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Resumo 
 

Vivenciamos uma tripla crise das democracias: de pensamento político, de imaginação 
institucional e de ação coletiva. Não somente elas estão em crise, como também a 
capacidade de pensá-las. Para que possamos apreender tanto as mutações contemporâneas, 
quanto a crise delas derivada, é fundamental pensar as democracias tanto política quanto 
historicamente. Contudo, a tradição de teoria social crítica normalmente não o faz. Defende-
se, aqui, que a teoria crítica tem que interpretar a lógica política e histórica própria à democracia, 
sem buscar reduzi-la a priori a qualquer determinante em última instância, seja ele 
econômico ou social. O presente ensaio faz uma primeira exploração no sentido proposto, 
investigando quais as possíveis contribuições que uma sociologia histórica do político pode 
aportar para a teoria social crítica. Inicia-se apresentando o que se entende por teoria 
crítica, defendendo-se a necessidade de sua conexão com as investigações de sociologia 
histórica e, mais especialmente, de história política das democracias; em seguida, são 
apresentadas as duas vertentes de sociologia histórica, mostrando-se em que consiste a 
sociologia histórica do político: seu modo de investigação e sua forma de concepção da 
democracia como sendo uma teoria política e experiência histórica. Em seguida, será feita uma 
reconstrução sintética da teoria e história da democracia de dois dos principais 
representantes da sociologia histórica do político francesa, Marcel Gauchet e Pierre 
Rosanvallon, mostrando como eles contribuem para teorizar as democracias ao mesmo 
tempo que compreender as recentes mutações e crises. Eles podem contribuir, com isso, 
para uma reconstrução “pós-marxista” da teoria social crítica, a fim de realizar a sua 
principal tarefa: a de uma interpretação crítica do tempo presente orientada pelo interesse 
emancipatório do Esclarecimento. 
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O desencantamento da democracia é ao mesmo tempo manifestação da 
pregnância de uma divisão da sociedade e expressão de uma perplexidade sobre a 
natureza, o sentido e as formas adequadas da emancipação (ROSANVALLON, 
2003 [2000], p.32-3). 
 

Vivenciamos uma tripla crise das democracias: de pensamento político, de 

imaginação institucional e de ação coletiva (GAUCHET, 2007a, p.47; CAILLÉ, 2005, p.96). 
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Não somente as democracias estão em crise, como também a capacidade de pensá-las. Elas 

se tornam hoje mais um problema a ser interrogado e investigado do que uma solução da qual 

se parte como sendo uma evidência dada. 

Vivenciamos uma propalada “crise de representação”. Certo. Mas como apreender 

tal crise? Alguns diagnosticam, tal como alguns liberais, que sempre existem falhas de 

representação no sistema democrático e que, para tanto, cabe-nos operar corretivos na 

arquitetura institucional; outros, em linha com a tradição socialista, afirmam que o sistema 

representativo está a atuar somente para os grupos dominantes de nosso capitalismo 

neoliberal, e que, sem uma intervenção popular direta ou representada por alguma 

vanguarda crítico-revolucionária, continuaremos a aprofundar tal dominação. Cada um dos 

lados possui sua parcela de verdade, mas eles tendem a ignorar o principal da experiência 

democrática: a dimensão do político. 

Se as duas interpretações apreendem de certo modo regularidades que perpassam a 

experiência histórica das sociedades democráticas, elas tendem, contudo, a passar ao largo 

das descontinuidades presentes na história das democracias e, mais especialmente, tendem a 

ignorar as mutações recentes das democracias contemporâneas. Assim, a inapreensão da 

dimensão política da experiência democrática, de um lado, e, de outro, a desconsideração da 

sua historicidade – eis dois fatos conjugados que, na argumentação aqui apresentada, 

explicam algumas dificuldades em interpretar a crise do tempo presente. 

Para que seja construída uma adequada interpretação do que nos acontece, temos 

que apreender, a nosso ver, a democracia enquanto um fenômeno político e histórico que é 

em si mesmo problemático. Se nós aceitamos a tese de uma crise contemporânea de 

representação democrática, temos que perguntar, antes de tudo, de que representação se 

trata e em que sentido ela está em crise. O que quer dizer “representar” e como efetivar tal 

representação no regime democrático moderno e, sobretudo, contemporâneo?  

Para tanto, de partida, há de se distinguir dois sentidos do termo “representação”. 

Sustentamos aqui que a crise de representação existente não deve ser apreendida somente no 

sentido eleitoral do termo - enquanto crise da representação encarregada pelos mandatários 

do voto popular -, mas sim, mais profundamente, no sentido simbólico, a saber, como crise 

de figuração da soberania do povo. As duas crises estão articuladas entre si. Para que 

apreendamos tal articulação entre as duas formas de representação, é fundamental se pôr a 

pensar as sociedades politicamente, ou seja, pensá-las sob o ângulo de sua estruturação política; 

política que é irredutível à dimensão do econômico, bem como inidentificável em sua 
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plenitude com as instituições políticas presentes no Estado moderno. Contudo, é 

exatamente este nível de estruturação política que tende a se tornar impensável em nossas 

sociedades. As razões disso serão apresentadas à frente, bastando-nos assinalar agora o 

principal: pensar politicamente as democracias contemporâneas nos exige andar na 

contramão do recalcamento do político realizado nas últimas décadas, retornando, para 

tanto, à dimensão do real político (Realpolitik) (GAUCHET, 1992). 

Um espectro rodeia as democracias contemporâneas: o espectro populista e, quiçá, 

fascista. Não faltam intuições, a respeito disso, de que o início do século XXI assiste ao 

retorno rompante das ameaças do início do século XX. Alguns veem a ameaça comunista 

por toda a parte, outros a fascista, e aqueles que se identificam com algum dos dois 

espectros anunciam o fim do (neo)liberalismo, ao passo que este último, resistente como o é, 

denega o real buscando convencer de que tudo andaria bem caso lhe fossemos verdadeiros 

fieis. Parece que encenamos apenas o velho teatro da história, repetindo-se como farsa o que 

antes fora tragédia. De todo modo, os fantasmas podem dizer algo de verdadeiro: que as 

experiências totalitárias advindas em meio à crise do liberalismo d’outrora pode nos ensinar 

algo – tanto no que nos aproxima do passado, quanto no que nos distancia dele – sobre o 

que ocorre na crise de nosso neoliberalismo deste início de século.  

Que ponhamos diretamente, então, a primeira de nossas hipóteses teóricas: para 

pensarmos histórica e politicamente as democracias contemporâneas, temos que levar a sério 

o desafio, teórico e prático, que nos foi posto pelos totalitarismos do finado século. Inclusive, 

uma das razões do bloqueio político atual – no Brasil e no mundo – decorre, para nós, da 

dificuldade de pensarmos o que foram as experiências totalitárias e quais foram, em resposta 

a elas, as transformações das democracias no pós-guerra e, sobretudo, a partir dos anos 1970 

e 1980, que nos conduziram a um novo mundo em conjunto com uma nova série de crises. 

Contudo, não somente os totalitarismos devem ser levados a sério. É exatamente ao 

tomá-los de frente como um problema que somos conduzidos ao polo oposto do problema: 

o liberalismo político, que também tem de ser levado a sério na sua vinculação interna com as 

democracias, dissociando-se assim do neoliberalismo. Daí a segunda hipótese: é a insuficiente 

apreensão da relação entre liberalismo e democracia que conduz aquela tradição tão 

associada à esquerda intelectual, a de teoria crítica, ou, de forma mais ampla, a de pensamento 

crítico, a chegar a impasses teóricos ao mesmo tempo que a equívocos políticos. A nosso 

ver, tal tradição não tem pensado comumente, de forma adequada, nem as experiências 

totalitárias, nem tampouco as democráticas. No mais das vezes, ainda se está preso a um 
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esquema de interpretação marxista das democracias liberais, tal como aquele presente em A 

Questão Judaica (1843), que mais obscurece do que elucida os problemas democráticos mais 

radicais de nosso tempo. 

A tradição de pensamento crítico, nada mais natural do que citar exemplos 

retirados da 1ª geração da Escola de Frankfurt. Os principais representantes frankfurtianos, 

Adorno, Horkheimer e Marcuse, desenvolveram uma teoria crítica associada a uma filosofia 

da história que, infelizmente, no pós-guerra, acaba por embaralhar a distinção entre 

democracia e totalitarismo, em favor de uma crítica das formas de dominação, alienação e 

fetichização presentes nas sociedades de capitalismo avançado.1 Na Dialética do Esclarecimento 

(1985 [1944]), por exemplo, Adorno & Horkheimer são explícitos: “o Esclarecimento é 

totalitário” (ibid., p.19) e a indústria cultural, entendida, como se sabe, como consumação do 

Esclarecimento enquanto “mistificação das massas”, constrói um totalitarismo travestido de 

democracia liberal em que “cada manifestação da indústria cultural reproduz as pessoas tais 

como as modelou a indústria em seu todo” (ibid., p.105). Doutro lado, em seu ainda muito 

atual e pertinente O Homem Unidimensional, Marcuse segue no mesmo sentido ao tratar das 

“tendências totalitárias” presentes na racionalização tecnológica das sociedades industriais: 

Pois ‘totalitária’ não é apenas uma coordenação política terrorista da sociedade, 
mas também uma coordenação técnico-econômica não-terrorista que opera através da 
manipulação das necessidades por interesses adquiridos. Impede, assim, o surgimento 
de uma oposição eficaz ao todo. Não apenas uma forma específica de Governo ou 
direção partidária constitui o totalitarismo, mas também um sistema específico de 
produção e distribuição que bem pode ser compatível com o ‘pluralismo’ de partidos, 
jornais, ‘poderes contrabalançados’, etc. (MARCUSE, 1969 [1964], p.24-5, grifo 
nosso). 
  

Ainda que este tipo de interpretação seja muito pertinente e atual para 

compreender como as dinâmicas das “democracias” somente podem ser compreendidas 

                                                 
1 Reservo-me aqui a criticar os representantes do “círculo interno” da 1ª geração da Escola de Frankfurt, 
sobretudo no tocante aos seus desenvolvimentos teóricos após o exílio. Esta estratégia argumentativa tem uma 
dupla restrição de escopo. Em primeiro lugar, optei por não adentrar, aqui, nas contribuições para a teoria do 
totalitarismo – ou, mais especificamente, do fascismo – dadas por alguns dos membros do “círculo externo”, 
Franz Neumann, com a questão do direito constitucional e da jurisprudência, Otto Kirchheimer, com sua 
teoria do Estado, e Eric Fromm, com sua virada, nos EUA, para uma psicologia social de cunho mais 
interacionista e microssociológico. Em segundo lugar, excluo da crítica as obras dos teóricos de 2ª e 3ª geração, 
tais como J. Habermas, A. Honneth e H. Brunkhorst, que, como se sabe, desenvolvem uma teoria crítica que 
rompe com as restrições intelectuais da 1ª geração, o que repercutirá em uma teoria da democracia já 
reconciliada com o liberalismo político e com repercussões sobre uma teoria do direito. Muito embora suas 
obras tenham grande repercussão internacional, considero que no interior das constelações de pensamento 
crítico ainda se trabalha muito dentro do esquema tradicional, ainda que com nova roupagem, o que podemos 
ver mesmo quando a linguagem marxista originária foi completamente depurada, em neomarxistas, como 
Slavoj Zizek e Alain Badiou, anarquistas como Toni Negri e Michael Hardt, em formas “hegemonistas” e 
“diferencistas” de crítica, tais como nos chamados studies e no pós-colonialismo, e, até mesmo, de forma muito 
sub-reptícia, em convictos anti-marxistas quando se põem a falar do mundo moderno, como Eduardo Viveiros 
de Castro. 
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quando articuladas ao modo de organização técnico-capitalista, ela é insuficiente ao não 

desenvolver uma análise do regime democrático por si mesmo, o que faz com que a 

interpretação curto-circuite a explicação passando direto da teoria do capitalismo tardio para 

a teoria de uma reprodução sócio-cultural por meio de uma “cultura técnico-cientificamente 

integrada”. Com isso, eles atribuem às sociedades democráticas um fechamento da 

totalidade análogo ao ocorrido nos regimes totalitários – com a eliminação da “oposição” e 

da “crítica” –, ao passo que a natureza do regime democrático é exatamente a de 

impossibilitar que qualquer positividade encerre o trabalho do negativo. 

