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66 1 DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS Parte l- Cap. 4 

da possibilidade de aplicação do funderentismo de Susan Haack 2  ao estudo um Kelsen que "and 
de temas jurídicos. Aliás, a fundamentalidade do direito à democracia não Teoria Pura. Um Kel 
só permite uma convergência com descobertas oriundas de outros ramos de ter qualquer conteúd 
investigação a respeito das mesmas questões, mas o faz de forma a comple- precisamente por cor 
mentar ou preencher lacunas deixadas por eles, tornando mais completa a conteúdo correto, de: 
visão da realidade estudada. e a relatividade dos '. 

Neste trabalho, pretende-se verificar, ainda que brevemente, como democraticamente. É 
isso acontece. Em uma primeira parte, faz-se rápida revisão do pensamento 
de Paulo Bonavides em torno do assunto. Em seguida, tais ideias são con- A democracia 

trastadas com abordagens contemporâneas da mesma questão e com os cracia signifi 

problemas que com elas se visam a resolver, aferindo-se como a perspectiva exclui o valoi  
jusfundamental, de forma muitas vezes pioneira, permite um adequado ofundament 

 
enfrentamento do assunto. 

base a equivc 
teórico e da i 

2. DIREITO À DEMOCRACIA 
Talvez uma 

 
niana, de qu( 

Direito e democracia são figuras em relação às quais nem todos veem minorias. A 

relação necessária. O direito é inerente a toda sociedade humana, mas esta existe para q 

nem sempre se organiza democraticamente, de modo que se abre espaço ditatoriais. A  
para que a ordem jurídica positiva e os temas que lhe são correlatos possam a presença d 

 
ser estudados de modo divorciado do exame da democracia, a qual estaria, Por outro lado, 
para os partidários de uma abordagem "estritamente jurídica", ligada à Fi- cessariamente democ 
losofia Política, à Ciência Política ou à Teoria do Estado, mas não à Ciência pode eventualmente 
do Direito. Assim é que, a partir de uma abordagem positivista do direito, a encontra positivado 
democracia interessa apenas e na medida em que normas jurídicas consagrem rica em exemplos ne 
e disciplinem instituições democráticas. de Paulo Bonavides 

Não é justa, contudo, a crítica segundo a qual autores positivistas não ao caráter "rigorosar 
seriam preocupados com questões ligadas à democracia. O que se disse foi pode assumir.' 
que eles não as consideram inerentes ao fenômeno jurídico, sendo factual- 
mente possível a verificação de uma ordem jurídica injusta e autoritária. Há  
vários positivistas, porém, que se destacaram por igual como defensores da 4 	REALE, Miguel. Di 
democracia - apenas não consideravam assim estar fazendo "ciência' o que é 5 	Ibidem, 1984, p. 67 
outra questão. Kelsen, por exemplo, via a democracia como o caminho para 6 	Merecem registro, 1 

a liberdade possível em sociedade,' sendo este, no dizer de Miguel Reale, que, no início do s 
caso Adkin), apont 
Bini. Bauru: Ediprc 
democraticamente 

2 	}-L4 ACK, Susan. Evidence and inquiry: towards a reconstruction in epistemology. "lei natural da famí] 
Massachusetts: Blackwell, 1993, p. 203 e ss. SOUZA, José Pedro 
KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Borges. de direito natural. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 408. 7 	BONAVIDES, Paul 
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Parte 1- Cap. 

É nesse contexto que a definição do direito à democracia, e, com ele, 
de modo indissociável - dada a essencialidade, para a democracia, da exis-
tência de minorias -, do direito à informação e ao pluralismo, como direitos 
fundamentais se afigura como inovadora, capaz de fornecer elementos que 
permitem a superação das discussões anteriores.' Na dicção de Paulo Bona-
vides, "os direitos humanos são assim os aferidores da legitimação de todos 
os poderes sociais, políticos e individuais. Onde quer que eles padeçam lesão, 
a Sociedade de acha enferma"' 

Observe-se que a democracia, compreendida como direito funda-
mental de quarta geração ou dimensão, de certa forma "agrega todas as 
dimensões antecedentes na escala dos direitos humanos",'° pois tanto ela 
necessita, para ser exercitada, de que liberdade e igualdade sejam respeitadas 
e promovidas, como é por meio dela que essa promoção será garantida e 
determinada. 

