
 1 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 
Seminário de Ética e Filosofia Política 
Por Antoine Lousao 
 

 

Robert Dahl e suas críticas - Uma breve apresentação através de duas obras: Poliarquia 

(1972) e Democracy and its critics (1985) 

 

Introdução 

A importância de Robert Dahl no debate em torno dos modelos de democracia é perceptível 

pela freqüência das referências a seu pensamento nas obras dos principais autores do tema que 

lhe são contemporâneos (sobretudo nos anos 1980). Essas referências são em grande parte 

críticas das teses de Robert Dahl como sendo paradigmáticas de um modelo restrito de 

democracia. Eis algumas críticas usualmente formuladas contra o autor: 

Segundo Jürgen Habermas1, Robert Dahl vincularia a democracia de maneira intrínseca ao 

desenvolvimento econômico das sociedades, num reducionismo que assimilaria a existência 

desse tipo de regime à obtenção de certo bem estar material pelas populações. 

Segundo Carole Pateman2, as teses de Robert Dahl ilustram a visão da democracia inspirada 

no modelo schumpeteriano de regime politico competitivo, centrado também na garantia da 

propriedade privada.  

Para Benjamin Barber3, Robert Dahl ilustra o paradigma minimalista da democracia liberal, 

em oposição a um regime centrado na participação e na formação cívica. 

A abordagem das obras de Robert Dahl a partir de suas críticas pode ser amplamente 

esclarecedora. Se sua frequência e importância justificam por si só um olhar mais próximos 

aos textos do autor, tal olhar também pode servir de pedra de toque para essas críticas, 

permitindo retificar algumas considerações e confirmar outras4.  

 

Mais do que isso, a leitura de Robert Dahl permite encontrar nos textos do autor muitos 

elementos constituintes das bases elementares do conhecimento político contemporâneo. O 

pensamento de Robert Dahl dá origem à emergência de um discurso sobre a democracia 

centrado na idéia de  decisão política, valorizando assim o papel das instituições na formação 

                                                 
1 In HABERMAS, Jürgen, Droit et Démocratie – Entre Normes et Faits, Paris, Gallimard 1997 (edição original 
1992). 
2 In PATEMAN, Carole, Participatory Politics for a New Age, University of California Press, London, 1984 
3 In BARBER, Benjamin, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, University of California 
Press, 1984 
4 Por exemplo, Robert Dahl recusa abertamente a visão da democracia desenvolvida por Joseph Schumpeter 
assim como a associação da democracia ao desenvolvimento econômico. 
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das sociedades5 e reconsiderando questões de ética e direitos a partir de modelos de decisão 

plurais. 

Outras idéias de grande influência no debate em torno da compreensão dos processos políticos 

são desenvolvidas, como a pluralidade das possibilidades de seqüências históricas e o 

desenvolvimento da distinção central entre participação e oposição civil, que permite 

ultrapassar o paradigma puramente liberal da democracia.  

Ao contrário do que afirmam as críticas, a obra de Robert Dahl se constrói em constante 

discussão com as teses da democracia desenvolvidas pelo liberalismo ortodoxo, buscando 

ampliar a compreensão das liberdades democráticas num sentido mais participativo e 

decisório6, embora a compreensão da participação permaneça limitada e justifique assim em 

um parte as críticas contra ela formuladas.  

Um discurso sobre a democracia centrado na decisão política não desconsidera questões de 

justiça nem a importância de itens normativos. A originalidade de seu método permite 

rediscutir essas questões a partir de uma perspectiva centrada nos processos políticos, 

integrando análises empíricas e modelos conceituais normativos. Isso se dá graças à 

construção de um método que abrange os fundamentos filosóficos como critérios de análise, a 

observação de casos e sua avaliação crítica. Assim, está no método a base da argumentação do 

autor, sua principal originalidade e talvez também o que lhe vale o rejeito das salas de 

filosofia. O que ele visa demonstrar, em última instância, é o aspecto cumulativo e 

indispensável de cada um desses elementos – os fatos históricos em seqüências diversas e a 

teoria – na abordagem do pesquisador.  

 

O que propomos é uma breve apresentação do trabalho de Robert Dahl através de duas 

obras de épocas diferentes: Poliarquia (1972) e Democracy and its critics (1985). As duas 

obras confrontam situações empíricas a modelos normativos, mas suas questões e abordagens 

são bastante diversas, tanto no conteúdo dos modelos como na escala das casos analisados e 

na maneira de associar esses àqueles. 