Por mais importante que seja analisar as dinâmicas da democracia e os desvios 

ditatoriais ou totalitários dos processos de modernização decorrentes das dinâmicas 

contraditórias do capitalismo, considero, todavia, que a teoria crítica deve partir de uma 

teoria, historicamente orientada, da lógica política própria à democracia, acompanhando as suas 

vicissitudes, suas aporias e as distintas trajetórias da democratização, sem remetê-la a priori a 

nenhum determinante em última instância, seja ele econômico ou social. A perspectiva 

predominante no pensamento crítico, presente na 1ª geração da Escola de Frankfurt e 

disseminada nas mais diversas tentativas de empreender uma tarefa de crítica social, tende a 

se esquivar, contudo, de tal “teoria histórico-política da democracia”, contentando-se em 

fazer uma teoria da exploração, da dominação, da alienação e da reificação que, sendo 

reducionista em termos políticos, mostra-se incapaz de apreender o que diferencia as 

democracias de outras formas de regime político, deixando, inclusive, o intelectual bem 

vulnerável a tomar decisões políticas na contramão de suas próprias posições normativas. 

O presente ensaio faz uma primeira exploração no sentido de uma teoria social 

crítica orientada por uma teoria histórico-política da democracia. Investigamos quais são as 

possíveis contribuições que uma sociologia histórica do político pode aportar para a teoria crítica. 

Iniciaremos (1), para tanto, apresentando de passagem o que entendo por teoria social 

crítica, a fim de defender a necessidade de sua conexão com as investigações de sociologia 

histórica e, mais especialmente, sobre a história das democracias; em seguida (2), exporemos, 

com breve percurso histórico, quais são as duas vertentes da sociologia histórica, a fim de 

dizer em que consiste a sociologia histórica do político, seu modo de investigação e sua 

forma de concepção da democracia como sendo uma teoria política e experiência histórica. 

A partir de então (3), faremos uma reconstrução sintética de dois dos principais autores de 

tal tradição, Marcel Gauchet e Pierre Rosanvallon, mostrando quais são as respectivas teses 

sobre a democracia e como eles rompem com a tradição de crítica radical à democracia 
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liberal, elaborando uma teoria da democracia que acompanha as mutações democráticas ao 

longo do tempo. Eles podem contribuir, com isso, para uma reconstrução “pós-marxista” da 

teoria social crítica, a fim de realizar a sua principal tarefa: a de uma interpretação crítica do 

tempo presente orientada pelo interesse emancipatório do Esclarecimento. 

Teoria Social Crítica e Sociologia Histórica: Relações Necessárias 

A teoria social depende de uma reflexão teórica e de uma investigação histórica 

sobre a natureza da modernidade em geral, e, mais especificamente, sobre a natureza da 

democracia. A questão da democracia não diz respeito apenas a um campo especializado da 

sociologia (a sociologia política), nem tampouco é uma problemática a ser delegada a 

disciplinas adjacentes (a teoria política, a filosofia política ou a ciência política). Ela diz 

respeito, ao contrário, aos fundamentos da teoria social, pois envolve as próprias condições 

de produção do conhecimento sociológico. 

Tal fato é assumido reflexivamente quando trabalhamos no interior da tradição da 

teoria crítica. Compreendo a teoria crítica, aqui, em um sentido amplo. Embora a tradição 

frankfurtiana seja central, acompanho Caillé (2014) aproximando-a da “vertente francesa da 

teoria crítica”, que teve origem na equipe da revista Socialisme ou Barbarie (1948-1967), 

sobretudo nos trabalhos de Claude Lefort e Cornelius Castoriadis. Caillé (ibid., p.17-9) 

assinala, corretamente, que as duas tradições buscaram uma saída reflexiva do marxismo, 

superando os seus erros, insuficiências, pontos-cegos e cumplicidade com o totalitarismo, 

mas, ao mesmo tempo, conservando o seu ideal teórico e prático emancipatório. Nisso 

convergem em duas ideias fundamentais. Em primeiro lugar, a de que as ciências sociais e a 

filosofia política não podem ser separadas e que a teoria crítica deve ser interdisciplinar. E, 

em segundo, a de que se deve rejeitar o ideal positivista de neutralidade axiológica e, assim, 

que não podemos separar teoria e práxis e que devemos decidir entre dois interesses teóricos 

distintos, o de dominação ou de emancipação.  

Caso tenhamos em vista o “Manifesto” escrito por Horkheimer em 1937, nós 

contrapomos a teoria crítica à teoria tradicional em função da sua relação com a práxis: 

enquanto a teoria tradicional trabalha com categorias transhistóricas supostamente 

desvinculadas da práxis, neutras e válidas universalmente, a teoria crítica trabalha com a 

fundamentação reflexiva e histórica de suas próprias categorias, vinculando-a 

conscientemente à práxis social e ao interesse emancipatório (Cf. HORKHEIMER, 1980 

[1937]). Como a teoria social crítica tem de lidar com comparações interculturais básicas ou 
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com transformações históricas fundamentais (CALHOUN, 1997, p.326), ela não apenas 

deve ser intrinsicamente histórica, como, além disso, deve estar indissoluvelmente vinculada 

à sociologia histórica (ibid., p.306), pois somente assim ela pode investigar a “constituição 

histórica das categorias teóricas fundamentais” (ibid., p.328). Afinal, nenhuma teoria 

verdadeiramente crítica pode se fundamentar “em uma reflexividade limitada ao aqui e agora 

ou a um reconhecimento positivo de sua própria tradição interpretativa” (ibid.).  

Tal necessidade de fundamentação histórico-reflexiva das próprias categorias de 

pensamento se vincula ao seu outro aspecto: a de ser uma teoria do presente (HABERMAS, 

2011 [1967]), ou, em outros termos tirados de Foucault, uma ontologia crítica do presente.2 É 

exatamente porque pretende ser uma interpretação do presente orientada pelo interesse 

emancipatório que ela precisa das investigações de longa duração. Afinal, “o fechamento no 

tempo presente leva a coerções teóricas e políticas. Ele não apenas empobrece o alcance da 

reflexão sociológica, como também limita a imaginação do que foram outros mundos além 

do nosso” (DUFOUR, 2015, p.2). Para tanto, a sociologia histórica permite problematizar a 

avaliação do passado pelas teorias do presente ao mesmo tempo em que pensa o presente a 

partir das sociedades do passado; o que permite reconstruir e desnaturalizar a gênese das 

instituições contemporâneas e esclarecer as questões do presente e os enigmas sobre o nosso 

futuro (ibid., p.35). Como bem disse Braudel ao definir o que se deve entender por “tempo 

presente”: “Não julguemos esse presente pela escala de nossas vidas individuais [...] Na 

escala das civilizações, e mesmo de todas as construções coletivas, [tempo presente] é essa 

enorme massa de tempo cuja autora se marcaria com o século XVIII e cuja noite ainda não 

está próxima” (BRAUDEL, 1978 [1969], p.284.). Ora, é exatamente isso que a sociologia 

histórica faz, uma vez que ela retorna aos clássicos da sociologia e à reflexão sobre  a 

natureza da modernidade. O que fica evidente na definição de Lawson, retomada por 

Dufour, da sociologia histórica como uma tentativa de “explicar, de modo ao mesmo tempo 

histórico e geral, a emergência do capitalismo, da industrialização, do racionalismo, da 

burocratização, da urbanização e de outros aspectos do mundo moderno” (LAWSON, 2007, 

p.344). Assim, enquanto as pesquisas da curta duração podem perder de vista o quanto a 

presença do passado, inclusive o longínquo, atua sobre o nosso tempo, a sociologia histórica 

recoloca o presente em uma duração histórica e em uma larga escala (não apenas estatal-

nacional, mas, também, civilizacional e global), reconectando-se com a pretensão clássica da 

                                                 
2 Eu tomo o termo “ontologia do presente” de uma expressão cada vez mais recorrente tirada de Foucault, em 
seus textos sobre o Esclarecimento (FOUCAULT, 1984, in FOUCAULT, 2001). 
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sociologia (ou de qualquer sociologia com pretensão suficientemente radical de teoria social), 

a saber, de uma autorreflexão crítica das sociedades modernas (HABERMAS, 2012 [1981]).  

A sociologia histórica está vocacionada, portanto, a problematizar a historicidade 

do social e do político, assim como do próprio conhecimento moderno, servindo de aporte 

para uma teoria crítica. Dito isso, cabe-nos perguntar: como ela pode contribuir para a teoria 

social crítica e o esforço de interpretar o tempo presente? Para responder, é necessário 

apresentar em que consiste a “sociologia histórica do político”. 

Da Sociologia Histórica à Sociologia Histórica do Político 

A sociologia histórica é um campo de investigação que adquiriu visibilidade, 

importância e produtividade principalmente a partir dos anos 1970. Podemos identificar pelo 

menos duas vertentes: uma anglo-saxônica, que é majoritária e mais conhecida dentre nós, e 

outra francófona, composta por alguns dos autores da “vertente francesa da teoria crítica” e 

ainda pouco conhecida mundialmente e no Brasil.3 

Desde o início dos anos 1970, a sociologia histórica despertou esperanças quanto à 

reestruturação das ciências humanas (DÉLOYE, 1999, p.7). A vertente anglo-saxônica, 

predominantemente americana, surgiu em reação contra um estrutural-funcionalismo 

parsoniano, um behaviorismo e um marxismo funcionalista vigentes na época. As ciências 

sociais estruturavam, em geral, suas análises em antinomias, dentre as quais a que opunha, de 

modo evolucionista, o passado e o presente, e, de modo positivista, o método ideográfico 

(do historiador) ao método nomológico (do sociólogo). Elas construíam uma teoria da 

mudança social baseada em matrizes analíticas abstratas, resultando daí interpretações 

anistóricas que guiavam, dentre outras, as famosas “teorias da modernização”. Por volta dos 

anos 1970, contudo, a ciência social americana entrou em estado de crise do paradigma.4 Os 

trabalhos de sociologia histórica respondem a tal situação apelando à história como recusa 

das constantes estruturais atemporais. Para tanto, a retomada das problemáticas e ambições 

                                                 
3 Como sintoma da falta de conhecimento da “vertente francesa” temos o fato que, apesar de se basear em 
uma bibliografia vasta e quase exaustiva do campo, a última obra de síntese sobre sociologia histórica, escrita 
pelo especialista canadense Frédérick G. Dufour (2015), não tem qualquer referência a autores dessa vertente e 
se detém nos desenvolvimentos americano, britânico e canadense. Felizmente, um especialista francês 
escreveu, há duas décadas, um livro de síntese que reuniu as duas tradições denominando-as, em uma nova 
expressão da qual me aproprio aqui, de “sociologia histórica do político” (DÉLOYE, 1999). 
4 Uma grande obra deste período que constata a transição criticando ao mesmo tempo o funcionalismo e o 
marxismo é a de Alvin Gouldner (1970). Déloye (op.cit., p.31-2) resume bem as transformações em curso: (a) 
uma desconfiança das abstrações teóricas e o esgotamento dos grandes sistemas teóricos (funcionalismo, 
sistemismo, marxismo), (b) um declínio do exclusivismo metodológico e tendência para uma hibridização 
metodológica e disciplinar, (c) e um interesse acentuado pela dimensão histórica das realidades sócio-políticas. 
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dos clássicos das ciências sociais, principalmente Marx, Weber e Tocqueville, foi 

fundamental - o que foi feito de modo crítico, com revisão de interpretações, construção de 

novas abordagens metodológicas e o empreendimento de novas sínteses. Dessa empresa 

resultaram obras seminais, desde os trabalhos pioneiros de Reinhard Bendix (1996 [1964]) e 

Barrington Moore (1983 [1966]), até sociólogos de uma segunda geração (mais conhecida 

hoje) de diversos matizes teóricos, tais como Perry Anderson, Theda Skocpol, Charles Tilly, 

Immanuel Wallerstein, Shmuel Eisenstadt, Michael Mann, dentre outros.5  

A sociologia histórica não é uma disciplina específica, mas sim um labirinto de 

trajetórias disciplinares e anti-disciplinares (Dufour, op.cit., p.3), que reúne disciplinas tão 

disparatadas como sociologia política, sociologia cultural, economia institucionalista, política 

comparada, relações internacionais, antropologia econômica, história social, história 

democrática, história política, filosofia política, etc. A tradição anglo-saxônica se caracteriza 

pela forma de abordagem metodológica, com a predominância da análise macro-histórica de 

longa duração baseada no método comparativo. Ela converge alguns dos grandes temas da 

sociologia, aos quais se acrescentam outros ao longo das décadas.6 A sua possível relação 

cooperativa com uma teoria crítica da sociedade não é nada evidente, havendo bem 

próximos, tributários que o são da tradição marxista – como Perry Anderson e I. Wallerstein 

–, e outros mais distantes, porque muito colados a uma autocompreensão cientificista da 

sociologia como subordinada ao rigor metodológico – como Ch. Tilly e Th. Skocpol. 

