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SEGUNDA AVALIAÇÃO 

 

À luz dos Artigos federalistas, discuta como uma república comercial moderna 

pode evitar a destrutividade das facções e a tirania da maioria, responsáveis pela 

instabilidade e a ruína de tantas repúblicas antigas, aproveitando para: 

a) Sublinhar a alternativa formulada pelos autores às dúvidas de Montesquieu 

acerca da viabilidade de uma república com grandes dimensões territoriais 

e numerosa população; e 

b) Destacar a congruência da engenharia sociopolítica dos federalistas com o 

conceito tocquevilliano de interesse bem compreendido. 

 

Na Europa, como o princípio da república, para Montesquieu, é a virtude, é por meio 

dela que os homens ignoram seus interesses pessoais e esforçam-se pelo bem comum. 

Isto deve ocorrer porque a república é o governo do povo. Caso o caráter da maioria 

seja corrompido, “o Estado achar-se-á perdido” (WEFFORT 1998, 137). É por isso que 

Montesquieu acreditava que a república só poderia funcionar em um pequeno território: 

em uma grande república, o bem comum seria sacrificado por haver muitas pessoas. 

 

O perigo visto por Montesquieu às repúblicas é que elas podem transformar-se em 

tiranias. Isto pode ocorrer quando ninguém mais quiser ter senhores, ou seja, quando 

cada um quiser ser igual ao governante. Formam-se, assim, tiranos, e o povo perde tudo 

que conseguiu. A república, para Montesquieu, deveria, portanto, ser fundada em um 

país de pequeno território, pois assim os líderes governamentais teriam um controle 

muito maior sobre as ações dos cidadãos. Com uma república com grande território, 

Montesquieu acreditava que o maior número de pessoas, além de não garantir a 

centralização necessária ao governo, acabaria trazendo turbulências à administração do 
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Estado, já que, como afirmado anteriormente, haveria um número muito maior de 

indivíduos querendo participar dos assuntos do Estado, o que não aconteceria em uma 

monarquia. 

 

Já na América, para se evitar a tirania da maioria, os federalistas propuseram que o 

poder fosse freado pelo poder, evitando-se que o governante se tornasse um tirano. 

Assim, surgiu a proposta de separação de poderes na América. Esta separação de 

poderes, entretanto, é diferente da proposta por Montesquieu, que chamou de “governo 

misto”. Desta forma, em “O Federalista”, a ambição do poder legislativo irá frear a 

ambição do poder executivo, e vice-versa. 

 

É importante notar que “O Federalista” coloca como necessária uma especial atenção no 

poder legislativo. É necessário “vigiar” melhor este poder, pois lá é a origem de todos 

os poderes. Isso pode ser feito dentro do próprio legislativo, com a criação do Senado, 

ou por meio do fortalecimento dos outros poderes. O judiciário também merece atenção 

especial, visto que é o mais fraco por não ter iniciativa própria. 

 

Os antifederalistas argumentavam que seria complicado administrar um Estado com 

grande território. As características de tal Estado levariam a uma monarquia 

militarizada. Eles sugeriam, portanto, que o Estado fosse dividido em três ou quatro 

confederações. Contudo, segundo Alexander Hamilton, um dos autores dos Artigos 

federalistas, seria a disputa entre tais confederações que causaria a militarização, e é por 

isso que ele, Hamilton, defendia o pacto federativo. Este favoreceria o desenvolvimento 

comercial dos Estados Unidos sem a necessidade de uma grande militarização. 

 

O artigo considerado mais importante é o número 10, de James Madison, onde ele trata 

das facções. Tais facções poderiam derrotar um governo popular, e Madison diz que o 

importante não é eliminá-las, e sim neutralizar seus efeitos. 

 

Madison diz que as propostas de Rousseau e de Montesquieu em relação à democracia 

só permitiram a existência desta se houvesse a eliminação das facções. Esta solução é 

rejeitada por ele, pois a causa da existência das facções é algo intrínseco aos homens, 

devido à sua liberdade. Em outras palavras, os homens, por serem livres, podem ter 

crenças e opiniões diversas. Aqueles com crenças pelo menos parecidas irão juntar-se, 
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por afinidade natural, e irão lutar para atingir seus objetivos em comum, originando as 

facções. 