Há algumas dificuldades, contudo, que essa ideia parece aparentemente 
deixar em aberto. Uma delas seria relacionada à própria fundamentação 
dos direitos humanos. Afinal, por que uma sociedade deveria se organizar 
democraticamente? Não seria essa uma visão "eurocêntrica", não neces-
sariamente verdadeira para outras formas de sociedade, de base cultural 
distinta, na qual a fonte de legitimidade dos poderes sociais, políticos e 
individuais seria diversa? Outra dificuldade, de algum modo relacionada 
à anterior, diz respeito à distinção entre descrever as coisas como são e 
prescrever como devem ser, e à visão do papel do teórico do direito como 
sendo o primeiro, no que tange à descrição da ordem jurídica. Isso o faria 
incapaz, diante de uma ordem jurídica não democrática, de ir além da 
mera descrição dessa ordem. Por outras palavras, em sociedade que não 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 
1999, p. 525. 
Op. cit., 1999, p. 528. Sabe-se que na literatura especializada se diferenciam as 
expressões "direitos humanos" e "direitos fundamentais' a primeira a designar 
aqueles provenientes de tratados internacionais, e a segunda aqueles positivados 
no texto constitucional. Paulo Bonavides, porém, observa que, para ele, "quem 
diz direitos humanos diz direitos fundamentais, e quem diz estes, diz aqueles, 
isto é, a mesma coisa. Numa acepção mais genérica afigura-se-nos aceitável o 
uso indistinto dos dois termos, nomeadamente quando a democracia é o tema 
das reflexões" BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial: a 
derrubada da Constituição e a recolonização pelo golpe de Estado institucional. 
São Paulo: Malheiros, 1999, p. 66. 

10  BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial: a derrubada da Cons-
tituição e a recolonização pelo golpe de Estado institucional. São Paulo: Malheiros, 
1999, p. 66. 
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70 1 DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS 
	

Parte I- Cap. 4 

Fundamental, nesse contexto, foi o surgimento, ao longo do processo 
evolutivo, dos chamados neurônios espelho, assim entendidos aqueles que 
permitem ao indivíduo que os possui experimentar sensações tanto ao 
vivenciar uma experiência como ao observar um terceiro vivenciando essa 
mesma experiência, permitindo-lhe assim colocar-se no lugar deste. Esses 
neurônios permitem ao indivíduo enxergar os demais como indivíduos 
que também experimentam as mesmas sensações que ele pode ter. Quando 
vemos alguém ter o braço espetado por uma agulha, e automaticamente 
retraímos - ou temos vontade de retrair - o nosso próprio braço, até in-
conscientemente, isso se dá por conta do funcionamento dos tais neurônios 
espelho. O mesmo acontece quando se observa alguém colocar um suculento 
e verdíssimo pedaço de limão na boca e contrair a face em razão do sabor 
excessivamente ácido dessa fruta. 

Os neurônios espelho fazem com que o indivíduo que os possui possa 
compreender os demais como seres que também pensam e sentem. E mais: 
permitem imaginar, ou supor, em face das circunstâncias, o que esse outro 
ser está pensando ou sentindo. Faz-se possível, ainda, que o ser humano 
atribua aos outros seres humanos intenções, imaginando o que estão "que-
rendo dizer" com atos, gestos, ou mesmo expressões faciais. É certo que não 
são apenas os neurônios espelho que permitem isso, sozinhos," até porque 
outros animais, como alguns primatas, também os têm, desenvolvendo 
certo grau de empatia e de sentimentos morais, mas ainda sem a capaci-
dade de desenvolver uma autêntica 'teoria da mente assim entendida uma 
compreensão mais ampla do que os demais animais com os quais convivem 
intencionam fazer. Mas, embora seu papel possa não ser tão determinante 
como inicialmente se supunha, 12  o certo é que os neurônios espelho são a 
base à qual, no ser humano, somou-se maior capacidade neurológica para 
permitir uma avançada compreensão a respeito do que se passa dentro 
de outras mentes e das intenções de outros indivíduos." Afinal, é a partir 

" O branco dos olhos dos seres humanos, na mesma ordem de ideias, embora tenha 
custos biológicos elevadíssimos, foi selecionado naturalmente por permitir ao ser 
humano saber para onde os outros estão olhando, incrementando assim essa "teoria 
da mente" por meio da qual uma pessoa pode não só supor que o outro pensa, 
mas imaginar o que pode estar pensando. Cf. CHRISTIAN, Brian. O humano mais 
humano: o que a inteligência artificial nos ensina sobre a vida. Tradução de Laura 
Teixeira Mota. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 60. 

