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a) Por que a Política nasceu na Grécia?
Quem estuda e conhece a História e compara a civilização
helênica1 em face de outras mais antigas, como a egípcia, ainda se pergunta: - “Por que a Política nasceu na Grécia?” E não na Babilônia ou no
Vale do Indus? É sem dúvida uma pergunta sem resposta, pois os que se
dedicam a conhecer a História de cada povo ou civilização, muitas vezes
não indagam as razões porque os acontecimentos ocorreram de uma e
não de outra maneira, pois isto poderia indicar mera especulação. O que
os historiadores fazem é encadear fatos, verificar antecedentes e concluir
se eles são ou não resultantes dos que vieram depois, ou seja, se são ou
não seus consequentes. Sabemos que a invasão da Península Ibérica por
Napoleão Bonaparte causou a fuga de D. João VI para o Brasil. E dessa
vinda resultaram consequências, entre as quais a proclamação da Independência. É um exemplo, mas não uma regra.
Isso não significa que as civilizações que precederam a helênica
não tenham tido suas próprias religiões, suas estruturas de poder, habilidades específicas e seus próprios “governos”, assim entendidos como
as modalidades de poder que adotaram. Entendendo-se a política como
uma forma de organizar a sociedade, dividi-la em estratos ou segmentos,
e estabelecer costumes que prevalecem no tempo criando sua própria cultura, chegaremos à conclusão de que os gregos inventaram o conceito e a
palavra Política, mas isto não significa que “inventaram” a Política.
Palavras, conceitos, atividades e pesquisas a que se dedicaram seus
mais ilustres homens públicos, como foi o caso de Péricles um de seus
maiores estadistas e da maior parte dos filósofos gregos, transcenderam
a política, pois usamos até hoje palavras que eles empregaram para exprimir sua criatividade. Uma forma adequada de chegarmos a conclusões históricas cientificamente corretas é compararmos os povos, seus
hábitos, costumes e tradições e verificarmos o que há de semelhanças e
de diferenças entre eles. Os gregos não possuíam o que hoje entendemos
por religião, uma palavra, por sinal, de origem latina, religione. Tanto eles
quanto os romanos tinham uma rica mitologia com seus deuses e deusas,
titãs e mitos. Alguns de seus escritores permitiram fazê-la chegar até nós.
(1)De acordo com o Aurélio, do grego hellenikós, relativo ou pertencente à Hélade, ou Grécia antiga.
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Graças a seu talento, o mundo fantástico que embalou essas duas civilizações é um legado de que até hoje desfrutamos. Homero, com sua Ilíada
e a Odisséia, é um deles, como também Ovídio e o grego Apolodoro. Os
deuses da mitologia grega, habitavam o Olimpo, mas mandavam no céu,
na terra, nos mares, nos rios e no mundo subterrâneo em que habitavam
os mortos, dividindo entre si a tarefa de manter a harmonia do universo.
O nome de Atenas, capital da Grécia até hoje, vem de Palas Atena, filha
preferida de Zeus. Era uma das três deusas virgens, nascida da cabeça do
deus seu pai e a quem chamavam donzela, (em grego Paternos), em razão
do que foi-lhe consagrado o Paternon.
Os demais povos antigos também tinham seus deuses e titãs, inclusive os egípcios, alguns dos quais como os deuses gregos também tinham a forma humana, como Isis e Osíris. Mas na maior parte das vezes,
são representados por personagens com forma humana e cabeça de falcão, de chacal ou de leão como a grande esfinge, ou a de Amon, esculpido
com a forma de um carneiro e do boi Ápis. Representações semelhantes
aparecem também na mitologia asteca, na Ilha de Páscoa, na Nova Guiné
e na África Sub-Saariana. A rigor, nas religiões das civilizações da Antiguidade, a representação dos seus deuses obedece a três padrões: (a) são
zoomórficos, têm forma animal, (b) antropomórficos, têm forma humana
ou (c) antropozoomórficos têm forma de homens e animais ou de animais
e homens.
Uma singularidade da mitologia grega é que seus deuses tinham
forma humana e alguns, como Baco, o deus do vinho, não representavam
virtudes, assim como o termo dele decorrente, bacanal, o que levou o poeta
e dramaturgo Eurípedes a fazer eco de seus arrebatamentos, na obra As
Bacantes. Com seus defeitos e virtudes, os gregos foram capazes de criar
inúmeras instituições, como a Política, palavra derivada de Politkós, ou
seja tudo o que se refere à Polis (cidade). Essa preocupação os levou a categorizar, por exemplo, as diferentes formas de governo, como monocracia, autocracia, democracia, timocracia e suas instituições políticas, como
a Boulé, o Conselho dos Quinhentos ou Conselho dos Anciãos, encarregado de estudar as propostas das leis a serem submetidas à Ecclesia, ou
assembleia do povo, de onde veio o termo Igreja, em português.
