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Resumo: Noberto Bobbio foi um jusfilósofo e escritor italiano de grande contribuição para o 

pensamento do Direito Positivo, atuando ainda com senador vitalício daquele país. Em sua obra 

intitulada “O futuro da Democracia – Uma defesa às regras do jogo.”, Bobbio expôs sua análise a 

respeito da diferença entre a Democracia Ideal, tal como fora compreendida por seus fundadores, e 

a Democracia Real, que representa aquela a qual estamos inseridos em nosso cotidiano, traçando 

um cuidadoso prognóstico sobre o futuro deste sistema de governo. O presente estudo visa 

promover uma reflexão crítica acerca desta temática, contribuindo para a discussão quanto ao 

cenário político em que vivemos.  
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Abstract:Noberto Bobbio was an Italian philosopher and jurist of great contribution to the thinking 

of Positive Law, still working with that country’s senator for life. In his work titled “The Future of 

Democracy – A Defense to the Rules of the Game.” Bobbio set out his analysis of the difference 

between Ideal Democracy as understood by its founders, and Royal Democracy, which represents 

that which We are inserted in our daily life, drawing a careful prognosis about the future of this 

system of government. This study aims to promote a critical reflection on this theme, contributing 

to the discussion about the political scenario in which we live. 
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 Noberto Bobbio foi um pensador e jurista italiano que viveu entre 1909 e 2004 deixando um 

grande legado para a ciência jurídica. Seu estilo analítico tornou-se característico principalmente 

pela forma como elaborou a sua Teoria do Direito (GUASTINI, 2005). Como defensor da 

democracia e legalista, Bobbio defendia o “governo das leis” sobre o “governo dos homens”, haja 

vista ter vivido o contexto histórico da 2° Guerra Mundial, fazendo parte como membro da 

Resistenza italiana, entre 1943 e 1945, contra o regime fascista na Itália (BOBBIO, 1995). 

Acreditava no positivismo jurídico como uma forma de garantir a não existência de governos 

autoritários. Em sua obra intitulada “O futuro da Democracia – Uma defesa às regras do jogo.”, 

Bobbio inicia criando uma definição mínima de Democracia, classificando em três pressupostos.  

 O primeiro pressuposto seria a Democracia como “conjunto de regras que estabelecem quem 

está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos.” (BOBBIO, 1986, p. 30), 

pois as decisões tomadas por indivíduos em nome de uma coletividade precisam ser baseadas em 

regras que as validem, através de procedimentos bem estabelecidos, sob pena de não se tornarem 

vinculatórias para todo o grupo, caso haja desrespeito a essa regra do jogo.  

 O segundo pressuposto seria o que tange ao Direito ao voto. Para Bobbio, a regra 

fundamental da democracia é a regra da maioria, sendo necessário este direito seja ampliado ao 

maior número de sujeitos possíveis. O autor justifica tal pressuposto por afirmar que o “governo de 

todos” é um ideal ainda não atingido, pois devemos avaliar as circunstancias históricas de cada 

sociedade. Ele diz que: 

“[…] pode-se dizer apenas que uma sociedade na qual os que têm direito ao voto são 

os cidadãos masculinos maiores de idade é mais democrática do que aquela na qual 

votam apenas os proprietários e é menos democrática do que aquela em que têm 

direito ao voto também as mulheres […] Quando se diz que no século passado 

ocorreu em alguns países um contínuo processo de democratização quer-se dizer que 

o número dos indivíduos com direito ao voto sofreu um progresso alargamento.” 

(BOBBIO, 1986, p.31)  

 O terceiro pressuposto é a garantia de direitos de liberdade através de um Estado Liberal, 

pois, para Bobbio, há uma inter-relação direta entre Estado Liberal e Estado Democrático, não 

havendo um bom funcionamento de um sem o outro. 

 Posteriormente, Bobbio entra numa clara distinção entre o que ele chama de Democracia 

Ideal e Democracia Real, traçando um cuidadoso prognóstico sobre o futuro da democracia 

enquanto sistema de governo. A democracia ideal pode ser encarada como um conjunto de 

promessas não cumpridas, quando comparadas a democracia real, a saber: 1 – Soberania popular. 