Em paralelo ao seu desenvolvimento, nós encontramos outra vertente, a francesa, à 

qual chamo de “sociologia histórica do político”.7 A sua relação com o interesse próprio de 

uma teoria crítica me parece mais claramente estabelecível. De forma semelhante à tradição 

anglo-saxônica, ela nasce contra o funcionalismo, o marxismo e, no caso especificamente 

francês, um estruturalismo-degradado-em-cientificismo; mas, diferentemente dele, ela nasceu 

                                                 
5 Para uma revisão bibliográfica, centrada em Skocpol, cf. MULHAL & MORAES, 1998. 
6 Dentre os temas clássicos, temos: a democracia e o processo de democratização; o desenvolvimento do 
Estado moderno e a burocratização; a transição para o capitalismo moderno e outras formas de economia; o 
processo de racionalização social e política; a formação das classes sociais e desigualdade social; a construção da 
cidadania, da identidade nacional e os fenômenos nacionalistas; e, enfim, a formação da civilização eleitoral e 
dos comportamentos políticos. Tais eixos de pesquisa se cruzam com outras temáticas emergentes, tais como: 
racismos e relações raciais; conflitos sociais, formas de contestação social e revoluções; ação coletiva e 
movimentos sociais; violência coletiva e genocídios; desigualdades sociais, organizações e regimes políticos; 
sociologia urbana; história do trabalho e organização do trabalho; tendências demográficas e estratégias 
matrimoniais; variação dos sistemas geopolíticos, etc. 
7 Seguindo Déloye (1999), eu trato como sinônimos “sociologia histórica do político”, “história do político” e 
“história filosófica (ou conceitual) do político”. Denomino de “história política da religião”, acompanhando 
Gauchet (1985), o campo de investigação dedicado à interpretação das distintas articulações, disjunções e 
transformações entre religioso e político na longa duração histórica. Denomino de “história política da 
democracia” o campo de investigação da sociologia histórica do político voltada aos regimes democráticos 
modernos, que interpreta o percurso histórico da experiência democrática. 
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de outro lugar, da interface entre história, antropologia e filosofia, donde foi formulado o conceito 

de político.  

A questão do político emergiu na França da década de 1970, após ter passado por 

um período de marginalização ao ser identificada à tradição de história política do século 

XIX, chamada de “escola metódica”.8 No início do século XX, surgiram duas frentes de 

crítica contra a velha história política. A primeira veio da sociologia, presente nos 

argumentos de Durkheim nas Regras do Método Sociológico, e, sobretudo, no manifesto do 

colaborador do L’Année Sociologique, François Simiand.9 A segunda veio do interior da 

investigação historiográfica, com o nascimento dos Annales d’histoire économique et social (1929-

1938), fundado por Marc Bloch e Lucien Febvre. Os Annales encarnaram o encontro entre a 

história e a sociologia contra uma história política “condenada pela sua excessiva atenção à 

contingência e ao individual e pela sua excessiva reticência em relação ao espírito 

sociológico” (DÉLOYE, op.cit., p.20). Em tal convergência entre a sociologia durkheimiana 

e a história dos Annales se estabelecerão, infelizmente, certas dificuldades para a emergência 

de uma sociologia história do político (ibid., p.18), pois se “permanecerá, durante longo 

tempo, pouco atento à historicidade profunda do político”, esquecendo-se que “o político 

tem também uma história que uma aproximação sócio-histórica pode dar conta” (ibid., 

p.21). 

Contudo, nos anos 1970 ocorre uma virada rumo a uma abordagem social-histórica 

do político nas duas frentes: de um lado, há um retorno do político na historiografia, e, de 

outro, um retorno da história nas ciências sociais.  Jacques Le Goff, um dos principais 

representantes da 3ª geração dos Annales, agora Annales ESC (Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations), reconstitui, em 1972, no artigo L’histoire politique est-elle l’épine dorsale de l’histoire? 

(LE GOFF, 1985), a trajetória de constituição de uma nova história política. Centrando atenção 

especial no papel dos estudos medievalistas em forte diálogo com a antropologia política, Le 

Goff mostra como, com o aporte da antropologia e da sociologia, a história política passou a 

                                                 
8 A “escola metódica” foi fundada em 1876 por Gabriel Monod e Gustave Fagniez com a Revue Historique. Tal 
abordagem, pretensamente científica, considerava que os fenômenos políticos dominavam as outras esferas 
econômica, intelectual e social. O objeto “política” era compreendido, restritamente, por uma história 
documental, contrária a qualquer especulação filosófica, baseada em regras de método crítico sistematizadas 
classicamente por Ch. Seignobos e Charles-Victor Langlois. Ela construía painéis dos acontecimentos, 
documentados por escrito, centrando-se na história dos grandes homens, dos Estados nacionais e dos fatos de 
guerra e diplomacia. 
9 As críticas de Durkheim aos métodos historiográficos de seu tempo – que estão longe de serem uma crítica à 
pertinência da investigação histórica – são encontradas quando ele trata da constituição dos tipos sociais e do 
método comparativo na sociologia (cf. DURKHEIM, E. [1894] As Regras do Método Sociológico. São Paulo: 
Martins Fontes, 2012, caps. IV e V). 
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tomar como central a noção de poder, estudando a sua dimensão simbólica (o político) 

enraizada profundamente no social, dissociado então da pura e simples associação com o 

Estado. É uma “história das profundezas políticas” que parte do “exterior, dos signos, dos 

símbolos do poder”. Nos estudos medievais sobre a realeza, ela descobre um “simbolismo 

profundamente enraizado em uma semiologia religiosa que fazia do político uma província 

do sagrado” (ibid., p.339), reencontrando, assim, o problema do teológico-político e da 

vinculação entre o simbolismo político e o religioso, presente tanto em sociedades arcaicas 

quanto nas mais diversas civilizações, expressa em rituais mágicos e em construções 

teológicas.10 Destas investigações, é estabelecida do mais a mais a tese da existência de um 

primado e autonomia do político em relação a todas as esferas do social11: 

Os modelos da história geral nova devem dar à dimensão política o lugar essencial 
ocupado pelo fenômeno do poder nas sociedades – [a história política é] a 
encarnação epistemológica atual do político. Para empregar uma metáfora de 
nossa época que não é mais da anatomia, mas do átomo, [a história política] não é 
mais a ‘espinha dorsal, mas o ‘núcleo’ da história (LE GOFF, op.cit., p.349).  

 
Tal transformação se situa em um contexto mais amplo.12 Em meados dos anos 

1970, momento de forte refluxo da esperança revolucionária e de desilusão acerca da 

natureza do regime soviético, a intelligentsia francesa de esquerda “descobre” a questão do 

totalitarismo, sendo um momento de recuo do militantismo e de reconstrução teórica, fora 

do referencial marxista ortodoxo, sobre problemas filosóficos (sobretudo de filosofia 

política) sobre o papel do simbólico-político na fundação do social. Não sem certa ironia, 

alguns dos intelectuais de esquerda descobrem a importância intelectual de Raymond Aron e 

a ele se associam. Dentre eles, Claude Lefort, recentemente saído da S ou B, assume um 

papel crucial na reflexão teórica. É um contexto histórico marcado, também, pela 

proximidade do bicentenário da Revolução Francesa. Forma-se, aos poucos, um campo de 

investigação ao mesmo tempo filosófica, histórica, sociológica e antropológica em torno do 

qual se reúnem alguns intelectuais de ofício mais historiográfico como Pierre Nora, François 

Furet, Denis Richet, Claude Nicolet, Mona Ozouf e Keith Baker, mas também alguns com 

visada mais filosófica, de certa forma discípulos ao mesmo tempo de Aron e de Lefort, tais 

                                                 
10 “A história política medieval se transformava e se enriquecia adotando – para o estudo da realeza – métodos 
tomados da antropologia. A realeza medieval se esclarecia na luz comparatista do estudo das realezas arcaicas 
ou ‘primitivas’. A história política medieval parecia, assim, se esquivar das ondas de superfície da história 
acontecimental para mergulhar nas zonas de diacronia plata das sociedades proto- ou para-históricas” (LE 
GOFF, op.cit., p.343). 
11 Fato que não elimina a interpretação da história social a partir dos conflitos de classes, pois, na verdade, ela 
faz com que a reencontremos no fim, inclusive a análise marxista, mas mostrando como a lógica simbólica é 
mobilizada nas lutas e conflitos de classes (ibid., p.344). 
12 Sobre o contexto, cf. GAUCHET, 2003; DOSSE, 2003a; ROSANVALLON, 2010 [2003]. 
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como Pierre Manent, Marcel Gauchet e Pierre Rosanvallon. Marcel Gauchet constata então, 

em meados da década de 1980, a existência da mudança de paradigma com os retornos do 

sujeito, da história, do político e do acontecimento (GAUCHET, 1988, apud DOSSE, 

2003a), da qual a sociologia histórica do político será expressão, acompanhando as 

transformações da teoria social dos anos 1980 e a ascensão na historiografia de uma história 

das mentalidades, de uma história do tempo presente e, mais recentemente, de uma história 

global.  

É tal campo, tão fortemente consolidado hoje na França, tanto no Collège de France 

como na École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), que denomino de “sociologia 

história do político”. Ela se constitui pela distinção entre a política e o político, diferenciando-

se, com isso, da forma tradicional pela qual as ciências sociais abordam a questão do político. 