12  HICKOK, Gregory. The mith of mirror neurons: the real neuroscience ofcommuni-
cation and cognition. New York: Norton, 2014. 

13  LIEBERMAN, Matthew D. Social: why our brains are wired to connect. Oxford 
University Press, 2013. 

do conhecimento se 
dos neurônios espel 
mais abstrato e con 
do cérebro humano. 
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'' MACHADO, Raqi 
sistema e a atualii 

15  POPPER, Karl. A 
Tradução de Paula 
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72 1 DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS 	 1 	Partel - Cap 

acessível a outras mentes, o músico a insere no "mundo 3", dando-lhe uma como é o caso das 
existência autônoma em relação ao seu criador. Veja-se, por exemplo, a ga à exceção destas, t 
Sinfonia de Beethoven, que subsistiu mesmo depois da morte de Beethoven, e zonas de transição. 
subsiste mesmo que se rasgue este ou aquele pedaço de papel no qual ela está de clima e de veget 
transcrita, ou se quebre este ou aquele dispositivo eletrônico no qual esteja a realidade para pe 
gravada. Sua existência hoje independe do cérebro que a criou ("mundo 2") mas de incontáveis 
e de um suporte físico no qual esteja gravada ("mundo 111).16 No caso das r€ 

É curioso notar que os fatos institucionais (Searle), ou as realidades ser humano não tei 
do "mundo 3" (Popper), permitem o surgimento da linguagem humana" isso se dá por uma 
e, com ela, o aprimoramento ou o incomparável aumento da complexida- ou na limitação do 
de do próprio "mundo 3" ou das próprias realidades institucionais, assim da realidade circum 
usadas em estratos ou camadas para que, com elas, se construam outras animal que os possi 
realidades institucionais ainda mais sofisticadas, como é o caso de uma importante razão co: 
ordem jurídica. Isso confirma que não existe uma transição abrupta entre pretende conhecer 
o mundo "irracional" e o mundo "racional", ou entre um mundo no qual apartir dessa posiç 
as coisas não têm sentido (mundo 1, ou mundo de fatos brutos) e o mundo ser desprezado, cor 
da cultura, ou da linguagem, formado pelo sentido que se atribui às coisas brutos" e "fatos inst 
(mundo 3, ou mundo de realidades institucionais). 18  Aliás, não existe tran- eles. Como nota Po] 
sição abrupta em nenhuma parcela da realidade, salvo, talvez, entre algumas nossos olhos e ouvi 
daquelas que são puras figuras ideais, pertencendo apenas ao "mundo 3", que inclusive progr 

determinados "fato 
criados em laborat 

16 	Pode-se suscitar questionamento ligado à autonomia do "mundo 3", caso todos os A própria seli 
seres pensantes venham a desaparecer, ou, no caso de uma parcela específica desse os animais human 
mundo (p.ex., uma música), caso todos os suportes fisicos nos quais ela esteja gra- do a ideia de Popp vada venham a desaparecer. Nesse caso, talvez seja o próprio mundo 3, ou a própria 
música, que desapareça, a demonstrar a natureza relativa de sua autonomia. Porém, 
há algumas parcelas dele que talvez subsistam mesmo ao desaparecimento de todos 
os seres pensantes, dependendo, talvez, apenas de que surjam outros, no futuro, 19 	Um número é pril 
que possam acessar esse mundo, que continuaria intacto. Ë o caso dos números, e e outros. Veja-se] 
dos números primos, por exemplo, que não desapareceriam, nem deixariam de ser Oxford Universit 
primos, mesmo que toda a humanidade perecesse. O surgimento de outros seres 20 	Ou, para usar un 
racionais, na Terra ou em qualquer outra parte do universo, daria a tais seres acesso, "-jetos", assim eni 
novamente, ao mundo 3, e à realidade dos números primos. Veja-se, a propósito, mamutes, desapa 
POPPER, Karl. Em busca de um mundo melhor. Tradução de Milton Camargo Mota. fundamental do o 
São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 41. 21 	Como lembra Nic 