 

                                                 
5 A teoria de Robert Dahl tem assim uma influência no neo-institucionalismo dos anos 1980, ao afirmar que as 
diferenças de regime possam agir sobre as crenças, atitudes, cultura e personalidades.. 
6 Em Poliarquia, o autor define assim as liberdades liberais clássicas que são uma parte da definição de 
contestação pública e de participação : oportunidades de exercer oposição ao governo, formar organizações 
políticas, manifestar-se sobre questões políticas sem temer represálias governamentais, ler e ouvir opiniões 
alternativas, votar secretamente em eleições em que candidatos de diferentes partidos disputam votos e depois 
das quais os candidatos derrotados entregam pacificamente os cargos ocupados aos vencedores etc. Nas 
poliarquias bem-estabelecidas, essas liberdades são facilmente entendidas como uma herança de significado 
bastante modesto. 
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Apresentação das obras  

1/ Poliarquia, 1972 

A elaboração de um modelo teórico 

Em Poliarquia é colocada a questão da transição dos regimes políticos para a democracia, 

num esforço de definição e explicação das variáveis políticas dos regimes. São estabelecidas 

duas variáveis principais – participação e oposição – cuja explicação e desenvolvimento são 

relativamente autônomos em relação a demais variações7. Os principais fatores de variação 

dos processos são compreendidos como um cálculo em termos de custos e benefícios: por 

exemplo custos de repressão ou de liberalização para um governo.  

Para avaliar o grau com que os diversos casos empíricos se aproximam de um modelo teórico 

de democracia (modelo tido como limite teórico para avaliação das experiências), o autor 

constrói um sistema hipotético. Nele fica estabelecido que para que haja responsividade de 

um governo, todos os cidadãos plenos devem ter oportunidades plenas : 1) de formular suas 

preferências; 2) de expressar suas preferências a seus concidadãos e ao governo através da 

ação individual e coletiva; 3) de ter suas preferências igualmente consideradas na conduta do 

governo, ou seja, consideradas sem discriminação decorrente do conteúdo ou da fonte da 

preferência. 

Assim, uma escala refletindo a amplitude do direito de participação na contestação pública 

permite comparar diferentes regimes segundo seu grau de liberalização (contestação pública) 

e seu grau de inclusividade (participação)8. As Inúmeras possibilidades factuais decorrentes 

dessa avaliação podem ser compreendidas dentro de quatro casos “limites” (como mostra a 

figura abaixo): oligarquias, oligarquias competitivas, hegemonias fechadas, hegemonias 

inclusivas (são por assim dizer subdivisões arbitrárias operadas pelo esforço mental para 

compreender a pluralidade dos casos). Dentre esses modelos, as poliarquias podem ser 

pensadas como regimes relativamente (embora incompletamente) democratizados, fortemente 

inclusivos e amplamente abertos à contestação pública. Com base nesse arcabouço teórico, o 

autor pode então classificar o regime político de 190 países, considerados em escala nacional9.  

                                                 
7 A democratização e o desenvolvimento da oposição pública (responsividade) não são processos idênticos. A 
Grã-Bretanha possuía um sistema altamente desenvolvido de contestação pública no final do século XVIII, mas 
apenas uma minúscula parcela da população estava incluída até a ampliação do sufrágio, em 1867 e 1884. Da 
mesma forma a população negra excluída nos Estados Unidos mostra que durante muitas décadas a poliarquia 
não foi plenamente inclusiva nesse país. 
8 distinção de suma importância para a teoria política, muitas vezes empregada na literatura de maneira ambígua 
ou simplesmente não observada. 
9 Essa escala impede no entanto o aprofundamento da discussão sobre o pluralismo. Além disso, a classificação 
comete erros patentes, como a consideração do Chile como democracia estável, o que seria desmentido 
historicamente menos de um ano após a publicação do livro. 
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As seqüências históricas 

Segundo Robert Dahl, é conveniente pensar a democratização como consistindo em diversas 

transformações históricas amplas: a transformação de hegemonias e oligarquias competitivas 

em quase-poliarquias, conforme visto na Europa do século XIX; ou ainda a transformação de 

quase-poliarquias em poliarquias plenas, conforme observado durante as três décadas pós-

guerra, também no mundo ocidental; enfim, a democratização ainda maior de poliarquias 

plenas.  Para a maioria dos países, o primeiro e segundo estágios são mais relevantes eu os 

demais. 

No entanto, cada um desses modelos de seqüência dá lugar a uma série de exceções (o que 

representa uma limitação do modelo mas realça ao mesmo tempo a sutileza da análise de um 

ponto de vista geral). A pluralidade de possibilidades faz com que nenhuma associação de 

características ou seqüência em particular seja obrigatória. Mais uma vez prima a observação 

empírica que dá espaço à singularidade do objeto e impede a formulação de qualquer tipo de 

lei histórica de desenvolvimento. 