Não é possível afirmar que sua mitologia tenha sido menos mítica,
em relação a inúmeras outras da mesma época ou de épocas anteriores e
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que da forma antropomórfica de seus deuses tenha resultado o desenvolvimento político das cidades gregas. O que é indiscutível é que o conceito
de Política e a palavra tiveram sua origem na civilização helênica e que
o fato de todos os seus deuses terem formas humanas constituiu um diferencial em relação às civilizações da mesma época. Mas o mesmo não
se pode afirmar, relativamente, às formas de governo aplicáveis às suas
cidades-estado.
Drácon, famoso legislador ateniense que viveu no séc. VI a.C.,
tornou-se conhecido por sua dureza e severidade. Um devedor insolvente, por exemplo, podia ser reduzido à escravidão com a família. A parte
principal dos seus códigos dizia respeito ao crime de homicídio, cuja jurisdição passou das famílias afetadas, ou do âmbito das tribos, para os tribunais. A abolição da escravatura por dívidas, por exemplo, só veio com
Sólon, o reformador da legislação ateniense que se tornou símbolo dos
avanços conseguidos por Atenas. Uma civilização que admitia a escravidão, não pode, pelos nossos padrões contemporâneos, ser considerada
uma democracia. Esta é a razão por que os gregos foram condescendentes, até com sua religião, mas não praticaram, em nenhuma época, a democracia como hoje a entendemos.
A própria designação de suas autoridades não era objeto de qualquer tipo de escolha pelos cidadãos, mas produto de sorteio, prática que
se estendeu a outras instituições e civilizações como demonstra no cap. I
de seu livro, The Principles of Representative Government, o professor
Bernard Manin, da Universidade de Nova York2 . A contribuição de Sólon
foi decisiva para melhorar a situação econômica, proibindo a exportação
de produtos naturais que faziam falta e fomentando a indústria, ao obrigar que cada pai ensinasse uma profissão a seus filhos, chamada de artífices.
Ele alterou a divisão da sociedade, mais tarde aperfeiçoada por
Clístenes, baseando-se na riqueza e não mais na ascendência, repartindo
responsabilidades políticas pelas quatro classes por ele criadas3. Sua atuação
ficou como um modelo que os oradores atenienses citam constantemente,
(2)Existe edição em espanhol da Alianza Editorial S.A, Madrid, 1ª ed. 1998, 3ª reimpressão 2010, com o título
Los princípios del gobierno representativo.
(3)As duas primeiras denominavam-se pentekosiomedminoi e hippeis e tinham acesso às magistraturas principais, o Arcontado e o Aerópago, tribunal que passou a ser constituído pelos antigos Arcontes, enquanto a dos
zeugitai, tinha assento na nova Boulé dos 400 e os thetes na Ecclesia e nos tribunais da Helileia.
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invocando tanto as suas leis quanto os seus poemas. O que há de importante e permanente na cultura grega é a contribuição de seus filósofos e
estadistas que nos legaram os princípios que hoje são indissociáveis da
política e das formas de governo por eles definidas.

b) Por que não falamos grego, mas português?

O mundo de Alexandre Magno4

O período que os historiadores convencionaram chamar de “helenístico” é delimitado por duas datas: a morte de Alexandre Magno em 323
a.C. e o advento do imperador romano Augusto, no ano 30 a.C. Quase 300
- para sermos exatos, 293 anos - separam os dois acontecimentos. Nesse período, a Grécia conheceu inúmeras transformações. Sempre ouvimos falar
de seus filósofos, de sua cultura e dos avanços científicos que conseguiram.
Conhecemos Heródoto, autor da obra História da Guerra do Peloponeso,
como o “pai da História” e Hipócrates, como o “pai da Medicina”, pois até
hoje os médicos prestam seu juramento sobre o texto que ele escreveu. Conhecemos também Euclides, o “pai da Geometria” e seguramente o rei Alexandre, cognominado “Magno”. Mas seguramente pouco ou nada ouvimos
(4) Grandes Personagens da História do Brasil, São Paulo, Abril Cultural, vol 1, 1970, pág 93.
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falar de Hieron de Siracusa, de Eumène II, de Pérgamo, de Antiochos III
ou de Nabis de Esparta e de Felipe V da Macedônia, reis de suas regiões.