 

Madison faz uma crítica às democracias puras, pois nestas é fácil para a facção 

majoritária chegar ao poder e mantê-lo. Ele então propõe a criação de uma “nova” 

espécie de governo: a república federativa. Nesse sistema, seriam combinados os 

benefícios da democracia e da monarquia: nos estados-membros da federação, os 

governantes estariam muito mais próximos da população, o que garantiria o princípio de 

Montesquieu de que as repúblicas só funcionariam em um pequeno território (vale 

lembrar que, à época dos federalistas, ainda não havia estados “gigantes” como o Texas 

e a Califórnia). Por outro lado, o poder federal estaria centralizado nas mãos de apenas 

uma única pessoa, que teria o apoio dos demais governadores dos estados – 

assemelhando-se a uma monarquia, onde o rei tem o apoio dos demais nobres. Dessa 

forma, por meio de uma constante interação entre os níveis federal e estadual, o poder 

poderia ser mantido e, principalmente, administrado em uma grande extensão territorial. 

Outro fator que auxiliava esse arranjo proposto pelos federalistas era o de que as 

funções do governo federal seriam “genéricas”, no sentido de que o governo federal não 

desceria até os municípios, por exemplo, para realizar políticas públicas nesses locais. 

Tais ações ficariam a cargo dos governos estaduais e dos próprios municípios, enquanto 

o governo federal ficaria com as funções de diplomacia, de defesa das fronteiras e de 

emissão de moeda. 

 

Este novo sistema teria duas vantagens sobre as democracias. O primeiro é que faz com 

que as funções do governo sejam delegadas a um número reduzido de pessoas. Se por 

um lado isso traz benefícios, pois haveria uma maior capacidade administrativa devido à 

centralização, por outro poderia trazer também problemas, caso algumas das facções 

majoritárias obtivessem o número de votos para eleger-se e, posteriormente, “trair” o 

povo. 

 

Para contornar este problema é que surge a segunda vantagem da república federativa 

em relação à democracia, que é aumentar a área e o número de cidadãos sob sua 

jurisdição. Com o número maior de cidadão, a perspectiva é que aumente também o 

número de facções, e a disputa entre elas para obter o poder faria com que as ações de 

uma facção anulassem as ações de outras facções. Não haveria um interesse comum 
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para reunir a maioria dos cidadãos e, caso existisse tal interesse, seria difícil organizá-lo 

para agir. Assim, a política estadual poderia até mesmo ser comandada por uma 

determinada facção, mas no âmbito federal, com a ampliação do número de cidadãos 

envolvidos, as facções não conseguiriam pôr-se umas sobre as outras, e o resultado seria 

a eleição de um presidente que efetivamente trabalhasse para o povo, sem defender uma 

ou outra facção específica. 

 

Esta solução, entretanto, pode causar a paralisia do governo, com o bloqueio das ações 

governamentais causado pela disputa de poder entre as facções. Madison, sendo um 

liberal, não era adepto nem do não-governo, como poderia parecer ser seu objetivo, nem 

do governo mínimo. O que almejava era a coordenação dos interesses das diversas 

facções. Esta coordenação dos interesses é a marca que distingue repúblicas federativas 

de democracias. Havendo coordenação, o interesse geral impõe-se como a única 

alternativa. 

 

Essa coordenação dos interesses americanos reflete-se diretamente na teoria 

tocquevilleana do “interesse bem compreendido”. O que nos mostra o autor de A 

democracia na América é que, a partir de interesses diversos, os cidadãos podem agir 

concertadamente na elaboração de metas comuns. O elogio de Tocqueville às 

experiências políticas comunitárias nos mostra que, mesmo sendo a comunidade o 

objetivo “final” dos americanos (no sentido de que os americanos ainda estavam 

construindo seu país e, conseqüentemente, estariam todos buscando o bem comum), as 

atividades e interesses particulares não eram excluídos. Ou seja, os americanos seriam 

incentivados a buscarem seus próprios interesses particulares e, com o crescimento dos 

indivíduos, a sociedade como um todo cresceria também. 