Trata-se de diferentes exigências de conhecimento, que podemos chamar, a título de 

simplificação, de exigências de exteriorização e de interiorização do pensamento.13 Para o que 

nos importa aqui, temos que sociologia e a ciência política normalmente esquecem, ao 

abordar a questão política, a sua dimensão simbólica (o político), atendo-se, ao contrário, à 

dimensão empírica das lutas por poder e do funcionamento das instituições (a política). O 

político deve ser entendido como um regime que põe-em-forma (mise en forme) a coexistência 

humana, sendo um termo que se reserva à “designação da essência política do conjunto das 

sociedades humanas” (GAUCHET, M, 2005, p.532). Toda sociedade é política, embora nem 

todas tenham Estado, e muito menos mecanismos de representação eleitoral. A política 

enquanto setor da sociedade pressupõe já o político, como ordem simbólica geradora de 

uma formação social: o político como sendo “o lugar do trabalho da sociedade sobre si 

mesma” (ROSANVALLON, 2008, p.23). Tal concepção é desenvolvida por Lefort com o 

conceito de regime político14, que é um fato social total. A sociologia histórica do político, que 

neste sentido apenas continua a tradição dos Annales, investiga, portanto, o homem total:  

                                                 
13 Só posso discorrer muito de passagem sobre a diferença entre o paradigma positivista de ciências sociais e o 
da sociologia histórica do político, assim como sobre o conceito de político e seus desdobramentos (com as 
noções de mise en forme, mise en sens e mise en scène). Para uma exposição mais detalhada, ver MAGNELLI, 2015a, 
p.63-95. 
14 Ele retira o conceito de regime da definição que Leo Strauss deu à ideia de politeia dos gregos e do direito 
natural dos antigos (STRAUSS, 2014 [1950], cap. 4, p.164-165). O termo “regime” deve ser entendido no 
sentido em que se o emprega na palavra Ancien Régime, em que, juntamente com instituições políticas, toda uma 
formação social e histórica é designada. Os regimes políticos devem ser compreendidos como uma 
combinação entre um tipo de constituição e um estilo de existência ou modo de vida; entendendo-se por “constituição” 
uma forma de governo no sentido anglo-saxônico do termo, ou seja, como sendo a condição da distinção 
legítima dos estatutos sociais e de toda a esfera de valoração no tocante àquilo tido como sendo “político” 
(demarcando o que é legítimo ou não, circunscrevendo as condições de uso da violência, de criação de leis, 
etc.); e entendendo-se por “estilo de existência ou modo de vida”, tudo aquilo que é evocado, por exemplo, 
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A exemplo da história desejada por Marc Bloch [e Ferdinand Braudel, ambos se 
inspirando em Marcel Mauss], a sociologia histórica do político pretende se dirigir 
ao homem por inteiro com seu corpo, sua sensibilidade, sua mentalidade, suas 
crenças, e não apenas suas ideias e seus atos. Longe de considerar seu objeto 
como algo externo, trata-se assim de se perguntar sobre a maneira como 
instituímos, inventamos e rompemos as nossas próprias práticas políticas, 
procurando esclarecer tudo aquilo que o presente político deve a práticas muito 
antigas. Evitando, do mesmo modo, isolar arbitrariamente o político do social, o 

global do local. E vice-versa (DELOYE, 1999, p.38-9). 

 
As atividades, as experiências e as instituições políticas são investigadas 

historicamente envolvendo, tal como o fez precocemente Norbert Elias (1993-4 [1939]), a 

produção dos próprios sujeitos e de suas economias psíquicas e afetivas.  

A história é vista como sendo um campo de experiência e de experimentação (mise à 

l’épreuve) de representações do mundo (GAUCHET, 1995, p.23). A investigação é feita 

dando primazia à longa duração, mas ela assume a existência de múltiplas temporalidades e 

espacialidades do político. Neste campo de experiência existem múltiplas formas de 

estruturação de um espaço político (com fronteiras, interior, exterior e modo de 

funcionamento), construindo um “campo dos possíveis” apreensível pela análise estrutural. 

Ela parte da indagação: como determinada sociedade, composta de homens e mulheres que 

agem e refletem, institui, inventa e rompe ideias, práticas e experiências políticas, 

construindo modos de ser si, de estar entre-si e de formar um conjunto humano? Em que 

condições algo (seja um fato, um indivíduo, uma ação ou um discurso) é ou não considerado 

“político”? A investigação histórica articula o filosófico (o conceitual), o social e o 

institucional, retomando, na história em vias de ser feita, o fio histórico das perplexidades, 

interrogações e tateios dos próprios atores diante da realização de uma experiência política. 

Ela articula o trabalho conceitual de denominação e busca de fundamentos, a prática social com 

atores interagindo e a inserção e invenção institucional (ROSANVALLON, 1998, p.467; 

GAUCHET, 1995, p.22). Ela busca “permanentemente apreender o ponto de interseção da 

luta dos homens com sua representação do mundo”, que é o campo da Constituição, ou 

seja, da instituição de um regime político (ibid., p.23).  

Todas as sociedades estão às voltas com o problema da representação política, devendo-

se entendê-lo, como já foi dito na introdução deste ensaio, no duplo sentido de 

“representação”, como mandato (a política) e como figuração (o político). A sociologia 

histórica do político busca entender como as sociedades desenvolvem os sistemas de 

representação política. Ela faz uma história compreensiva das atividades simbólicas e imaginárias 

                                                                                                                                                 
com o uso da expressão American way of life, que reúne usos, costumes, sentimentos, opiniões e valorações 
implícitas ou explícitas da forma de coletividade. 
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produzidas pela permanente interação e tensão entre a realidade e sua representação, buscando 

apreender o político no entrelaçamento das representações ativas, das práticas sociais e das 

instituições políticas em um conjunto dinâmico e processual (ROSANVALLON, 2010, 

p.87). As representações ativas orientam a ação, limitam o campo de possibilidades e 

delimitam o quadro de controvérsias e de conflitos, constituindo uma matéria estruturante 

da experiência social (ibid., p.86; 2003 [2000], p.38). Ela articula, com isso, as problemáticas 

da história das ideias e da história social, pois visa “compreender as condições pelas quais se 

elaboram e se transformam as categorias nas quais a ação se reflete, analisar como se 

formam os problemas, como eles atravessam o social, desenhando um quadro dos possíveis, 

delimitando os sistemas de oposição e os tipos de desqualificação [recusation]” 

(ROSANVALLON, 2008, p.23). Ela parte, assim, da carne e da “coisa mesma do político”, 

situando-se na complexidade do real; com isso, o político aparece como sendo 

incontornavelmente aporético e conflituoso (ibid.).   

Tal sociologia histórica do político rompe com o esquema evolucionista de oposição 

entre passado e futuro, pois analisa as suas formas de imbricação remissão mútua em um 

nível tanto sincrônico quanto diacrônico: “A história deve, com efeito, ser compreendida 

como o laboratório em atividade de nosso presente e não apenas o esclarecimento de nosso 

pano de fundo” (ROSANVALLON, 2006, p.31). É uma história em que “a intelecção do 

passado e interrogação sobre o presente participam em seu quadro de uma mesma 

démarche. É uma história das ressonâncias de nossa experiência e aquela dos homens e das 

mulheres do passado” (ROSANVALLON, 1998, p.469-470). Tal investigação revela tudo o 

que o presente político deve a práticas muito antigas, mas faz descobrir igualmente algumas 

novas facetas do passado pelo contraste com o presente. Articulando passado e presente, ela 

descobre, inclusive, algumas estruturas arcaicas, trans-históricas, tal como a disjunção e 

articulação entre o religioso e o político revelada por Lefort e, sobretudo, por Gauchet.  

Religião, Democracia e Totalitarismo 

Tanto Gauchet como Rosanvallon tem como ponto de partida o reconhecimento 

de um paradoxo: o de que a democracia é ao mesmo tempo um problema e uma solução, 

uma promessa e uma desilusão; ela não é um dado evidente do qual partimos, nem muito 

menos um ideal estabelecido que deveríamos perseguir militantemente, ela é um problema e 

uma experiência que devemos investigar conceitual e historicamente. “Não se trata apenas 

de dizer que a democracia tem uma história. É preciso considerar mais radicalmente que a 
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democracia é uma história. Ela é indissociável de um trabalho de exploração e de 

experimentação, de compreensão e de elaboração de si mesma” (ROSANVALLON, 2003 

[2000], p.36-7). Considero fundamental apresentar as suas contribuições, buscando 

estabelecer uma primeira aproximação das obras. Ambas, escritas por discípulos de Lefort, 

possuem semelhantes problemáticas e métodos de investigação, muito embora quase não se 

comuniquem intertextualmente e dialoguem intelectualmente. Mas existem também grandes 

diferenças. Em Gauchet, temos uma história de mais longa duração, influenciada pelos 

avanços da antropologia política etnograficamente informada (sobretudo a de Pierre 

Clastres), da história política medievalista (sobretudo a de Kantorowicz), e, enfim, da 

interrogação histórica e filosófica lefortiana sobre a permanência do teológico-político na 

modernidade democrática, o que o fará assumir, com Lefort, a oposição entre totalitarismo e 

democracia como sendo a forma de esclarecer a natureza do regime democrático.15 Seu 

ponto de partida é a hipótese heurística de que a interpretação de nossa crise depende de 

uma investigação, ao mesmo tempo histórica e estrutural, da relação entre o religioso e o 

político, a democracia e o totalitarismo. 

Dos finais dos anos 1970 até meados dos anos 1980, ele desenvolveu o projeto de 

uma história política da religião que analisou as articulações e transformações entre o religioso e 

o político na longa duração, tendo o objetivo de compreender a dinâmica de formação da 

trajetória singular do Ocidente europeu até a revolução democrática (ocorrida do século XIV 

ao XVIII). Compreendendo a democracia como regime de autonomia oposto ao regime de 

heteronomia das sociedades religiosas, ele buscou responder, em Désenchantement du Monde 

(1985), às seguintes questões: como se realizou a empresa organizadora do religioso na 

história das sociedades humanas? Qual a originalidade da estruturação religiosa do Ocidente 

que tornou possível o advento de um mundo governado democraticamente? De tal 

investigação histórica, de tom fortemente weberiano, derivou tese de que a democracia é um 

processo de saída da religião.16 

Após realizar, nos anos 1990, investigações históricas sobre a Revolução Francesa e 

a tradição do liberalismo político, Gauchet empreende, a partir dos anos 2000 (2007a, 2007b, 

2010), uma história e teoria da democracia, da qual resultou a obra L’Avènement de la 

                                                 
15 Gauchet é um autor contemporâneo ainda a ser descoberto pelo universo acadêmico fora da França e, 
principalmente, o brasileiro. Infelizmente não tenho espaço aqui para apresentar o autor. Para uma 
reconstrução da sua vida e obra dentro do contexto social-histórico da geração de 68, ver: MAGNELLI, 2015a, 
p.406-442.  
16 Não é lugar aqui de reconstruir os argumentos de Désenchantement. Isso é feito em MAGNELLI, 2015b. A 
esse artigo de reconstrução das teses seguirá outro, de viés crítico, fazendo um balanço do debate em torno do 
livro e apontando os limites da teoria, sobretudo no tocante ao mundo não-europeu, como o caso brasileiro. 
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Démocratie.17 Ele analisa aí a democracia como uma dissociação contínua entre o religioso e o 

político orientado para o projeto de um ser-conjunto (être-ensemble) autônomo. É um 

processo sem qualquer teleologia histórica, nem necessidade, nem linearidade. A saída da 

religião teve vieses e reveses e somente é evidente para um olhar retrospectivo. As 

transformações do regime democrático desencadearam, inclusive, duas crises do liberalismo 

somente apreensíveis por meio dessa autonomização em relação à heteronomia religiosa 

(GAUCHET, 2007b). A teoria da democracia é construída, contudo, de forma mais 

complexa do que por uma dicotomia entre, de um lado, democracia como autonomia, e, de 

outro, religião como heteronomia. Trabalhando com uma concepção de “Revolução 

moderna” como um complexo de mutações ao longo dos séculos XVI e XIX, ele mostra 

(GAUCHET, 2007a) como ocorre uma diferenciação entre três formas simbólicas 

relativamente autônomas e em relação paradoxal (pois ao mesmo tempo contraditória e 

complementar): a do direito, com o surgimento do direito natural moderno; a do político, com 

o advento da razão de Estado; e, enfim, a do social-histórico, com o advento do mercado, do 

individualismo e da sociedade civil – em um processo de “descoberta da sociedade” em um 

sentido próximo ao que demonstraram Louis Dumont (1993, 2000) e Karl Polanyi (1983 

[1944]). Após a ruptura e o choque entre político e direito operados pela Revolução 

Francesa, ocorreu a emergência da consciência histórica e da autonomização das esferas do 

social, do econômico e da atividade de indivíduos auto-interessados. O liberalismo vitorioso 

articulou, em meados do século XIX, o direito, o político e o social-histórico por meio de 

três ídolos: o povo, o progresso e a ciência. Só que tal equilíbrio entre as formas simbólicas 

dependia da manutenção inconsciente da unidade do mundo operada pela estruturação 

religiosa. Com o aprofundamento da saída da religião na virada do século XIX ao XX (entre 

1880-1914), surgirá assim uma primeira grande crise do liberalismo.  