Se as seqüências históricas variam de acordo com cada caso, algumas seqüências históricas 

são mais comuns que outras: a seqüência mais comum entre as poliarquias mais antigas e 

mais estáveis se dá de tal maneira que a política competitiva precede a expansão da 

participação (ou seja, as práticas democráticas e liberais se desenvolveram primeiramente 

entre uma pequena elite). Não obstante o caráter aparentemente mais comum dessa seqüência, 

sua repetição nos países ainda não plenamente democratizados parece improvável, uma vez 
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que no momento em que o livro é escrito a maioria dos países com regimes hegemônicos (não 

liberais) já é inclusiva (já possui, por exemplo, mecanismos eleitorais)10.  

 

 

Um cálculo em termos de custos e benefícios 

Para explicar a ordem das seqüências históricas, Robert Dahl formula hipóteses de 

comportamento de um regime segundo um cálculo em termos de custos e benefícios:  

- Axioma 1 : a probabilidade de um governo tolerar uma oposição aumenta com a diminuição 

dos custos esperados da tolerância. 

- Axioma 2 : a probabilidade de um governo tolerar uma oposição aumenta na medida em que 

crescem os custos de sua eliminação. 

- Axioma 3 : quanto mais os custos da supressão excederem os custos da tolerância, tanto 

maior a possibilidade de um regime competitivo.  

Quanto mais baixos os custos de tolerância, maior a segurança do governo. Quanto maiores os 

custos  da supressão, maior a segurança da oposição. Conclui-se daí que as condições que 

proporcionam um alto grau de segurança mútua para o governo e as oposições tenderiam a 

gerar e preservar oportunidades mais amplas para as oposições contestarem a conduta do 

governo (ver figura abaixo). 

 

 

 

 

                                                 
10 Eles beneficiam ainda da disponibilidade de modelos “testados”, ainda que se trate de um processo lento, 
medido em gerações. 
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A relação entre democracia e concentração da ordem socioeconômica 

Esse cálculo em termos de custos e benefícios não é feito num universo de abstração teórica, 

mas de acordo com as condições reais das sociedades. Por isso, fatores como o 

desenvolvimento econômico ou a dispersão da ordem sócio-econômica devem ser levados em 

consideração11. No entanto, isso não justifica a crítica formulada por Jürgen Habermas de 

assimilação redutora da democracia ao desenvolvimento econômico: poliarquias existem em 

regimes com baixo desenvolvimento econômico, e inversamente muitos regimes com alto 

grau de desenvolvimento econômico não são poliarquias.  

Para integrar o desenvolvimento econômico e a dispersão da ordem sócio-econômica no 

cálculo de custos e benefícios da democratização dos regimes, Robert Dahl formula dois 

novos axiomas:  

- Axioma 4: A probabilidade de um governo tolerar uma oposição aumenta na medida em que 

os recursos disponíveis do governo para a supressão declinam em relação aos recursos de uma 

oposição. 

- Axioma 5: A probabilidade de um governo tolerar uma oposição aumenta com a redução da 

capacidade de o governo usar de violência ou sanções socioeconômicas para eliminar uma 

oposição.  

Quanto maior o nível socioeconômico de um país, maior sua probabilidade de ter um regime 

político competitivo. Quanto mais competitivo o regime político de um país, maior sua 

probabilidade de estar em um nível relativamente alto de desenvolvimento socioeconômico. 

Com base nessa análise, o autor conclui que a ordem social mais propícia aos regimes 

democráticos é uma ordem social pluralista, que se opõe a uma ordem social centralmente 

dominada. Nesse ponto, as teses de Robert Dahl se contrapõem explicitamente à doutrina 

liberal ortodoxa, que estabelece como condição essencial para uma ordem social pluralista a 

existência de uma  economia competitiva com propriedade privada. Contra essa análise, 

Robert Dahl aponta para a persistência de poliarquias inclusivas em países com economias 

mistas (que não são capitalistas competitivas num sentido estrito). 

Por fim, o autor sublinha a prudência com que deve ser considerada a relação entre regime 

político e nível de desenvolvimento sócio-econômico: a demonstração da existência de uma 

relação factual entre esses elementos não permite deduzir uma relação de causalidade entre 

eles (as causas só podem ser extraídas dos dados com a ajuda da teoria). 