 

O que Tocqueville considerava característico dos norte-americanos é o que ele 

denominou de “doutrina do interesse bem compreendido”. Nos EUA, segundo as 

observações de Tocqueville, não se defendia a virtude simplesmente, mas argumentava-

se sempre que a virtude era socialmente útil. Os norte-americanos se deleitariam em 

explicar todos os atos da vida recorrendo a tal doutrina, dispondo-se graciosamente ao 

sacrifício, confiando que certamente ele reverteria em seu próprio favor, ainda neste 

mundo. 
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Para Tocqueville, o mérito dos habitantes dos Estados Unidos residia no fato de, não 

descuidando do seu próprio bem estar, serem capazes de se preocupar com a felicidade 

de seus concidadãos. “(...) Mostram complacentemente como o amor esclarecido por si 

mesmos leva-os incessantemente a ajudar-se entre si e os dispõe a sacrificar, de boa 

vontade, ao bem do Estado, uma parte do seu tempo e das suas riquezas (...)” 

(TOCQUEVILLE 1977, 401). 

 

O interesse bem compreendido entre os americanos não tinha o valor da virtude dos 

antigos, mas era qualidade “(...) apropriada às necessidades dos homens de nosso tempo 

(...)”. Não conduzia “(...) diretamente à virtude, pela vontade, mas aproximava-se dela 

insensivelmente pelos hábitos (...)” (TOCQUEVILLE 1977, 402). 

 

Ainda que imperfeitamente, mesmo não eliminando o egoísmo, o interesse esclarecido 

produziu, entre os cidadãos americanos, a clareza de que é necessário “(...) sacrificar 

uma parte dos interesses particulares para salvar o resto. (...)” (TOCQUEVILLE 1977, 

402). Ora, essa teoria do bem compreendido origina-se justamente na organização 

política criada pelos federalistas, já que a liberdade (política, econômica e social) 

oferecida aos americanos contribuiria para que cada indivíduo, buscando crescer de 

forma individual e, à primeira vista, egoísta, faria com que a sociedade como um todo 

crescesse também, e os próprios americanos tinham consciência disso. 

 

Voltando ao âmbito da política, Tocqueville, para corroborar o argumento dos 

federalistas, mostrou como os artigos federalistas foram implementados nos Estados 

Unidos. Ele descreveu minuciosamente o funcionamento do poder legislativo, com suas 

duas câmaras – o Senado federal, composto por dois representantes de cada estado da 

federação, e a Câmara de Representantes, onde o número de representantes de cada 

estado varia de acordo com sua população. Esta foi uma das formas encontradas pelos 

federalistas para se manter a estabilidade política no poder legislativo, pois, se de um 

lado, na Câmara dos Representantes, os estados maiores conseguiriam atingir seus 

objetivos por contarem com um quorum maior, por outro lado, no Senado, os estados 

teriam o mesmo “peso”, pois o número de representantes é o mesmo para cada estado. 

 

Também o poder executivo foi criado baseando-se nos artigos federalistas. Como o 

próprio Tocqueville diz, “(...) os legisladores americanos tinham uma tarefa difícil a 
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cumprir: desejavam criar um poder executivo que dependesse da maioria e que, todavia, 

fosse bastante forte em si mesmo para agir com liberdade na sua esfera (...)” 

(TOCQUEVILLE 1977, 97). Desta forma, os legisladores deram ao presidente – 

escolhido por meio de eleição – mais poder do que o tinham os governadores dos 

diversos estados que formavam a federação, por meio do veto presidencial – que 

garantia também a independência do poder executivo frente ao poder legislativo, 

quando este quisesse impor suas vontades por meio de leis criadas com este objetivo. 

Isto era necessário para garantir o bom funcionamento da federação. 

 

Mesmo considerando-se este sistema de contraforças, como diria Montesquieu, entre os 

poderes executivo e legislativo, a grande “jogada” dos americanos foi a criação da 

Suprema Corte. Desta forma, relembrando a idéia dos federalistas de que o poder 

judiciário é o mais fraco dos três poderes por não ter iniciativa própria, os americanos 

implantaram um tribunal federal que está acima de todos os tribunais estaduais, e que 

detém o poder de julgar praticamente tudo. Como diz Tocqueville, “(...) as instituições 

judiciárias exercem uma grande influência sobre o destino dos anglo-americanos; têm 

um lugar muito importante entre as instituições políticas propriamente ditas (...)” 

(TOCQUEVILLE 1977, 110). 