17 	Para uma explicação mais detalhada da relação entre neurônios espelho e linguagem mas confiamos ne 
verbal humana, remete-se o leitor para ROCHA, Armando Freitas da.; ROCHA, Epistemology: an i 

Fábio Theoto da. Neuroeconomia e processo decisório: de que maneira o seu cérebro of New York Pres. 
toma decisões. Rio de Janeiro: LTC, 2011, p. 39. 22 	POPPER, Karl. O 

18 	MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Epistemologia falibilista e teoria do de Paula Taipas. 1 
direito. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa: Universidade de Lisboa, 23 	NOZICK, Robert 
v. 1, 2014, p. 209. London: Harvard 
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74 1 DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS Parte l-Cap. 

confirmando a ideia de inacessibilidade do "mundo 1" ou dos "fatos brutos" No que diz res 
em sua pureza. O que existem são graus de institucionalização, ou de atribui- pessoas que se subr 
ção de sentido às coisas, sendo relevante notar que os mais primitivos desses por uma realidade ir 
graus não são exclusivamente humanos. tal como animais cc 

Seja como for, o ser humano é capaz de criar realidades institucionais e direito positivo seja 
de compreendê-las em um grau que nenhum outro animal consegue atingir. considerariam ideal. 
Por isso, embora partilhe com alguns desses animais sentimentos morais se- Por certo que a 
melhantes, conseguiu constituir estruturas normativas capazes de disciplinar pode variar, e por cer 
condutas em relações intersubjetivas, de forma mais ou menos convergente inteiramente, àquele 
com tais sentimentos, estruturas às quais se convencionou rotular com a palavra porém, de uma met( 
"Direito": A ordem jurídica positiva é uma realidade institucional, que somente cam normas jurídica existe na medida em que assim é reconhecida por aqueles que se submetem a 

a elas relativas. E, p ela. Essa é a nota característica que, embora de forma gradual - e não estanque 
pluralismo e acesso -, distingue o ser humano dos outros animais: a criação de sofisticadas rea- 
jurídica poderão, na lidades institucionais, que só existem porque pactuadas intersubjetivamente. 
se aproxime daquelc 

 A relação entre tais ideias - hauridas da biologia, da neurociência, da 
epistemologia e da teoria cognitiva - com o direito fundamental à democra- A democracia, 

cia, tão competentemente tratado por Paulo Bonavides, é manifesta. Com  volva - informação 

efeito, não há como se formar um pacto intersubjetivo em torno de certo direito seja mais dirc 
suporte físico, para que se lhe atribua o sentido que o transforma em realidade "bruto" e mais "insti 
institucional, se os demais indivíduos envolvidos na situação encontram-se seu conteúdo, uma o: 
incapacitados de reconhecer essa realidade institucional. instituciona1' caract 

Exemplificando, um conjunto de ações e movimentos não será um jogo se a determinação de t;  
seus protagonistas não forem capazes de reconhecer o sentido dessas ações àluz Não se diga, en 
das regras desse mesmo jogo, caso as desempenhem apenas por adestramento um trabalho que se  
ou medo de uma punição. Na mesma ordem de ideias, se alguém troca um da realidade posta. ( 
objeto de valor por um pedaço de papel em branco, e o faz não por reconhecer designar apenas um 
no pedaço de papel uma realidade institucional (uma cédula, ou um título de pode designar norn 
crédito), mas apenas porque coagido a tanto pelo uso da violência, não se está de direito. Do mes 
diante de uma compra, ou da entrega de dinheiro, ou de um contrato, mas de outras, embora sirva 
ato guiado por medo. A capacidade cerebral humana não é necessária, pois não grau de legitimidad 
se está diante de complexa realidade institucional, mas de mera conduta guiada de "realidade institi 
pelo medo de uma punição. Como observa Arnaldo Vasconcelos, disposições distinguindo-o do 
obedecidas essencialmente assim não são jurídicas, e defender o contrário direito buscar camil 
implica "confundir o homem com o jumento do verdureiro, que para andar, como médicos busc; 
ou parar, ou retroceder no caminho tem de ver o movimento do chicote ou menos efeitos colate 
ouvir o silvar dele em sua proximidade 1