A análise das mutações simbólicas não é, de forma alguma, dissociada da dimensão 

da prática social, pois se articula tanto com a dinâmica dos atores sociais quanto com as 

transformações institucionais, econômicas e tecnológicas. A saída da religião é promovida, 

na verdade, por uma série de práticas relativamente autônomas, mas encadeadas entre si. No 

início do século XX, entramos na era das democracias de massas que, segundo ele, 

aprofundou, por meio da radicalização do social-histórico, a saída da religião. Uma série de 

                                                 
17 L’Avènement de la Démocratie é um projeto de quatro volumes dos quais três já foram publicados: t. 1, La 
Révolution moderne; t.2. La crise du libéralisme e t. 3. À l'épreuve des totalitarismes, 1914-1974. Está previsto um tomo 4, 
que analisará as transformações das democracias desde 1974 até hoje, com o título provisório Le Monde 
Nouveau.  
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processos ocorre simultaneamente: (a) a crise da representação continuísta da história como 

progresso; (b) a destradicionalização crescente e abertura à transformação voltada ao futuro; 

(c) o aumento dos conflitos internos ao social e a luta de classes; (d) a formação de um 

capitalismo sistêmico baseado na organização e de uma “sociedade da organização”; e (e) a 

ascensão do movimento operário como ator histórico, por meio da universalização do 

sufrágio e a formação de partidos de massa. Tudo isso gera um processo de autonomização 

das práticas sociais que vai desprovendo de sentido uma estruturação baseada na recusa da 

historicidade das atividades humanas e na afirmação de uma relação de dependência com a 

origem e o passado. 

Com tais processos de radicalização da experiência histórica e a correlata 

desagregação do social organizado tradicionalmente, entra em crise o governo representativo, 

tanto no que diz respeito aos instrumentos de representação, quanto também no que diz respeito 

aos meios de governo. Com a ascensão da democracia de massas a visada liberal de um 

“governo dos melhores pela discussão” perde suporte social, tornando-se evidente o quanto 

a democracia liberal, em sua fase parlamentarista, dependia de uma sociedade hierarquizada 

organizada por elites tradicionais embebidas ainda de profunda atmosfera religiosa. Desta 

forma, em tempos de Carl Schmitt, “a representação cessa de ser uma solução, para tornar-se 

crescentemente um problema” (GAUCHET, M., 2007b, p.143).  

Com isso, surge o problema político da história, abrindo o horizonte de um mundo 

indominável, assim como a ambição por dominá-lo plenamente. Em meio à crise do 

domínio do devir do final do século XIX e início do XX, ocorre um “retorno do político”, 

com o fortalecimento do Estado como aparelho de dominação e de proteção: “A tese liberal 

quis que a emancipação da sociedade civil se traduzisse por uma redução do perímetro de 

intervenção do Estado em benefício da esfera das livres iniciativas dos indivíduos. É o 

contrário que se produziu. Assiste-se a um alargamento das funções do Estado” (ibid. p.177-

8). A compreensão da dinâmica de democratização depende do reconhecimento da falsidade 

da contradição entre Estado e sociedade civil. O liberalismo buscou dissolver o político na 

dinâmica dos interesses que atravessa a auto-organização da sociedade civil, mas tal projeto 

somente teve sucesso enquanto tinha ainda suporte na estruturação religiosa da tradição. Só 

que, no início do século XX, contrariamente à ilusão liberal, à medida que a atmosfera 

religiosa vai se esvaindo do social, ela vai sendo transferida para uma nova figura do Estado-

nação. Resultará daí uma relação internacional baseada no comércio e na conquista com uma 

cruzada imperialista, que é, para ele, uma “doença infantil da mundialização” (ibid., cap.VI). 
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Além desta transferência do político a um Estado-nacional, o direito adquire uma nova 

representação, diferente daquela presente nos direitos naturais, com a emergência de uma 

nova figura do indivíduo. Ela põe em questão a antiga estruturação social-histórica, pois ela 

não mais se respalda no humano abstrato dos direitos do homem, mas sim em um indivíduo a 

ser socializado, historicamente situado, que somente adquire individualidade por meio do 

social. A sociologia emerge daí, associada, portanto, a mutações gerais advindas do processo 

amplo de democratização.  

Neste contexto de meados dos anos 1910, o século XX (1914-1974) nascerá “à 

prova dos totalitarismos” (GAUCHET, 2010). Com o imperialismo e a crise do liberalismo, 

Gauchet mostra como se origina a Ia Guerra Mundial e qual a sua significação para a 

radicalização ideológica do século. Ele identifica uma metamorfose das ideologias no entre-

guerras, quando se formam discursos ideológicos de ruptura (totalizantes e radicalizados), 

tanto de esquerda (com o avanço da vertente revolucionária do socialismo), quanto de 

direita (com o surgimento de uma direita revolucionária). A ideia de revolução, presente no 

cenário político desde a Revolução Francesa, será completamente ressignificada, de tal forma 

que não terá mais semelhanças com as concepções do século XIX, incluindo a de Marx. 

Essa radicalização é inseparável do surgimento de um novo horizonte do possível vindo da 

Guerra: o da transformabilidade geral do mundo. Ele marcará a entrada na era das religiões seculares 

– que são espécies de “anti-religião religiosas” –, com a consequente absorção do religioso pelo 

político. Gauchet interpreta, assim, as distintas experiências totalitárias como sendo formas de 

religião secular e de ideocracias. Ao dedicar a maior parte do terceiro tomo (GAUCHET, 2010) a 

uma análise do totalitarismo nas três variantes (o comunismo, o fascismo e o nazismo), ele 

mostra como elas se construíram dentro de uma mesma lógica religiosa do político que terá 

contradições que as conduzirão ao colapso.  

Ele analisa, além disso, o processo de reconstrução das democracias europeias após 

a Segunda Guerra, com a consolidação do regime misto dos modernos, democrático-liberal, baseado 

no reformismo, no Estado de Bem Estar keynesiano, na proteção jurídica dos indivíduos 

respaldada no constitucionalismo e, enfim, na consolidação de um Estado representativo em 

que o conflito é institucionalizado. Tal regime tem pleno desenvolvimento até a década de 

1970, quando se consuma, para ele, a saída da religião, o que é expresso de forma inequívoca 
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pelo esvaziamento de sentido dos projetos revolucionários. Daí emergirá uma segunda crise 

das democracias liberais.18 

Diferentemente das teorias de viés marxista, a crise das democracias, sobretudo 

após a queda do Muro de Berlim, não decorre, para ele, de uma contradição social 

desencadeada pelo modo de produção capitalista, mas sim de uma “contradição política 

interna do liberalismo” (2007b, p.157). O que assistimos não é propriamente um domínio do 

capitalismo neoliberal, mas sim um “eclipse da soberania do povo em benefício da soberania 

do indivíduo” na esteira do avanço da Revolução moderna. Assim, a onda “neoliberal” do 

fim do século não deve ser entendida, de forma simplista, como uma “ideologia 

conservadora” voltada a desmontar o Estado de Bem Estar; na verdade, ela é, mais 

essencialmente, o sintoma de um processo de transformação geral do regime democrático. 

Com o retorno a um regime liberal no final do século, ingressamos em uma nova era da 

democracia, só que, com ela, temos uma nova crise – crise advinda da privatização geral do 

mundo, da expansão sem precedentes do direito, do aprofundamento radical da experiência 

histórica e do recalcamento do político. É uma crise do regime misto que coloca “o direito 

em posição dominante e motora, desqualificando a política e dissimulando o social-histórico 

– o político, sem o qual o direito mais não é do que um ideal desencarnado, e o social-

histórico, fora de cujo controlo o direito reina na ignorância dos seus efeitos reais” 

(GAUCHET, 2006, p.58). Contribuindo para o debate contemporâneo da judicialização da 

política, ele assinala, assim, que se trata de uma tentativa de dissolução jurídica do político e 

do social-histórico, que conduziria a uma democracia minimal (ibid., p.48). Teríamos uma crise 

dos fundamentos cujo motor está na “evidenciação de uma fundamentação jurídica da 

democracia. Fundamentos jurídicos contra fundamentos históricos e políticos: é essa a luta 

intestina singular que torna de novo problemático o regime da liberdade, ao fazer com que a 

autonomia seja impossível de governar” (ibid., p.57). Desta forma, a ontologia do presente 

se volta à análise da “democracia dos direitos humanos”, mostrando como ela tende a negar, 

ou mesmo dissolver, as condições práticas do exercício democrático, em um processo 

autodestrutivo das democracias contra si mesmas.  

Ao contrário de algumas críticas de esquerda, que veem em Gauchet um “novo-

reacionário”, o autor não critica, contudo, os direitos humanos em si – pois vê nele o 

fundamento incontornável das democracias (ibid., p.61); o que critica é o fato da síntese 

                                                 
18 Infelizmente, ainda estamos por esperar o quarto tomo de L’Avènement que será dedicado a um diagnóstico 
das mutações das democracias desde a década de 1970. Contudo, já temos algumas grandes linhas de 
interpretação (2010, cap.XV; 2006). 
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democrático-liberal ser posta em cheque pela tentativa de redução a um ideal da coexistência 

processual dos direitos (ibid., p.50) em uma sociedade política de mercado: “entendamo-lo, não uma 

sociedade onde os mercados econômicos dominam as escolhas políticas, mas uma sociedade 

cujo funcionamento político vai ele próprio buscar à economia o modelo geral do social, de 

tal maneira que a sua forma de conjunto se apresenta como resultante das iniciativas e das 

reivindicações dos diferentes actores, no termo de um processo de agregação auto-regulado” 

(ibid., p.51). Isso conduz à perda de capacidade da comunidade política de se governar, 

transformando o governo em “governança”, tendo por efeito a formação de uma 

oligarquização da classe política acompanhada de um sentimento de impotência pública 

fecundando ondas populistas contra a política, os políticos, “os poderosos” e “o poder em 

geral”. Trata-se, portanto, de “mostrar aos indivíduos que a sua liberdade só adquire sentido 

no quadro de um governo em comum, devidamente entendido quanto às suas bases e às 

suas condições. O que implica que ela se inscreva numa ordem política assumida enquanto 

tal, e que se coloque o controlo reflectido da história em curso de realização no centro da 

deliberação pública.” (ibid., p.61). 

Gauchet mostra, portanto, que o período nos coloca, em novos termos, o mesmo 

desafio de escapar ao regime do indominável do início do século XX, só que estamos 

impedidos de conceber e construir, por uma ilusão liberal, uma coerência do mundo e uma 

possibilidade do ser-conjunto ter um domínio sobre o destino de sua história: ou seja, 

estamos nos impedindo de ver, conceber e construir o mundo politicamente. Por isso, 

“apreender a coerência das transformações de 1900, a fim de nos precaver contra as 

quimeras da dispersão autorregulada que nos afeta em 2000, eis a via estreita a encontrar” 

(2007b, p.62).  