                                                 
11 O debate sobre o reducionismo e os fundamentos sociais da política é constituído ao longo do século XX com 
base nas teorias divergentes de Karl Marx (cf. A Ideologia Alemã – Concepção Materialista e Crítica do Mundo, 
1845-46) e Hannah Arendt (cf. Introdução na Política, edição póstuma de 2005). 
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O papel do Estado 

Se uma ordem social pluralista tende a favorecer a consolidação de um regime democrático, o 

desenvolvimento de tal ordem depende por sua vez da atuação do Estado (mais uma vez, a 

importância das instituições na formação das sociedades). Segundo o autor, as chances de um 

país desenvolver-se e manter um regime político competitivo (e, mais ainda, uma poliarquia) 

dependem da medida com que a sociedade e a economia do país : forneçam alfabetização, 

criem uma ordem social mais pluralista do que centralmente dominada, impeçam 

desigualdades extremas entre as camadas politicamente relevantes do país. 

Várias objeções podem ser formuladas contra a escolha desses fatores (por exemplo, 

economistas diriam que a escolha de um Estado de investir em alfabetização em massa deve 

levar em conta as variações da oferta no mercado de trabalho do país). Não obstante essa 

controvérsia e a escolha de determinadas ações governamentais, a importância da atuação das 

instituições para a constituição de uma ordem social pluralista permanece um elemento de 

suma importância para a compreensão da evolução política dos regimes12. 

Outras questões são abordadas em relação ao papel exercido pelo Estado, como a questão da 

legitimidade dos regimes, tanto do ponto de vista interno quanto da ingerência externa. De 

maneira geral, Robert Dahl vai concluir desfavoravelmente em relação às questões de 

ingerência externa. 

 

 

2/ Democracy and its critics : 

A democracia como poder de decisão 

Nesse livro mais recente, escrito num estágio mais avançado do debate sobre as democracias 

do século XX, Robert Dahl está preocupado em discutir as características básicas desse tipo 

de regime e os problemas que delas decorrem: a regra da maioria, o problema da exclusão da 

minoria pela maioria mas também o problema inverso da exclusão da maioria pela minoria 

(ou por assim dizer a questão do grau de inclusão da democracia), a questão da substância e 

do processo dentro das decisões plurais... 

O autor propõe uma definição geral da democracia como decisão pelo povo, reforçando 

assim um arcabouço conceitual centrado no conceito de decisão. A expressão  bounding 

                                                 
12 Por exemplo no Brasil, onde esse debate é ilustrado em artigos em MOISÉS, José Álvaro, Cultura Política, 
Instituições e Democracia, lições da experiência brasileira, Rev. Brasileira de Ciências Sociais, fev. 2008, vol. 
25, n°66, p.11-45 ou ainda RIBEIRO, Ednaldo Aparecido, Cultura Política, instituições e experiência 
democrática no Brasil, Rev. de Sociologia Política, jun. 2007, n°28, p.205-210, entre outros. 
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decisions (decisões que engajam, condicionam o comportamento do cidadão),empregada pelo 

autor, vincula essa noção de decisão pelo povo à noção tradicional da obrigação política13, 

recolocando assim uma das principais questões da ciência política moderna no centro da 

discussão.  

 

A originalidade do método 

Em Democracy and its critics a relação entre teoria e empiria também se torna mais 

complexa, dada a maior exigência de precisão conceitual (o que dá ao livro um alcance 

filosófico mais amplo do que Poliarquia). Para associar normas críticas, modelos teóricos e 

situações empíricas, o autor evoca a idéia de uma rede tridimensional, buscando assim pontos 

de referência para a compreensão dos processos democráticos.  

 

 

 

 

 

 

 
p.6 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Cf. contratualismo, questão discutida por Hannah Pitkin, Max Weber, ou ainda menção de Dworkin. PITKIN, 
Hanna F., Obligation and consent – II, The American Political Science Review, vol. 60, N° 1 (Mar., 1966), pp. 
39-52; WEBER, Max, Economie et Société I, Paris, Pocket, 1995 (edição original 1921). DWORKIN, Ronald, Is 
Democracy Possible Here?, Principles for New Political Debate, Princeton and Oxford, Princeton University 
Press, 2006. 
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Tal rede tridimensional é representada na figura abaixo:  

 

 

 

p7 

 

A figura não é meramente ilustrativa, mas permite a compreensão da democracia como um 

determinado ângulo de aborgagem do território da política, permitindo a discussão em torno 

do conjunto de questões que dizem respeito à organização da vida em conjunto : 

 

 

 

p8 

 

Análise e refutação das críticas contra a democracia 

O livro não busca apenas definir ou caracterizar a democracia, ou ainda circunscrever os 

regimes poliárquicos, mas antes estabelecer um debate com os argumentos críticos 
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formulados contra a democracia, num diálogo constante com a chamada shadow theory, um 

conjunto de teorias que se desenvolvem ao mesmo tempo que as teorias democráticas e que se 

contrapõem às mesmas. Robert Dahl é assim levado a desconstruir uma a uma as tentações 

anti-democráticas, como a anarquia (libertarianismo) e o guardianship (enraizado no 

platonismo político da República e na sua idéia de filósofo-rei, assim como em certas 

tendências tecnocráticas modernas). 