: 24  eficientes, mais ecor 

24 	VASCONCELOS, Arnaldo. Direito e força: uma visão pluridimensional da coação 25 	MACHADO SEGI 
jurídica. São Paulo: Dialética, 2001, P.  93. 2010, passim. 
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76 j DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS 	 1 	Parte l- Cap. 4 

4. ORIGEM BIOLÓGICA DOS SENTIMENTOS MORAIS E não deixará descend 
DEMOCRACIA rapidamente destruí 

/ 	 - Ha outro caminho, também trilhado por nao juristas, que conduz a 
cooperativos, que se a 

 
conclusão de que democracia, pluralismo e acesso à informação prestam-se 

o que em economia sc
noções colhidas da te 

a conferir legitimidade à ordem jurídica e ao poder político e social, devendo tégia mais bem-suced 
ser protegidos e prestigiados como direitos fundamentais, tal como defendido um grupo cooperativo  
por Paulo Bonavides. Trata-se de uma nova abordagem do que, na filosofia, da retaliação caso na 
tem sido chamado de "Direito Natural": "A" coopera com "B" 

As razões apontadas no item anterior, que biologicamente levaram à lhe agride, em uma ii 
formação de grupos, e impeliram os integrantes destes grupos a desenvolverem porém, na referida p 
mecanismos de cooperação, talvez tenham sido responsáveis pelo surgimento, cooperará com "B" eu 
por igual, de sentimentos morais. Evidências obtidas no âmbito da teoria dos É inegável, pon 
jogos convergem com outras, verificadas no estudo do comportamento de duos participem de 
símios, 26e outros tipos de mamíferos superiores, a indicar que sentimentos em uma primeira mi 
relacionados à equidade, à compaixão, à solidariedade e ao altruísmo foram receio da retaliação i 
naturalmente selecionados para permitir. que haja cooperação 

Note-se que comportamentos altruístas podem ser observados em diver- outrossim, se os mdiv 
sos tipos de animais, inclusive aves, ou mesmo insetos. No caso de mamíferos das quais participarai 
superiores, notadamente primatas, porém, pode-se cogitar não apenas de cooperaram. Assume 
um altruísmo biológico, o qual geraria instintos altruístas inclusive em seres Foi justamente i 
desprovidos de consciência, mas de um altruísmo psicológico, motivado por naturalmente mecan 
um sincero sentimento de altruísmo. 27  aos outros, lembraren 

A questão é que se um ser vivo não tiver preocupações também com a identificar traços que 
própria sobrevivência, e em proteger-se de aproveitadores de seu altruísmo, nismos de premiaçãc 

destinam a funcionar 
entre o traidor e o tr 

26 	WAAL, Frans de. Good natured: the origins of right and wrong in humans and other evolutiva para o surgi 
animais. Cambridge: Harvard University Press, 1996, passim. sobretudo em huma 

27 	o altruísmo psicológico muito provavelmente é por igual uma criação do processo forma como prazer c 
seletivo, para incrementar a cooperação, levando o indivíduo que o experimenta a voreçam um bem-est 
cometer atos biologicamente altruístas. Não se deve, porém, confundir motivação também mecanismo 
psicológica com motivação biológica, não sendo essa explicação biológica algo que 
retire a nobreza do sentimento em questão, mas apenas a explicação de sua origem. 
O prazer sexual, por exemplo, existe para incrementar as chances de reprodução dos 
indivíduos que o experimentam - antepassados que não sentiam prazer no ato não 28 	Essa sistemática fo 
deixaram descendência. Mas isso não quer dizer que as pessoas realizem o ato sexual desenvolvidos espec 
com a finalidade de reprodução. Em muitos casos, essa finalidade é conscientemente destinados a aferir q 
repelida, o que motiva inclusive o uso de métodos contraceptivos. O mesmo pode ser -se AXELROD, Rot 
dito da motivação biológica para o altruísmo (a maior chance de sobrevivência do grupo Paulo: Leopardo, 20 
e, por conseguinte, do próprio altruísta), que não significa a ausência de motivações 29 	Talvez por isso algu 
psicológicas sinceramente altruístas. Veja-se, a propósito, GARSON,Justin.  The biological voltar" ao lugar que 
mmd: a philosophical introduction. New York: Routiedge, 2015, p. 39 e ss. máveis, fazendo coi: 
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78 1 DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS 	 o 	~- Ca¥L ,  