Cidadania, Representação e Soberania: Complexidade da Legitimação 
Democrática 

Assim como Gauchet, Rosanvallon mostra como as democracias podem ter derivas 

patológicas pela ascensão de uma “democracia impolítica” decorrente da inflação do 

jurídico. Contudo, a teoria se constrói de modo bastante diferente, não tendo como central a 

problemática do teológico-político, nem uma concepção triádica da democracia. A questão 

democrática começa, nos anos 1990 e início de 2000, com uma trilogia de história da 

democracia na França, onde fez uma análise das tensões e contradições estruturantes que 

operam nas instituições da cidadania, da representação e da soberania. 
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Ele inicia, em Sacre du Citoyen (1992), com uma história do sufrágio universal como 

instrumento da igualdade política, mostrando como ele é uma pedra angular da modernidade. 

Ele não faz uma história de um método eleitoral de formação de maiorias; nem tampouco 

uma história social das lutas de grupos sociais subalternos por direitos. Ainda que tais 

questões sejam integradas, ele analisa o sufrágio mais profundamente como uma mutação 

ontológica do regime político e da forma social. Sendo “o grande affaire do século XIX”, o 

sufrágio articula todas as interrogações sobre o sentido e as formas da democracia moderna: 

a relação dos direitos civis e políticos, da legitimidade e do poder, da representação e da 

participação, da igualdade e da capacidade, do pertencimento e da soberania, da 

racionalidade e da subjetividade, do liberalismo e da democracia (ibid., p.12; 17). Ao se 

universalizar, ele se tornou uma “espécie de sacramento da igualdade entre os homens” 

(ibid., p.15), consagrando uma estruturação simbólica fundada no ideal de uma sociedade dos 

iguais, sendo assim uma dupla matriz da democracia, entendida como regime político de soberania 

do povo e como religião consagradora da igualdade dos cidadãos (ibid., 12).  

A história do sufrágio é ao mesmo tempo social, antropológica e epistemológica. A sua 

universalização irá romper com as limitações antropológicas iniciais e reestabelecer as 

fronteiras entre a natureza e a sociedade, entre a casa e a cidade, entre a autonomia e a 

dependência, fazendo emergir a figura do indivíduo autônomo.19 Ele realiza um duplo 

movimento na gênese da sociedade moderna: de um lado, o de secularização, com 

rompimento da antiga estruturação religiosa (tal como mostrada por Gauchet) e o advento 

de uma autoinstituição do social e do político; de outro, o de subjetivação, com o advento do 

indivíduo como categoria organizadora do social (ibid., p.42-3). A subjetivação decorre da 

nova representação do social oriunda dele, em que a sociedade é representada de modo atomístico, 

abstrato e, por isso, artificial. Ele dá origem a um individualismo radical, pois anula, por 

princípio, as desigualdades de saber e poder e abre o horizonte de equivalência ao mesmo 

tempo imaterial e radical entre os homens. Ao romper com o organicismo religioso, ele 

consuma o movimento de laicização e a entrada na era do indivíduo (ibid., p.17). Por isso, 

ele é um direito constitutivo, sendo, portanto, equivocada a oposição socialista à sua 

formalidade, pois “a grande revolução de nosso tempo é a da ‘democracia formal’ [...] a ideia 

                                                 
19 “A história do cidadão é indissociável da história do indivíduo moderno como sujeito autônomo e 
responsável, sendo a universalização do primeiro indexada sobre o advento do segundo” (ROSANVALLON, 
1992, p.53; cf. cap.II). 
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de sufrágio universal introduziu na modernidade uma ruptura muito mais profunda do que a 

ideia socialista.” (ibid., pp.19).20 

Contudo, a legitimação eleitoral-procedimental do sufrágio acarreta uma tensão 

interna à democracia: já que ele se funda em uma concepção igualitária-individualista de 

cidadania, ele conduz ao problema da representação política, pois a democracia é concebida como 

um regime de soberania do povo. No livro seguinte, Le Peuple Introuvable (1998), ele enfrentará 

então tal problema da representação enquanto figuração do povo (mise en forme politique du social), 

acompanhando as tentativas de pensá-la e resolvê-la na história do governo representativo. 

Se, em Le Sacre Citoyen, ele descobre o individualismo radical da concepção moderna de 

cidadania, em Le Peuple Introuvable ele revela o quão problemático é o sujeito da democracia: 

o povo soberano.  

A figuração do povo é tão central quanto inapreensível nas democracias. O povo 

não é, para ele, uma realidade dada a ser descoberta e representada, nem tampouco um 

sujeito traído recorrentemente por elites mesquinhas; é a própria natureza do populus e as 

condições de sua figuração que devem ser investigadas (ibid., p.25). A ideia de representação 

política é originalmente problemática porque ela possui uma tensão constitutiva, que é 

expressa nos dois sentidos do termo: representação-mandato (Stellvertretung) e representação-figuração 

(Repräsentation). O regime representativo é duplamente indeterminado: quanto às condições de 

formação do poder democrático (mandato) e quanto ao modo de encarnação (figuração). Enquanto o 

primeiro aspecto implica um princípio político estabelecedor de um regime de autoridade, o segundo 

implica um princípio sociológico identificador do sujeito que o exerce (ibid., p.13). Mas, entre o 

princípio político de estabelecimento da vontade popular pelo mandato representativo e o 

princípio sociológico da expressão da vontade de um “povo” real existe um grande hiato e uma 

incontornável contradição. A legitimação de um poder pelas eleições pressupõe a ideia de 

vontade geral e, portanto, a presença de um povo figurando o conjunto da sociedade. A 

representação-mandato implica que o poder do povo somente pode ser exercido de modo 

mediatizado e instrumentalizado pelos procedimentos do governo representativo que 

estabelecem uma maioria legitimadora. A representação-figuração exige, de seu lado, que o sujeito 

                                                 
20 “O direito de sufrágio produz a própria sociedade: é a equivalência entre os indivíduos que constitui a relação social. 
É um direito constitutivo” (ibid., p.17). Ao romper com a obediência passiva do religioso e fazendo advir um 
princípio de autoinstituição do social, ele inaugura uma nova era do simbólico-político com a possibilidade de 
uma sociedade dos iguais em que o princípio da ordem não deriva “nem da divisão do trabalho, nem da 
assinalação de um lugar em um todo organizado, nem da existência prévia de uma crença coletiva; uma 
sociedade, em sua essência, além tanto da ordem mercantil quanto do universo hierarquizado; uma sociedade 
na qual a igualdade seria a condição de princípio da integração” (ROSANVALLON, 1992, p.15-6).  (ibid., p.15-
6). 
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da democracia seja representado em sua vontade e identidade figurado simbolicamente pelas 

instituições e atores políticos. A sociedade democrática é operada por uma contradição entre 

a exigência de uma sociedade sem corpo e o seu princípio político de instituição: o de sujeito 

soberano (corpo político) a ser representado, que é o pressuposto de base do imperativo 

democrático de emancipação social. A ficção jurídica de uma vontade geral expressa 

aritmeticamente pela regra da maioria retira a substância do povo e dificilmente encontra um 

respaldo sociológico, pois o individualismo atomista da cidadania política impõe uma 

abstração em relação ao social-histórico e, com isso, põe em crise a visibilidade social do 

povo. Disso resulta que “o princípio político consagra a potência de um sujeito coletivo cujo 

princípio sociológico tende a dissolver a consistência e a reduzir a visibilidade” (ibid., p.15-

6). Afinal, como “representar” uma sociedade de indivíduos? Se o cidadão é o indivíduo 

abstrato, apreendido fora de todas as suas determinações, existirá ainda uma representação 

do povo? Como definir, expressar, reconhecer e exercer a vontade geral?  

O sufrágio universal tende a reduzir a representação ao procedimento de eleição e 

de autorização, retirando da representação a função de identificação. Muito embora pretenda 

confundir substância e procedimento (ibid., p.16-7), ele tende a recorrer crescentemente à 

ficção, instituindo “o povo em pessoa jurídica artificial” (ibid., p.19). A contradição entre a 

necessidade de ficção jurídica e a necessidade de identificação sociológica torna a figuração 

do corpo sensível do povo incerta e problemática. Ele não tem mais forma e perde toda 

densidade corporal ao se tornar, positivamente, um número, isto é, uma força composta de 

individualidades puramente equivalentes e iguais sob o império da lei. Ele promove ao 

mesmo tempo uma promessa de igualdade e a um medo diante da dissolução do social, pois 

sempre é possível dissociar os princípios (ibid., p.19).  

A democracia é desta forma uma busca permanente de identificação do povo 

enquanto sujeito problemático da legitimação.21 O horizonte de uma possível unanimidade 

                                                 
21 Se, no regime teológico-político, era possível imaginar uma representação política encarnadora da identidade 
do povo – a ficção de uma realeza enquanto corpo simbólico no lugar de um povo real inalcançável e 
infigurável –, com o advento da cidadania igualitarista isso não é mais possível. O povo e a nação não possuem 
mais carne sensível e se tornam um significante flutuante exigindo um trabalho retórico de construção 
ficcional: “A ficção pressupõe, com efeito, sempre a unidade e a igualdade (o povo, o sujeito de direito), e 
radicaliza, ao mesmo tempo, esses princípios enquanto que a realidade é mais complexa: a ordem política não é 
da mesma natureza que a ordem jurídica, porque ela não se assemelha a uma simples pragmática. A política, 
diferentemente do direito, engaja sempre um trabalho da imaginação, da projeção de si na relação com os 
outros: esse trabalho tem parte ligada com o próprio processo da constituição-representação do laço social. Se 
uma política substancial não encontra mais seu lugar no mundo democrático, uma política da ficção é difícil: na 
democracia, é preciso produzir permanentemente formas de identificação real. O processo representativo se 
encontra, assim, submetido a uma dupla exigência contraditória: ele implica a busca de uma obra de ficção e 
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sustentou originalmente a ideia democrática, sendo considerado democrático o que exprime 

a generalidade social. Ela opera para tanto uma dupla ficção de modo a conciliar o 

procedimento e a substância por meio de uma legitimação por estabelecimento. Identificando a 

legitimidade às condições de estabelecimento do poder, tem-se que a parte [a maioria] vale 

pelo todo e o momento eleitoral vale pela duração do mandato: “tais foram os dois 

pressupostos sobre os quais foi assentada a legitimidade de um regime democrático” (2008, 

p.10-11). Só que “a passagem da celebração do Povo ou da Nação à regra majoritária não é 

evidente”, pois são níveis diferentes e que possuem uma contradição latente: de um lado, há 

a adoção de um procedimento prático de escolha enquanto técnica de decisão, de outro, há a 

afirmação filosófica de um sujeito político enquanto princípio de justificação (ibid.). Em La 

Démocratie Inachevée (2003 [2000]), ele se volta, então, a uma “história longa e alargada do 

problema da soberania do povo” (ibid., p.12), mostrando como “a noção de governo 

representativo oscila entre a perspectiva de uma realização do ideal democrático e sua 

negação pura e simples” (ibid., p.19). Assim como “povo”, a palavra “democracia” possui um 

sentido flutuante que é próprio à sua essência. A história da “democracia inacabada” é ao 

mesmo tempo história de sua indeterminação e de seu permanente desencantamento. Ele 

parte dos equívocos e tensões fundadores do governo representativo: entre a soberania do 

povo e a sua representação política, entre a emancipação individual e a emancipação social, 

entre a democracia direta e participativa e a democracia representativa, entre a concepção de 

representação como artifício técnico e como forma política original e específica. O conceito 

de soberania do povo flutua entre uma “visão de soberania-princípio, relativamente passiva, que 

não se inscreve de forma nenhuma em uma perspectiva de governo popular, e a visão mais 

audaciosa de uma soberania-exercício” (ibid., p.20). A modernidade política nasce da passagem 

de uma soberania-passiva de princípio, que presidia, por exemplo, o direito de resistência 

medieval, para uma soberania-ativa de exercício. Ele mostra como se pôs, com a Revolução 

Francesa, o desafio de se formar uma democracia representativa e como foram 

empreendidas tentativas, após o seu fracasso, de dissipar a indeterminação democrática.22 

                                                                                                                                                 
induz ao mesmo tempo demandas de identificação sensível. A aporia constitutiva do governo representativo 
toma aí sua fonte, o que explica que ele esteja em crise desde o início de sua construção” (ibid., p.21). 
22 Ele apresenta ideais-tipos que iluminam os extremos de um campo dos possíveis democráticos que vão 
muito além da especificidade da trajetória francesa: os do “liberalismo doutrinário”, do “insurreicionismo”, da 
“absolutização do governo direto” pela via eleitoral e do “cesarismo” da democracia iliberal. Infelizmente não 
tenho como entrar aqui nestes detalhes (Cf.: 2003 [2000], Première Partie). É importante perceber, contudo, 
que, na análise histórica, os comportamentos políticos de atores revelam aporias subterrâneas para além de seus 
manifestos interesses de classe. Por exemplo, na Revolução Francesa, o medo termidoriano de uma 
“democracia perigosa” não se vincula apenas aos interesses das classes dominantes, pois revela dois problemas 
de fundo fundamentais: um técnico e jurídico, que é o dos limites de um poder fundado unicamente nas 
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Com a III República Francesa, surge uma tentativa de “República absoluta” baseada em uma 

concepção de governo representativo demarcando rigidamente o público e o privado; mas 

aos poucos ela se encaminha rumo a uma democracia média com a formação de um “governo 

semi-representativo” ou “semi-direto”. Nesse processo temos o desenvolvimento dos 

partidos e do controle indireto do eleitor pelos programas, a formação de uma opinião 

pública, a ampliação do espaço público pela multiplicação das expressões extraparlamentares 

e, enfim, a expansão da democracia para a forma econômica.  