Mas sem dúvida todos conhecemos, já lemos ou já ouvimos falar de Alexandre Magno, o maior de todos os reis helênicos. Tão
importante quanto os personagens que escreveram a história dos gregos,
é a epopeia de Alexandre que expandiu seus domínios sobre grande parte
do Oriente. O que levou os gregos a expandiram seus domínios, também
para o Ocidente de sua península chegando à Sicília que eles dominaram
a “Magna Grécia”. A historiadora Claire Préaux5 escrevendo sobre os reis
gregos, os definiu:
“O rei é de início, e obrigatoriamente, um guerreiro, e um guerreiro vencedor. É a vitória que revela a natureza real. Políbio6 , recontando a
campanha de Antiochos III nos confins da Índia, em 206 a.C., concluiu:
`Em uma palavra, ele tinha garantido a segurança do reino, aterrorizando,
por sua audácia e atividade, todos os povos que submeteu. Esta expedição
revela, não somente à Ásia, mas à Europa, que ele era digno do título de
rei”.
Alexandre tornou-se o maior conquistador de sua época. Seus domínios iam da Macedônia ao Egito, no norte da África, da Síria à Pérsia
no Oriente e se estendiam até a Índia, abrangendo o Golfo Pérsico e a
Mesopotâmia. Aos 29 anos, tinha conquistado mais da metade do mundo
conhecido. Sua crueldade e sua generosidade se confundiam. Apesar de
todas as glórias, morreu aos 33 anos. Nenhuma das regiões que conquistou e dominou chegou a conhecer a democracia.
Ao contrário dele, que expandiu seus domínios para o Oriente, os
romanos preocuparam-se em expandir os seus para o Ocidente, ocupando
sucessivamente o norte da África, a Ilíria e a Macedônia na península grega,
e a Gália (França), a Península ibérica e parte da Britânia (Inglaterra) na
Europa Ocidental. A alguns desses países, como a França, a Espanha e
Portugal, eles legaram os idiomas derivados do latim, as chamadas línguas
neolatinas, como o francês, o espanhol e o português. Essa é a razão porque não falamos grego, mas português.
(5)Préaux, Claire. Le Monde Hellenistique. La Grèce et Orient (233-146 a.C.) Presses Universitaires de France,
1978, 2 vol. (O mundo helenístico. A Grécia e Oriente (233-146 a.C.)
(6) Historiador grego (Megalópolis, no Peloponeso, depois de 118 a.C.), considerado o maior historiador da
era helenística.
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Mundo de Júlio César7

c) Houve democracia nas cidades gregas?
A Grécia teve suas próprias instituições. Os romanos as suas. Dos
gregos herdamos a denominação e os conceitos da Política e das instituições políticas que possuímos. Dos romanos, recebemos outro domínio
do conhecimento e suas peculiares instituições: o Direito e as Leis. A diferença entre a democracia que temos e a democracia dos gregos, não se
restringe ao fato de que entre nós, esse sistema político deve atender a
requisitos que os gregos não conheceram e nunca utilizaram. Como ensina o
professor Giovanni Sartori8 , a democracia contemporânea exige o atendimento de pelo menos quatro condições: (1) devem ser livres, isto é, não
manipuladas; (2) periódicas; (3) o voto deve ser secreto e (4) pública a
apuração.
A democracia grega, como já assinalamos, não se estribava no
voto, mas no sorteio, método que acreditavam mais justo, uma vez que
todos concorriam em igualdade de condições. Os gregos também tiveram
legisladores, como Drácon e Sólon, mas não um corpo doutrinário de
(7) Grandes Personagens da História do Brasil, São Paulo, Abril Cultural, vol 1, 1970, pág 108.
(8) SARTORI, Giovanni. Elementos de Ciência Política. Madri, Alianza Universitária, textos, 1992
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princípios que caracterizassem, como fizeram os romanos, o Direito. Uma
vez que ambos os povos deixaram como legados ao mundo ocidental, tanto a Política quanto o Direito, a eles devemos essas duas áreas de atuação
que conformam as democracias contemporâneas. Para caracterizá-las,
usamos a expressão “Estado de Direito”. Tratando-se de uma democracia,
empregamos a alternativa “Estado de Direito democrático”.
Mesmo as definições que temos da democracia praticada hoje em
nossos países, são tão ou mais incompletas como a que lhe deram os gregos com o termo que criaram (demos = povo + kratos = a poder do povo.