Sobre esse tema o autor nos diz que o modelo do estado democrático fundado na soberania popular, 

idealizado na ideia de vontade geral de Rousseau, era o modelo ideal, formador de uma sociedade 

centrípeta. No entanto, o modelo real que possuímos se subdivide em grupos, organizações, 

sindicatos, dentre outros, causando divisões na sociedade, classificando-a, portanto, como sociedade 

centrífuga, com vários polos de poder.(BOBBIO, 1986, p. 36); 2 – A não representação de 



interesses particulares. Bobbio nos apresenta como idealizada a ideia de que o representante eleito 

representaria o Direito da nação como um todo, de forma geral, sob a forma de mandato livre, 

deixando de ser representante dos seus eleitores de forma pessoal, no entanto, a realidade é que os 

eleitos dedicam-se a representar direitos particulares de seus grupos (BOBBIO, 1986, p. 37). 3 – O 

fim das Oligarquias. Neste ponto, o autor destaca como princípio intrínseco ao pensamento 

democrático ideal a noção de “perfeita identificação entre quem dá e quem recebe uma regra de 

conduta e, portanto, a eliminação da tradicional distinção entre governados e governantes sobre a 

qual fundou-se todo o pensamento político.” (BOBBIO,1986, p.38). A democracia real que temos, a 

saber, representativa, por si só já representa uma quebra do modelo ideal. 4 – Democracia política e 

social. Bobbio nos alerta de que se a democracia não consegue libertar-se do poder oligárquico, 

tampouco consegue atingir a todos os grupos sociais e espaços territoriais no qual ela se encontra, 

ele afirma que a democracia não só é medida pelo número de votantes mas também nos espaços 

onde estes podem usufruir deste direito. (BOBBIO,1986, p.40). 5 – O poder transparente. Trata-se 

do ideal de que a democracia funcionaria sob publicidade de suas ações, tornando o cidadão uma 

ferramenta de controle do poder, no entanto, o autor expõe sua ideia de que essa seria mais uma 

promessa não cumprida, porém extremamente necessária ainda mais frente aos conturbados tempos 

atuais em que nos encontramos. (BOBBIO,1986, p.43) e, por fim, temos a última promessa não 

cumprida: Educação para a Cidadania. Segundo o autor, a democracia conforme idealizada seria 

uma espécie de reino da virtude, com cidadãos que “entendem a virtude como amor a coisa pública, 

dela não pode privar-se e ao mesmo tempo a promove, a alimenta e reforça.” (BOBBIO, 1986, p. 

44), porém, nos deparamos com um desinteresse, uma crassa apatia política entre os cidadãos, 

mesmo nas democracias mais consolidadas historicamente. 

 Diante do exposto, o presente estudo busca promover uma reflexão crítica acerca desta 

temática, contribuindo para a discussão quanto ao cenário político em que vivemos.  

 

Material e Métodos: 

 O presente artigo foi realizado mediante leitura da obra “O futuro da democracia. Uma 

defesa das regras do jogo” do autor Noberto Bobbio, correlacionando com artigos científicos sobre 

o tema abordado. 

 

Resultados: 

 O fato de a democracia real ter se distanciado do que fora proposto pela democracia ideal 

reside na complexidade da sociedade atual, proveniente das transformações sociais ocorridas ao 

longo do tempo. Mesmo assim, Bobbio defende a permanência da democracia pelo fato de que a 

mesma possui, em comparação a outros sistemas não-democráticos, um sistema de regras muito 



mais sofisticado e, em sua maioria, constitucionalizadas. Por isso a sua defesa em favor do governo 

da lei sobre o governo de homens. Sobre a primazia da lei, autor nos diz:  

“De fato, os valores fundamentais, aos quais se referiram de diversas maneiras os 

defensores do governo da lei – a igualdade, a segurança e a liberdade –, estão 

garantidos pelas características intrínsecas da lei entendida como norma geral e 

abstrata, mais que pelo exercício legal do poder.”(BOBBIO,1986, p.171) 
 Segundo o autor, quando o sistema democrático perde de vista o governo da lei, tende 

rapidamente a se tornar um governo autocrático, historicamente descrito pelos escritores como 

autoritários e tirânicos, provocando inúmeras reflexões de autores políticos da contemporaneidade 

(BOBBIO, 1986, p. 185). 

 

Conclusões: 

A democracia tem futuro? Bobbio nos responde que sim. Sua resposta positiva baseia-se no 

crescente número de países que aderiram ao Estado Democrático de Direito como forma de 

governo. No entanto, qual forma de democracia seria melhor: a democracia representativa ou a 

democracia direta? O autor expôs a sua ideia de Democracia Integral, que representaria um sistema 

em conformidade com as peculiaridades de cada sociedade, adotando, de acordo com a situação, 

elementos da democracia representativa e da democracia direta, pois ambas seriam necessárias e 

não suficientes por si mesmas. Esta, portanto, seria a esperança, pelo olhar de Bobbio, para o futuro 

da democracia. 
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