Ele mostra, contudo, que essa democracia de equilíbrio foi apenas uma resolução 

provisória e pragmática do problema da representação.23 Desde os anos 1970-1980, 

entramos em uma terceira era da democracia pelo esgotamento de suas instituições: “Enquanto 

se tratava, precedentemente, de lutar para que a vontade geral não fosse confiscada, é o 

próprio objeto da soberania que se torna de agora em diante um problema”. Isso faz surgir a 

questão hodierna de um suposto declínio da vontade (ibid., p.43). Ele se recusa a compreender 

nesses termos, ao que contrapõe a visão mais otimista e realista de um declínio da “religião 

da vontade geral” correspondente à complexificação da noção de soberania do povo.24 Ele 

propõe pensar um projeto de soberania mais ativa do povo compreendida em termos que 

“reforçam a liberdade no lugar de ameaçá-la” (ibid., p.43). Apoiando-se em Condorcet, ele 

                                                                                                                                                 
maiorias, e outro epistemológico, que é o da relação entre as paixões e a razão. Doutro lado, o medo popular 
de uma “democracia confiscada” pelos seus mandatários não deve ser compreendido apenas como medo de 
um retorno da aristocracia pelo mandato eleitoral, mas sim, mais profundamente, como uma constatação do 
caráter entrópico da representação. 
23 “Ela resulta da adição pragmática das instituições, dos procedimentos eleitorais e das formas de 
conhecimento da sociedade, que foram pouco a pouco estabelecidas e consolidadas na primeira metade do 
século XX, saídas das experiências e dos compromissos, para tentar dar carne à democracia. O papel 
progressivamente reconhecido aos partidos políticos, o estabelecimento de novas técnicas eleitorais, o lugar 
dado na decisão pública a corpos intermediários como os sindicatos, a instituição na administração de 
procedimentos consultivos, a formação de conselhos econômicos, o desenvolvimento das ciências sociais, têm 
pouco a pouco trazido elementos parciais de resposta ao problema da figuração política do povo. [...] A 
democracia de equilíbrio, que caracteriza a segunda época da história da democracia moderna, não 
corresponde, com efeito, de forma nenhuma a um novo modelo teórico ou filosófico da política. Ela não 
permitiu dar uma resposta definitiva à formação política do social. Ela consiste mais modestamente em uma 
domesticação pragmática e relativa dos problemas nascidos da dissociação originária entre o momento político 
e o momento sociológico da democracia. Mas ela permanece sempre sustentada por essas tensões primeiras. A 
democracia de equilíbrio é, portanto, por natureza circunstancial, precária, imperfeita, no sentido em que os 
economistas utilizam o termo” (ibid., p.26-7). 
24 “Esta perspectiva vai, bem certamente, na contracorrente de todas as abordagens soberanistas pelas quais o 
povo existe como um dado imediatamente coerente, com uma identidade evidente, suficientemente 
determinado pela confrontação a um ‘exterior’. Ela considera, com efeito, que a vontade do povo é um 
problema a resolver, tanto quanto uma solução a construir. Muito distante, portanto, do fantasma populista, 
pelo qual o povo preexiste na democracia sob as espécies de uma totalidade idealizada. Fantasma que não cessa 
de se nutrir da perigosa exaltação de uma homogeneidade excludente. A rejeição do estrangeiro se torna, neste 
caso, a figura pela qual os termos da dívida social são esquivados. A nação procede, então, de uma simples 
oposição a terceiros; ela não é fundada em obrigações recíprocas constituindo um espaço de redistribuição a 
fazer viver. No inverso dessa visão factícia e perversa da unidade social, o objetivo é, contrário, de organizar 
positivamente e legivelmente o laço social em suas diferenças” (ibid., p.444). 
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redefine o imperativo democrático de forma compatível com uma sociedade civil 

plenamente emancipada, construindo um conceito de soberania complexa e uma concepção 

pluralista do político como constituído de múltiplas temporalidades e campos. Desta forma, ele 

indica a perspectiva de uma emancipação generalizada que reúna as duas faces do projeto de 

emancipação próprio da modernidade, impondo o desafio de pensar o caráter misto das 

democracias como sendo um projeto ao mesmo tempo liberal e democrata, ou seja, 

simultaneamente de emancipação do indivíduo e de formação da vontade geral. As 

transformações recentes na própria ideia de democracia e no imperativo democrático nos 

exigem que reconheçamos o “caráter multiforme da emancipação dos homens”: 

O objetivo da democracia não é de desdobrar uma força, mas de conduzir um 
processo de emancipação generalizada, ligando e tornando coerentes as 
experiências pessoais e as situações sociais. A noção de soberania não conserva 
um sentido, em seu seio, a não ser que seja conhecida também como uma 
multiplicadora das liberdades e oportunidades; e que, longe de indicar um 
fechamento, ela marque uma abertura (ibid., p.443). 

 
Ele reafirma, desta forma, o interesse emancipatório próprio da teoria crítica – a 

defesa de um projeto de emancipação generalizada que vincula o desenvolvimento da 

autonomia do indivíduo com o aumento da potência do social –; mas o faz rompendo com 

uma concepção do político demasiado essencialista, que confunde as encenações teatrais de 

encarnação da soberania do povo com a sua real manifestação: 

A interpenetração das formas de emancipação conduz a reformular o próprio 
objeto do político. Doravante, não se trata apenas de tornar o povo potente; mas, 
mais radicalmente, de instituí-lo em uma coletividade coerente. O conceito 
político central não é mais o da vontade, mas sim o da justiça. Passamos assim de 
uma democracia da vontade a uma democracia da instituição, cujo objetivo é organizar a 
vida comum pela regulação da distribuição dos direitos e dos bens entre os 
homens e as mulheres. A discussão de normas de justiça e de sua administração 
está no coração da democracia (ibid., p.443-4). 
 

Ao invés de reivindicar um hipotético retorno à “vontade” de um Estado que 

englobaria os homens e transcenderia suas diferenças, é preciso partir de uma constatação 

lúcida sobre a sociedade real produzida pelas interações da sociedade civil. Neste sentido, 

importa apreender o conjunto das civil society failures mais do que as do mercado (ibid., p.444-

5). É uma perspectiva que reúne a preocupação socialista com a redistribuição social com a 

preocupação democrata da instituição política do social e a apropriação social do poder. Tal 

apreensão dos problemas e das mudanças estruturais o conduz a uma nova fase de 

investigação.  

Em Contre-Démocratie (2006), Rosanvallon parte do paradoxo contemporâneo de um 

crescimento da erosão da confiança em relação à democracia em um momento em que a 
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ideia democrática reina quase sozinha; mas o faz se distanciando das explicações que a 

atribuem à ascensão do individualismo e ao declínio do político com uma despolitização do 

cidadão e um esvaziamento da esfera pública e do sentido do comum. Os fenômenos da 

abstenção e do declínio da confiança devem ser ressituados em uma análise alargada das 

mutações das formas da atividade democrática. Se, em Sacre du Citoyen (1992), ele investigou 

os problemas em torno da instituição de um regime de confiança na representação política, ele 

investiga agora como se constrói um universo articulado e coerente de formas de desconfiança 

em relação ao governo representativo. Ainda que o voto seja a expressão a mais visível e a 

mais institucional da cidadania, o exercício e a expressão da soberania popular são 

complexos e nos exigem um alargamento do campo de análise para os “disfuncionamentos 

originais dos regimes representativos” (ROSANVALLON, 2006, p.10; 12). Como toda 

representação pode se degenerar em dominação e toda soberania do povo pode se tornar 

tirania sobre o povo, temos que “a história das democracias reais é indissociável de uma 

tensão e de uma contestação permanentes [...] A determinação das condições de formação 

de um poder legítimo e a formulação de uma ‘reserva de desconfiança’ são, assim, desde a 

origem, expressas em concerto” (ibid., p.11). O regime democrático é dualista, pois é 

composto de confiança e desconfiança, de instituição de representantes e de crítica e 

eventual destituição; são dois processos concomitantes e inter-relacionados que 

correspondem a necessidades funcionais. Todo o desafio da democracia reside aí: 

“Democracia eleitoral-representativa e contra-democracia dos poderes indiretos devem ser 

apreendidas em concerto para captar em sua complexidade o movimento efetivo de 

apropriação social do poder” (ibid., p.23).  

A questão é exatamente esta: como um poder político é apropriado socialmente? É 

necessário, para responder a isso, estudar as formas pelas quais instituições políticas e os 

“contrapoderes sociais informais” põem à prova (mise à l’épreuve) a confiança na democracia 

por uma organização da desconfiança (ibid., p.11).25 Ao lado da democracia episódica da 

legitimidade eleitoral, temos toda uma “democracia dos poderes indiretos disseminados no 

corpo social, a democracia permanente da desconfiança” (ibid., p.15). A esse respeito, é 

                                                 
25 Vale assinalar que existem duas vias de expressão da desconfiança, a via liberal e a via democrática. A 
primeira, presente em Montesquieu, em Benjamin Constant e nos pais fundadores da democracia americana, 
tem em vista edificar um governo controlado, vigiado, mesmo enfraquecido, de forma a proteger os cidadãos 
em relação ao poder: “mais democracia significa bem mecanicamente, nesse caso, mais suspeita em face do 
poder” (ibid., p.13). Doutro lado, a via democrática tem por objetivo velar para que o poder eleito permaneça fiel 
a seus engajamentos, buscando encontrar meios que permitam manter a exigência inicial de um serviço do bem 
comum. É ela que interessa a Rosanvallon, pois, “em uma era pós-totalitária, é, com efeito, a que se manifesta 
principalmente” (ibid., p.14), pois está vinculada a uma erosão geral da confiança estruturalmente condicionada 
pelo funcionamento de uma sociedade de desconfiança generalizada. 



28 

 

importante identificar pelo menos três dimensões de interação entre o povo e a esfera 

política: a expressão, a implicação e a intervenção, em torno das quais a vida democrática se 

articula.26 “É neste quadro que é preciso apreciar as mutações atuais da democracia: se a 

democracia de eleição é incontestavelmente erodida, as democracias de expressão, de 

implicação e de intervenção são, quanto a elas, desdobradas e fortalecidas”. (ibid., p.26-7). E 

isso é tanto mais importante porque, enquanto a economia institucional das democracias 

representativas permanece mais ou menos a mesma ao longo de dois séculos, os poderes 

contra-democráticos estão em plena expansão e em momento de criação (ibid., p.20).  