 

A criação da Suprema Corte americana estava relacionada a um problema: a maior 

dificuldade não era saber como se constituiria o governo federal, mas como faria para 

que suas leis fossem obedecidas. O governo possui dois instrumentos para fazer com 

que as pessoas aceitem suas propostas: a força e a moral. Se utilizasse apenas um, 

poderia tornar-se despótico; utilizando-se apenas o outro, seria um governo fraco. É 

necessário, pois, a “junção” destas duas características, por meio dos tribunais. Desta 

forma, o governo não é obrigado a usar a força em todas as ocasiões e, quando isto é 

necessário, o faz legitimamente, pela lei julgada pelos tribunais. 

 

É desta maneira que surge a Suprema Corte. Ela é a expressão de um poder judiciário 

que é, por natureza, fraco – mas que nos Estados Unidos tornou-se forte graças ao poder 

que foi dado ao mesmo. Vale ainda notar que, mesmo sendo os juízes indicados pelo 

presidente, a separação dos poderes continua existindo, pois nem o legislativo e nem o 

presidente podem interferir nas decisões da Suprema Corte. 
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É por meio de toda essa engenharia política – separação de poderes, pesos e 

contraforças, federalismo – que os americanos conseguiram instituir uma república – 

ainda que federativa – e terem sucesso, contrariamente à teoria política da época. Da 

mesma forma, tendo como objetivo a manutenção das liberdades individuais, o interesse 

do bem compreendido tocquevilliano pôde avançar em território americano, fazendo 

com que a “busca individual pela felicidade” resultasse na melhoria da nação como um 

todo. 

 

 

 

Como a democracia, em Tocqueville, e a burocracia, em Weber, condicionam e 

mesmo ameaçam as perspectivas de liberdade na sociedade moderna? 

 

Apesar de viverem em épocas inteiramente diferentes, separados por mais de um século, 

a grande preocupação tanto de Tocqueville quanto de Weber era a restrição das 

liberdades individuais no mundo moderno. Tocqueville acreditava que a grande barreira 

à liberdade de cada um seria a própria democracia, por meio da tirania da maioria, 

enquanto Weber acreditava que o maior problema das sociedades modernas era a 

constante burocratização e o conseqüente crescimento dessa mesma burocracia, o que 

sufocaria as liberdades individuais. 

 

Para Tocqueville, o grande problema dar-se-ia com o fim do regime aristocrático e com 

a maior participação política das massas. Dessa forma, a “classe” aristocrática, que teria 

o senso de proporção (no sentido de que tais classes aristocráticas seriam o “fiel da 

balança” por terem um maior respeito à hierarquia e por serem mais brandas, não se 

deixando levar demais pelas paixões), deixaria de existir, o que faria com que a 

participação de todos os indivíduos no processo político criasse a “tirania da maioria”, 

ou seja, situação onde a maioria governa, mas sufoca a minoria política que havia 

perdido as eleições. Dessa forma, a busca de cada vez mais igualdade para as 

populações, em detrimento de sua liberdade, traria exatamente o resultado oposto: ao 

invés de todos se tornarem iguais politicamente, haveria uma maioria oprimindo a 

minoria, com o conseqüente fim tanto da liberdade quanto da própria igualdade. 
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Já para Weber, o maior problema da sociedade moderna era a burocracia. Essa 

burocracia, porém, foi conseqüência do gradual – porém constante – processo de 

racionalização da vida humana em todos os seus sentidos, inclusive nas questões 

políticas. Dessa forma, todas as esferas da vida pública foram gradualmente ficando sob 

controle dessa burocracia, que deveria ser “fria”, impessoal, imparcial e orientada 

racionalmente para a consecução dos fins pelos quais foi criada. Baseando-se ainda no 

tipo ideal de dominação racional-legal, a burocracia tornar-se-ia o “ente supremo” 

governando todas as pessoas, chegando ao mesmo fim previsto por Tocqueville (ainda 

que por meios diferentes): o fim da liberdade e também da igualdade. 

 

O paralelo que podemos identificar nos dois autores é o “medo” dos mesmos em relação 

à massificação da sociedade. No caso de Tocqueville, a massificação se daria com a 

crescente participação política das populações, criando a “tirania da maioria” – ou seja, 

o perigo visto pelo autor era decorrente da própria busca por maiores igualdades de 

participação por parte da população. No caso de Weber, a massificação ocorreria a 

partir do momento em que a burocracia passasse a tratar todos os cidadãos de forma 

igual, massificando seus processos por meio da dominação racional-legal e da 

impessoalidade – ou seja, os próprios mecanismos administrativos instaurados pela/na 

burocracia, que objetivavam uma administração mais racional, acabaram trazendo 

consigo a burocratização da sociedade. 