para comportamentos ou situações que favoreçam a coesão do grupo, ou o cows são de detern 
bem-estar social. Comportamentos altruístas geram sentimentos agradáveis, i11e das devem ser 
enquanto comportamentos destrutivos da coesão social são vistos como re- como as coisas são 
pugnantes, tanto por parte de quem os assiste como por quem os pratica (que morais que impeleri 
pode experimentar satisfação em ajudar, ou sentimento de culpa ou remorso seu semelhante pod 
por não cooperar). Não à toa usam-se expressões semelhantes ou iguais para considerados como 
designar o sentimento diante de uma comida estragada ou de uma conduta preferência política 
moralmente condenável, por exemplo, até porque são as mesmas regiões do mente racional - co 
cérebro que muitas vezes estão envolvidas nos processos de dor física e de diferentemente do 
sofrimento decorrente de insucessos no âmbito das interações sociais." de seleção natural, 

Isso não quer dizer, naturalmente, que os seres humanos sejam sempre e que se cuida, mas n 
necessariamente altruístas e solidários, ou mesmo que os demais mamíferos os outros animais, 
nos quais também se manifestam sentimentos morais não sejam igual- anos, mas não e o c; 
mente capazes de atos agressivos, destrutivos e egoístas. Seria ingênuo nais permitem ao 
defender isso. Competição e cooperação estão sempre presentes e têm mantendo aberto e 
seu papel no processo de sobrevivência e reprodução. Mas é inegável que, ser humano escolh 
em todos os tempos e em todas as culturas, observam-se comportamen- reprimir, buscando 
tos altruístas e solidários, que são mais antigos que as religiões e que a Aliás, isso per 
própria racionalidade, deitando por terra fundamentos tradicionalmente ser feita à origem na 
apontados para a moralidade ou para o direito natural. Há, por certo, outros aquela fundada na € 
sentimentos e emoções que também impelem o ser humano e influenciam seu correção para as co: 
comportamento, mas parece razoavelmente demonstrado, entre biólogos e demonstrar a falsid 
neurocientistas, que os sentimentos morais têm essa origem darwiniana, não cia de um sentimen 
sendo tão abstratos ou metafísicos como se pretende no âmbito da maior parte desdobramento da 
das correntes jusnaturalistas. Mesmo se se aceitar premissa epistemológica isso, o simples fato 
positivista, portanto, eles podem ser estudados "cientificamente"» se verificarem de foi 

Essas descobertas, porém, não deixam de conduzir a conclusões para- mentos, tampouco 
doxais, momento no qual o direito fundamental à democracia mostra sua de todo ser human 
pertinência e importância extraordinárias. De um lado, é preciso reconhecer para se nutrir, por f 
que, havendo também emoções e sentimentos que foram igualmente selecio- o nascimento de ri 
nados naturalmente, como a agressividade e o egoísmo, continua pertinente natural propensão 
o alerta de David Hume a respeito da "falácia naturalista 32  Não é porque as obstáculo ao surgir 

de linguagem, gíria 
local onde ela flore 

° 	LIEBERMAN, Matthew D. Social: why our brains are wired to connect. Oxford díspares de realizar 
University Press, p. 86. ser desconsideradc 

31 	MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Direito natural à luz da biologia e da neu- contribuições que 
rociência. In: OLIVEIRA JUNIOR, José Alcebíades de; TRAMONTINA, Robison; 
SANTOS, André Leonardo Copetti. (Org.). Filosofia do direito I. Florianópolis: 
Conpedi, 2014. v. 1, p. 390-408. 

32 	HUME, David. Tratado da natureza humana. 2. ed. Tradução de Déborah Danowski. KANT, Immanu 

São Paulo: Unesp, 2000, Livro 3, Parte 1, Seção 1, § 27, p. 509. Wood. Cambrid1 
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De uma forma ou de outra, o relevante é notar que os sentimentos prática implementad 
morais, embora sirvam de base comum e natural a considerações humanas para que se teorize, ra 
a respeito da Justiça, não deixam de ser implementados de maneira diferente morais, no âmbito do: 
a depender da cultura, do contexto histórico e social em que vivem aqueles vocável quando difen 
que os experimentam. Além disso, parece igualmente claro que eles auxiliam, de enxergar o outro 
enormemente, a superação de eventuais conflitos entre pessoas que se con- sentimentos morais ( 

sideram integrantes de um mesmo "grupo" (conflitos "eu" x "nós") mas não É nesse contexto  
mostram a mesma força, tendo até o efeito contrário, no que tange àqueles de de que se otimizei 
que são vistos como alguém de outro grupo (conflitos "nós" x "eles"). liberdade cada indiví 

