antigosA ditadura dos antigos
�� À medida que a democracia foi À medida que a democracia foi 
considerada como a forma mais considerada como a forma mais 
adaptada às sociedades evoluídas, adaptada às sociedades evoluídas, 
houve uma polarização na TFG em houve uma polarização na TFG em 
torno da dicotomia democraciatorno da dicotomia democracia--
autocracia que consequentemente autocracia que consequentemente autocracia que consequentemente autocracia que consequentemente 
à segunda guerra mundial e com o à segunda guerra mundial e com o 
uso do termo “ditadura” de maneira uso do termo “ditadura” de maneira 
negativa, alterounegativa, alterou--se na dicotomia se na dicotomia 
democraciademocracia--ditadura;dessa forma, ditadura;dessa forma, 
ocorreu um equívoco histórico, ocorreu um equívoco histórico, 
negligenciando a gênese do termo.negligenciando a gênese do termo.



A ditadura modernaA ditadura moderna
�� A ditadura moderna, em A ditadura moderna, em 

contraposição a clássica, em que  o contraposição a clássica, em que  o 

ditador é nomeado numa situação ditador é nomeado numa situação 

emergencial, temporariamente e de emergencial, temporariamente e de 

forma legítima, não tem mais a forma legítima, não tem mais a 

finalidade de remediar uma crise finalidade de remediar uma crise finalidade de remediar uma crise finalidade de remediar uma crise 

parcial no Estado, mas resolver uma parcial no Estado, mas resolver uma 

crise total;o poder não está mais crise total;o poder não está mais 

circunscrito ao executivo, mas se circunscrito ao executivo, mas se 

estende ao legislativo e a constituinte estende ao legislativo e a constituinte 

e, dessa forma o ditador entitulae, dessa forma o ditador entitula--se se 

com uma autocom uma auto--investidura simbólica.investidura simbólica.



A ditadura revolucionáriaA ditadura revolucionária
�� Recorrendo ao fato histórico da Recorrendo ao fato histórico da 

conspiração dos iguais em 1975, temos conspiração dos iguais em 1975, temos 
uma nítida ideia dos meios e fins desta uma nítida ideia dos meios e fins desta 
ditadura.Para seus idealizadores, a ditadura.Para seus idealizadores, a 
revolução deveria ser realizada por um revolução deveria ser realizada por um 
punhado de homens, audazes e punhado de homens, audazes e 
iluminados e à explosão revolucionária iluminados e à explosão revolucionária 
punhado de homens, audazes e punhado de homens, audazes e 
iluminados e à explosão revolucionária iluminados e à explosão revolucionária 
deveria seguir um estado transitório deveria seguir um estado transitório 
marcado pelo exercício de poderes marcado pelo exercício de poderes 
excepcionais concentrados nas mãos excepcionais concentrados nas mãos 
de poucos e enfim, a nova sociedade de poucos e enfim, a nova sociedade 
dos iguais deveria somente ser dos iguais deveria somente ser 
instaurada depois que ditadura instaurada depois que ditadura 
revolucionária eliminasse qualquer revolucionária eliminasse qualquer 
vestígio do passado, podendo usar vestígio do passado, podendo usar 
para isso de violência.para isso de violência.