A dos filósofos gregos era a democracia direta, possível em suas cidades-estados. Hoje já não é praticada senão em pequenas assembleias no mundo contemporâneo. O sistema que usamos aqui, como na maior parte do
mundo civilizado, é a democracia representativa. Elegemos os que nos
representam nas assembleias política e, em nosso nome, eles tomam as
decisões que querem, desde que não atentem contra as disposições constitucionais. As decisões dessas assembleias podem ser a nosso favor, mas
também podem contrariar nossos interesses.
Abraham Lincoln definiu a democracia como o “governo do povo,
pelo povo, para o povo”. Retoricamente, uma definição bem elaborada e
atraente. Mas durante o séc. XIX, nos Estados Unidos, como no Brasil,
por povo entendia-se o cidadão branco, excluídas as mulheres que não
tinham direito ao voto, ao contrário de hoje. Se o princípio crucial da Democracia é a igualdade de todos perante a lei, que tipo de democracia era
a que excluía dos princípios básicos que são a liberdade e a igualdade, as
mulheres, os negros e até os mulatos?
No livro com o título original de Cultura e Opulência do Brasil por
suas Drogas e Minas, do padre italiano João Antônio Andreoni, publicado
em 1711, com o pseudônimo de André João Antonil, o autor escreveu,
com toda razão, que os negros, no Brasil, eram “os pés e as mãos do seu
senhor”, o que justifica que tenhamos sido, no hemisfério ocidental, o penúltimo país a abolir a instituição abjeta da escravidão. Mais do que isso,
eles foram os alicerces em que se apoiaram o poder público e a iniciativa
privada para todos os misteres, desde prestar serviços na cidade e no campo, quanto abrir estradas, conduzir os veículos da época e realizar todos
os afazeres a que os brancos “não se rebaixavam”.
11
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Uma das diferenças da teoria da prática reside, exatamente, na
distância que separa o que prescreve a lei da realidade. Daí por que as
definições raramente servem para refletir a realidade, como a que separa
a definição de democracia dada por Abraham Lincoln da realidade praticada, tanto no seu, quanto no nosso país, em relação à igualdade de todos
perante a lei, durante a maior parte do sec. XIX. O The Concise Oxford
Dictionary of Politics9 registra no verbete Democracy: “Em grego, governo
pelo povo. Uma vez que o povo raramente é unânime, a democracia, como
um termo descritivo pode ser tido como sinônimo de regra da maioria.
Na antiga Grécia, e quando o termo começou a ser novamente utilizado,
no séc. XVIII, a maioria das pessoas que usava a palavra se opunha ao que
eles chamavam de democracia”. Na era contemporânea, a conotação da
palavra tornou-se tão favorável, que até mesmo os regimes políticos que
não adotam essa forma de organização política, dela se apropriaram. São
exemplos a antiga República Democrática da Alemanha Oriental e a República Kampuchea (Camboja), durante o domínio do Khmer Vermelho.
A antiga Atenas denominava-se uma democracia (entre os anos
500 a.C. a 330 da mesma era) pelo fato de que todos os cidadãos podiam
tomar parte nas decisões políticas. Mas a expressão “todos os cidadãos
não significava “todos os adultos”.As mulheres, os escravos e os estrangeiros (“metekos”), assim como os residentes nas demais cidades-estado
gregas não tinham o direito de participar. Os “cidadãos”, portanto, não
ultrapassavam ¼ da população adulta.

d) Que contribuições, além da língua, nos legou a civilização latina?
A democracia não existiria hoje, tal como a concebemos e a praticamos, se da civilização latina não tivéssemos herdado outra enorme contribuição: o Direito. O pressuposto universal é que toda Democracia se
constitua como um Estado de Direito Democrático. O documento que
rege a organização dos Estados democráticos da era contemporânea é a
(9) Editor, Iain McLean. Oxford University Press, 1996, verbete “democracy”.
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Constituição, a lei de maior hierarquia que, desde meados do séc. XVIII,
preponderou em todo o mundo ocidental. Pode haver, contudo, princípios
e normas de natureza constitucional que não integram o corpo das Constituições.
Tal como a Política, o Direito cumpriu uma longa trajetória histórica:
1) A primeira etapa vai desde a fundação de Roma no ano 754 a.C.
o chamado período real, até o ano 510 da mesma era, 244 anos, portanto,
quando uma revolução aboliu a realeza;
2) Segundo ensina o mestre José Carlos de Matos Peixoto, em seu
Curso de Direito Romano10 a segunda vai até 27 a.C, a época republicana,
ou seja, 483 anos;
3) A terceira, época do Principado fundado por Augusto, até 284 na
nossa era, isto é, 301 anos e a;
4) A quarta, até 565 de nossa Era, a época do Dominato, fundado por
Diocleciano, 281 anos.