O diálogo entre as teorias adversas atravessa os grandes modelos históricos da democracia, 

seus conceitos e práticas, da Polis Grega ao Estado-Nação. Resgata no caminho as fontes da 

formação do Estado moderno, como o governo representativo e o republicanismo. 

Ao longo de seu percurso, o livro elabora uma teoria do processo democrático, entendido 

como poder decisório plural, e apoiado nos conceitos de autonomia e igualdade máxima. Este 

último, por sua vez, se apóia numa certa concepção do interesse do indivíduo, definição que 

só pode ser imperfeita, incompleta, imprecisa, mas que busca se basear numa determinada 

síntese do debate político, evoluindo à maneira da dialética de Aristóteles14:  

 

 

p88 

 

Cada um dos pés do processo democrático, autonomia e igualdade máxima, tem suas 

limitações15 (por exemplo, a dificuldade clássica de definir politicamente os bens e interesses 

de um indivíduo privado), mas se apóiam mutuamente para constituir uma base estrutural para 

as compreensões e convicções democráticas (“a sturdy foundation for democracy beliefs”) 

 

                                                 
14 Isto é, partindo das definições disponíveis e buscando integrá-las na compreensão final da noção.. 
15Sobre o caráter irredutível do conflito entre essas noções, ver RORTY, Richard, Contingency, Irony, and 
Solidarity, Cambridge: Cambridge University Press, 1989  
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Considerações finais 

Um breve olhar sobre as duas obras acima citadas deixa claro que as teorias de Robert Dahl 

constituem críticas a idéias ou tendências do liberalismo ortodoxo, suas tentações 

libertarianistas ou autoritárias.  

Além disso, Robert Dahl desenvolve distinções conceituais preciosas (como a distinção entre 

oposição cívica e participação), que vão além da visão liberal tradicional do público e do 

privado16. Muitas das idéias desenvolvidas se difundiram amplamente na literatura teórica, no 

debate em torno das instituições e dos processos decisórios, ou ainda nas discussões sobre os 

princípios que regem os direitos, as crenças e os comportamentos. 

 

Não obstante essas distinções conceituais e idéias-chave, as limitações encontradas no 

dispositivo teórico elaborado pelo autor justifica uma parte das críticas que lhe são feitas: 

limitações no aprofundamento de certos conceitos (o pluralismo, a participação), na escala de 

certos exemplos (os níveis sub-nacionais de governo, as organizações locais), no caráter 

parcialmente datado da análise (as diretrizes para o Estado em Poliarquia) ou na remanência 

de certos debates (como seu apego pelo controverso conceito de cultura política, que faz 

contrapeso ao seu institucionalismo17). 

 

Mais do que os limites de alcance do método (necessariamente e assumidamente limitado) na 

definição de conceitos, é a atenção voltada para a experiência como fonte de renovação da 

democracia que chama a atenção nessas obras,  que ademais espelham grande parte do debate 

sobre democracia no final do século XX.  

 

 

 

 

                                                 
16 Sobre as noções de público e privado no liberalismo clássico, ver CONSTANT, Benjamin, Principes de 
Politiques, Paris, Pluriel, 1806-10. 
17 Para uma ilustração atual desse debate: Leonardo Avritzer, Instituições participativas e desenho institucional: 
algumas considerações sobre a variação da participação no Brasil democrático, Rev. Opinião Pública, jun. 
2008, vol. 14 (que ilustra a posição insitucionalista), ou Angela Vieira Neves, Espaços Públicos, participação e 
clientelismo: um estudo de caso sobre o orçamento participativo em Barra Mansa, Rio de Janeiro, Rev. 
Katálisys, Dez. 2007, vol. 10, n°2 (para uma posição fundamentada culturalmente). Para uma ilustração mais 
explícita e balanceada do debate: José Álvaro Moisés, Cultura Política, Instituições e Democracia, lições da 

experiência brasileira, Rev. Brasileira de Ciências Sociais, fev. 2008, vol. 25, n°66; ou ainda Ednaldo Aparecido 
Ribeiro, Cultura Política, insituições e experiência democrática no Brasil, Rev. de Sociologia Política, jun. 
2007, n°28. 
 