Rosanvallon rejeita, neste sentido, que pensemos os problemas da democracia por 

meio das oposições entre democracia real e democracia formal, ou entre democracia direta e 

participativa e democracia representativa. O simplismo dessas oposições não permite compreender 

a natureza das democracias. Caso o queiramos, devemos ceder espaço a uma “visão 

multiforme da atividade democrática” por meio da construção de uma “gramática alargada 

do governo em comum dos homens e das mulheres” (ibid.). Com isso, entendo que a 

própria teoria social crítica pode ser renovada no seu repertório de interpretação do tempo 

presente. Rosanvallon amplia nossa gramática ao retomar o léxico presente nas experiências 

democráticas (e pré-democráticas), que não foram, até então, adequadamente apropriadas e 

pensadas pela teoria política. Com a análise do universo contra-democrático, descobrimos, 

nas sombras da democracia eleitoral-representativa, a importância das noções de opinião, de 

veto, de vigilância, de impedimento, de notação e de julgamento, descobrindo-se  facetas muito mais 

complexas da soberania do que a do “povo-voto” e do “indivíduo-eleitor”. Analisando os 

modos de exercícios indiretos da soberania segundo as formas não organizadas pelas constituições, revela-se 

que “ao povo eleitor do contrato social são superpostas, desta forma, de modo sempre mais 

ativo, as figuras do povo-vigilante, do povo-veto e do povo-juiz” (ibid., p.23). A ideia de 

soberania do povo é dual. Ao lado da soberania social positiva da instituição eleitoral, institucional e 

legal de representantes, são erigidos, nas últimas décadas, instrumentos fundamentais de 

soberania social negativa. Quanto mais se esgota o modelo procedimental-eleitoral, mais se 

multiplicam os poderes de vigilância, de sanção e de impedimento. Com isso, surge uma 

nova democracia de rejeição (de um “povo-veto”) superposta a uma democracia de projeto (de um 

“povo-voto”). À qual se alia uma nova figura do povo-juiz, com a ascensão dos princípios 

                                                 
26 “A democracia de expressão corresponde à tomada de palavra da sociedade, à manifestação de um sentimento 
coletivo, à formulação de julgamentos sobre os governantes e suas ações, ou ainda à emissão de reivindicações. 
A democracia de implicação engloba o conjunto dos meios pelos quais os cidadãos se concertam e se ligam entre si 
para produzir um mundo comum. A democracia de intervenção é constituída, quanto a ela, de todas as formas de 
ação coletiva para obter um resultado desejado.” (ibid., p.26-7). 
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do accountability, da responsiveness, com a ampliação dos poderes do judiciário e da linguagem 

penal na política, etc., que fazem com que passemos das democracias de confrontação às 

democracias de imputação (ibid., p.23). Muito antes que uma despolitização e defecção cívica, 

nós assistimos, na verdade, a uma ampliação do espaço cívico e a múltiplas formas de 

expressão política. 

Em Legitimité Democratique (2011), ele avança, ainda mais, na ampliação da 

compreensão das democracias ao desenvolver uma distinção entre formas de legitimação 

democráticas que traz à tona o papel do poder administrativo. A legitimação democrática ocorre 

tradicionalmente, como vimos, por um princípio de generalização do social operado pela 

abstração da sociedade de forma a governá-la por princípios e regras universais. A busca da 

identidade do povo de forma a dar carne à democracia é realizada de dois modos: o da figuração 

do povo – figuração da totalidade – e o do esclarecimento do representado pelo representante – 

encarnação das particularidades (1998, p.22-4). Entre 1880-1920 e, depois, com a grande 

guerra (1917-1945), assistimos a uma primeira crise da democracia com seu modelo 

representativo-eleitoral-parlamentar. Resultarão disso, de um lado, os projetos totalitários, e, de 

outro lado, a ascensão do poder administrativo (ROSANVALLON, 2011, parte I, cap.2; 

ROSANVALLON, 2015). A partir de então os regimes democráticos repousarão sobre dois 

pés: o sufrágio universal e administração pública (ibid., p.13). Os ideais de serviço público e 

de administração racional refundam os princípios das democracias, constituindo a burocracia 

um processo de legitimação pela identificação com a generalidade, de forma a permitir corrigir “o 

projeto problemático de uma expressão unificada das vontades por uma construção mais 

realista e mais objetiva da generalidade social” (ibid.). As democracias possuem, portanto, 

um sistema de dupla legitimidade: ao lado da legitimidade formal de estabelecimento, existe a 

legitimidade substancial pela identificação à generalidade social. 

Contudo, a partir dos anos 1980, tal sistema de dupla legitimidade entra em crise e 

migramos para uma nova era da legitimidade. Tanto o procedimento eleitoral quanto o poder 

administrativo são dessacralizados e relativizados e não servem mais como justificações 

exclusivas do exercício do poder. A legitimidade de estabelecimento possuía força quando 

existia uma suposição de que os eleitos correspondiam a um universo previsível e 

estruturado por organizações disciplinadas (partidos, sindicatos) com programas bem 

definidos e clivagens bem assinaladas (ibid., p.14). Quando isso não é mais evidente, até 

mesmo a noção de maioria muda de sentido. A eleição é reduzida à função de modo de 
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designação de governantes, não sendo mais uma legitimação última. Ela muda seu sentido 

sociológico porque a própria noção de povo muda: 

O povo não se apreende mais como uma massa homogênea, ele se experimenta 
mais como uma sucessão de histórias singulares, uma adição de situações 
específicas. É por isso que as sociedades contemporâneas se compreendem 
crescentemente a partir da noção de minoria. A minoria não é mais a ‘pequena 
parte’ (devendo se inclinar diante de uma ‘grande parte’), ela se tornou uma das 
múltiplas expressões difratadas da totalidade social. A sociedade se manifesta 
doravante sob as espécies de uma vasta declinação das condições minoritárias. 
‘Povo’ é doravante também o plural de ‘minoria’ (ibid., p.14). 
 

Ou seja, ocorre uma efetiva mudança ontológica da sociedade que desencadeia um 

movimento global de descentramento das democracias para além da esfera eleitoral-representativa. 

Com isso, temos um processo de decomposição do antigo sistema de legitimação e de 

composição de uma renovada apreensão da generalidade democrática. Rosanvallon o 

sistematiza sob os valores da imparcialidade, reflexividade e proximidade (2011), que superpõem, de 

forma híbrida, as duas dimensões da legitimação, tanto a de adequação às normas, quanto a 

de reconhecimento social do poder, pois, se elas têm capacidade de encarnar valores e 

princípios, elas permanecem também dependentes de serem socialmente percebidas como 

tais (ibid., p.19). “A redefinição da legitimidade procede de uma desconstrução e de uma 

redistribuição da ideia de generalidade social, conduzindo a pluralizar radicalmente as suas 

formas” (ibid., p.21). “Elas remetem à valorização de uma visão muito mais ‘dinâmica’ de 

operações de generalização”, que constitui “nesta perspectiva, um horizonte regulador; ela não é 

mais de ordem substancial, como o que sugeriam as noções de vontade geral e de interesse 

geral” (ibid., p.18). Desta forma, além das figuras do povo-vigilante, do povo-veto e do 

povo-juiz, descritas em Contre-Démocratie, Rosanvallon descreve sistematicamente outros 

modos, ao mesmo tempo concorrentes e complementares, de como algo pode ser 

reconhecido como democraticamente legítimo. São formas de legitimação mais qualitativas e, 

por isso, mais precárias e continuamente questionadas, dependentes da percepção social da 

ação e do comportamento das instituições (ibid., p.19). “Elas sugerem que há várias 

maneiras de agir ou de falar ’em nome da sociedade’ e de ser representativo. As três novas 

legitimidades fazem por isso sistema, completando-se para definir de modo mais exigente o 

ideal democrático” (ibid., p.21). 

Nesta nova dinâmica temos a ascensão em especial de dois tipos de instituições: as 

autoridades independentes de vigilância e de regulação e as Supremas Cortes Constitucionais, que estão 

revolucionando o repertório clássico de formulação da questão democrática (ibid., p.22). 

Elas respondem ao caráter reflexivo do governo representativo e às novas demandas de 



31 

 

imparcialidade em uma sociedade plural. A pluralização do social exige, também, uma maior 

proximidade do poder em relação às singularidades, o que reforça o papel do poder 

executivo em busca de mecanismos de presença, de reconhecimento e de interação entre 

representantes e representados. Tal fato conduz o autor, mais recentemente, a uma brilhante 

interpretação da tendência contemporânea de presidencialização e personalização das democracias 

(ROSANVALLON, 2015), mostrando como ela, ao mesmo tempo em que apresenta um 

perigo de derivas iliberais e populistas manifestadas no nosso cenário contemporâneo, faz 

surgir, muito mais positivamente, algumas regras de legitimação de um “bom governo” – 

legível, responsável, reativo, verdadeiro e íntegro – que abrem, de seu lado, um horizonte 

emancipatório de “segunda revolução democrática” rumo a uma democracia de confiança, de 

apropriação e de exercício.27 
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Fases de 
Legitimação 

Tipo de 
Legitimidade 

Forma de Generalidade 

Forma de 
Soberania 

Concep. 
de Povo 

Princípio e valor Instituição de Construção 

Legitimidade da 
Democracia de 

Equilíbrio 

Legitimidade de 
Estabelecimento 

(formal-
procedimental) 

A maioria como equivalência da 
unanimidade 

(Generalidade agregativa e subjetiva) 

Soberania Ativa e 
Positiva 

Povo-voto/Povo-
eleitor 

Povo-maioria 

Vontade 
Aritmética 

Sufrágio universal 
Voto funcional 

Legitimidade de 
Identificação à 
Generalidade 
(substancial) 

Universalidade dos valores e da razão 
(Generalidade objetiva) 

Soberania Passiva e 
Positiva 

Povo-público 
Povo-interesse-geral 

Adequação-à-norma 
Objetividade 

Impessoalidade 
Racionalidade formal-

instrumental 

 
Poder administrativo/ 

Burocracia/direito 
administrativo 

 

Contra-Democracia 
Legitimidade por 

Avaliação 
(Mise à l’ Épreuve) 

Legitimidade por resistência à 
desconfiança 

(Generalidade Negativa) 

Soberania Ativa e 
Negativa 

Povo-Vigilante 
Povo-Veto 
Povo-Juiz 

Crítica 
 

Reputação ONGs, sociedade civil, 
Indivíduos 

 
Judiciário e MP 

 
Autoridades Independentes 
de Vigilância e de Regulação 

 
Corte Constitucional 

 
Esfera Pública 

Nova Era da 
Legitimidade 
(desde 1980) 

Legitimidade pela 
Imparcialidade 

Generalidade negativa 
(Distância igual, raciocinada e 

organizada face a todas as partes 
implicadas) 

Soberania Passiva e 
Negativa 

Imparcialidade 
 

Julgamento 
Igualdade jurídica 

Legitimidade de 
Reflexividade 

Generalidade de multiplicação, 
pluralização e complicação das 
expressões da soberania social 

Soberania 
Ativa/Passiva e 

Positiva 

Povo-princípio 
 

Povo-problema 

Racionalidade reflexiva 
e comunicativa 

Legitimidade de 
Proximidade 

Generalidade de atenção à 
particularidade das situações e 

reconhecimento das singularidades 
sociais 

Soberania 
Ativa/Passiva e 

Positiva 

Povo-Múltiplo 
 

Pluralidade de 
Narrativas e Trajetórias 

Individuais 

Singularidade 
Responsividade 

Responsabilidade 
Care 

Reconhecimento 
Falar verdade 

Reputação 

“Presidência” do 
Bom Governante 

Tabela 1. Formas de Legitimação Democrática em Pierre Rosanvallon  