Quando examinamos essa longa trajetória, chama a atenção o fato
de estarmos no séc. XXI e termos herdado a maior parte de nossa cultura política e nossa cultura cívica, dessas duas civilizações milenares: a
helênica e a romana. Os princípios que até hoje fazem parte de nosso patrimônio cultural, constituem a base fundamental de nossas instituições
contemporâneas, em todo o mundo ocidental. O Direito, como a Política,
passou por enormes mudanças e transformações e terminou gerando duas
correntes paralelas, a do Direito inglês, predominante no mundo saxão,
calcado na common Law (o Direito consuetudinário11 e nos precedentes
judiciais), e o Direito latino nos países que derivaram suas instituições do
mundo romano, em que nos alinhamos, calcado na lei escrita.
(10) PEIXOTO, José Carlos de Matos. Curso de Direito Romano, Tomo I – Partes Introdutória e Geral. Rio de
Janeiro, Cia. Editora Fortaleza, 2ª Ed. 1950.
(11)Do latim consuetudo, consuetudinis, costume, hábito, calcado nos costumes.
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e) As democracias contemporâneas
A democracia adquiriu, ao longo desses últimos séculos, tantas
peculiaridades em sua aplicação prática, que hoje tem mais sentido falarmos em democracias, mais do que em democracia. Uma obra como
The Blackwell Dictionary od Political Science registra nada menos de dez
diferentes modalidades de democracia: (1) democracia associativa; (2)
democracia cristã; (3) democracia direta; (4) democracia dirigida ou tutelada; (5) democracia indireta; (6) democracia industrial; (7) democracia
participativa; (8) democracia plebiscitária; (9) democracia popular e (10)
democracia representativa.
O regime democrático, como forma de organização política, porém, preserva as mesmas características e é calcado nos mesmos princípios
que fundamentam as três grandes revoluções do fim da era moderna e
início da era contemporânea: (a) a Revolução inglesa de 1688/9, (b) a Revolução francesa de 1789 e (c) a Revolução americana de 1787. Esses três
movimentos têm como características comuns: (I) a adoção de Constituições escritas; (II) a incorporação de uma Declaração de Direitos e (III) a
criação de uma doutrina constitucional, que delimita e especifica os princípios em que devem se assentar as Constituições.
A tradição inglesa é a mais antiga, pois seus fundamentos remontam à Magna Carta, assinada pelo rei João sem Terra, no dia 12 de junho de 1215 e que conheceu várias versões posteriores. Esse documento
é um conjunto de limitações que os barões ingleses impuseram ao rei,
para limitar os seus direitos, até então absolutos. A Inglaterra não possui uma Constituição escrita, contendo todas as disposições de natureza
política, uma vez que a Magna Carta imposta à realeza, foi sendo aditada
por diversos outros documentos, como o Bill of Rights, de 1689, o Habeas-corpus Act e a decisão que permitiu ao Parlamento reunir-se sem a prévia
convocação do rei.
Já a Constituição francesa de 1791 foi precedida pela revolução de
1789, o mais sangrento dos movimentos revolucionários da época e foi
calcada nos princípios enunciados na Declaração Universal dos Direitos
do Homem e do Cidadão aprovada pela Assembleia Nacional em 26 de
(12) © Frank W. Bealey, 1999
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agosto de 1789, pouco mais de um mês após o movimento de 14 de julho,
queda da Bastilha, e até hoje data nacional da França. Seu art. XVI dispunha: “Toda sociedade em que a garantia dos direitos não está assegurada
e a separação de poderes determinada, não tem uma Constituição”.
A Constituição dos Estados de 1787, foi promulgada no 12º ano
de sua Independência e, portanto, precedida pela Declaração de Independência com os princípios que a fundamentaram. A partir dos documentos
constitucionais da Inglaterra, país que não possui uma Constituição escrita, da Constituição francesa de 1789 e da americana de 1787, criou-se uma
doutrina constitucional de que um dos principais formuladores foi o francês Benjamin Constant. Em suas obras Príncipes de Politique (Princípios
de Política) e Ecrits Politiques (Escritos políticos), ele fixou o primeiro
princípio de uma doutrina constitucional que o Brasil, inscreveu no art.
178 de sua primeira Constituição:
“É só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos, e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos; tudo o que não é constitucional pode ser alterado, sem as formalidades referidas, pelas
legislaturas ordinárias”.
Foi esse dispositivo que tornou nossa primeira Constituição, outorgada por D. Pedro I, em 25 de março de 1824, a mais duradoura de
nossa história política, 65 anos, no decurso dos quais recebeu apenas uma
emenda, o Ato Adicional de 1834.
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