 

É interessante notar que, no caso de Weber, a expansão da burocracia se daria dentro de 

um círculo vicioso: as massas, participando por meio do sufrágio universal, entrariam na 

burocracia, o que aumentaria ainda mais seus quadros funcionais. Por outro lado, novas 

e contínuas demandas sociais surgiriam por parte da população, o que faria com que 

essa burocracia (já “inchada”) crescesse mais ainda, fornecendo tais serviços à 

população para responder às suas demandas. Ou seja, a maior participação da população 

seria uma forma de contribuir para o aumento da burocracia, com o conseqüente 

domínio dessa própria burocracia em relação à população, diminuindo e eventualmente 

acabando com a liberdade desta. 

 

A solução proposta por Weber é o surgimento de líderes carismáticos que penetrassem 

na máquina burocrática e que não permitissem que tal máquina continuasse oprimindo 

os cidadãos. Tais líderes carismáticos deveriam ser capazes de orientar a máquina 
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burocrática no sentido de fazer com que a mesma atingisse os fins que trouxessem 

melhores benefícios para o seu país e não apenas crescer indefinidamente, sufocando a 

liberdade dos cidadãos. Ainda, tais líderes deveriam ter a ética de responsabilidade 

como seu guia, tornando-se responsáveis por todos os seus atos realizados. Tal papel 

não poderia ser executado por um “mero” funcionário da própria burocracia, já que este 

trabalha segundo a “ética da convicção” do próprio Weber, ou seja, obedece às ordens 

superiores e às leis existentes sem questioná-las, sendo impessoal e frio. Tais 

características do funcionário burocrático, ao invés de mudar a burocracia, fortificá-la-ia 

cada vez mais; por isso Weber vê a necessidade de um líder carismático que, com o 

apoio das massas, seria capaz de mudar a direção da burocracia, trazendo um 

componente “não-racional” à organização altamente racionalizada da burocracia. Tais 

líderes carismáticos, para Weber, sairiam do parlamento, devido à experiência adquirida 

por tais pessoas nos debates políticos ocorridos no plenário. 

 

Já para Tocqueville, a solução seria a garantia de liberdade para todos os cidadãos. 

Desta forma, a liberdade não deveria ser suprimida com a “tirania da maioria”: os 

indivíduos deveriam ser permitidos a, por exemplo, fazer oposição ao governo da 

maioria, sem serem sufocados por conta de sua opinião contrária ao governo dominante. 

A igualdade, no que diz respeito à participação política, deveria ser mantida, porém 

aqueles que chegassem ao poder não deveriam ter o direito de sufocar ou reprimir as 

crenças políticas dos que fossem os “perdedores” no processo eleitoral e que, por isso, 

se tornaram minorias. Aqueles que ocupassem cargos públicos deveriam ocupá-los com 

altivez, sem se tornarem mesquinhos e sem se apoderarem dos cargos (o que seria uma 

característica personalística, como se o ocupante de tal cargo fosse “dono” do mesmo). 

Portanto, para Tocqueville, a liberdade individual deveria ser fortalecida e garantida a 

qualquer custo. 

 



 10 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CHEVALLIER, Jean-Jacques. As grandes obas políticas de Maquiavel a nossos dias. 8ª 

ed. Rio de Janeiro: Agir, 1998. 

 

MADISON, James. Os artigos federalistas: 1787-1788: edição integral. James 

Madison, Alexander Hamilton, John Jay. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 

 

MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Martin Claret, 2002. 

 

TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. 2ª ed., Belo Horizonte: Itatiaia; 

São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1977. 

 

_____. O antigo regime e a revolução. 3ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

1989. 

 

WEBER, Max. Ensaios de sociologia. Hans H. Gerth e C. Wright Mills (orgs.) 5ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara, 1982. 

 

_____. Parlamentarismo e governo numa Alemanha reconstruída. Rio de Janeiro: 

Vozes, 1993. 

 

WEFFORT, Francisco C. (org.) Os clássicos da política. Vol. 1. 7ª ed. São Paulo: 

Ática, 1998. 