Por isso, partindo das ideias de Daniel Kahneman 34  sobre as duas formas faz feliz. E, além disso: 
de o cérebro humano trabalhar, uma automática e intuitiva, outra consciente e crementar, na solução 
racional, Joshua Greene 35  explica que os seres humanos - assim como alguns faz parte de apenas ai 
outros animais - têm um modo "automático" de avaliar questões morais, grupos diferentes, o ( 

alimentados pelos aludidos sentimentos moldados pelo processo de seleção por um critério (creu 
natural, o qual, todavia, só funciona bem em relação aos apontados conflitos outro (time de futebo 
"eu x nós' Mas os seres humanos têm algo que os demais animais não têm, a democracia é eleme 
que é um modo "manual"" de solução dos conflitos morais, por meio do uso desdobramento da lib 
da razão. Esse modo pode ser ativado nas situações em que o modo manual todos os seus desdobi 
não é capaz de fornecer soluções satisfatórias, por estar em jogo conflito entre informação e ao pens 
pessoas que se consideram de "grupos" diferentes?' Isso tudo mostr 

Joshua Greene38  defende, como método por excelência a ser empregado bem anota Paulo Bom 
no âmbito do "modo manual' a filosofia utilitarista, fazendo competente adequada ordem jurí 
defesa de seu uso. Não é o caso, aqui, de apontar as insuficiências do uti- universalistas e relatii 
litarismo, o que já foi feito de maneira muito adequada por vários autores, ser precipuamente di 
remetendo-se o leitor, por todos, a Amartya Sen. 39  o relevante é notar que da contemporaneida 

a insuficiência de tais sentimentos e a possível relatividade de como são na representativa. Afina 
não há sequer como 
ocidental teria, ou nã 

'' 	KAHNEMAN, Daniel. Thinking,fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, dizem ter. A globaliza  
2011. ideias, faz-se "moden 
GREENE, Joshua. Moral tribes. New York: Penguin, 2013. das nações' 43  Afinal, 

36 	Faz-se, propositalmente, analogia com o modo manual e o modo automático de ajuste 
das configurações de uma máquina fotográfica, sendo o primeiro lento, trabalhoso mas  
flexível e adaptável a situações novas, ao passo que o segundo seria mais rápido, mas 40 	SEN, Amartya. Idei 
incapaz de ajustar-se a situações diversas daquelas que levaram à programação original. 41 	MACHADO SEGU 
Por grupo, aqui, não se deve entender apenas alguém de uma mesma "sociedade conceito à teoria da justiça. 1 
algo amplo e impreciso, mas todo aquele que se considera, de forma até instintiva, como Universidade de Lis 
integrante de um conjunto de outros assim vistos como "iguais': sejam torcedores de um pt/publicacoes/revi 
mesmo time, membros de uma família, fiéis a uma mesma religião etc. 42 	BONAVIDES, Paul 
GREENE, Joshua. Moral tribes. New York: Penguin, 2013. ' 	 BONAVIDES, Paul 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. tituição e a recolon 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 1999, p. 16. 



91 d  666T 
'soiiqj, 	:on-j o 	juo!Drnusui oppisa op adIoS oid oz!uoIoDaJ ra o5n 

11°W 1U!X!L 	p O! 
-suo3 ip lpEqn.up 	:jviuojoou sjvd 0v 7vuo!nuod sjvd oj Ojfld 'SUIAVNO1 

f7 d 'OOZ 'SO1iq1N :ojn 	0S -Pa i oPJ 	op vuoaj °TM 'SUIAVNOI D3 oqaz 
;pdi IOT I1 Um 	p smopmo uiÍs 'sm 

:wo pAJuods!Q 	oz 'o 	j -o j 'd '[ U ' OUE 	j1 	PP!S1ATUn OUJOJ 'A!2UqSW a12,21U10i 191 
p oiai(j ap 	PEPIflDd  :Eoqsf 'v.qa/zsvJ-osn7 VpJJflJ VS.14aÍ -ESTIsnf Ep ciioãl OL DUO)pppOs,, UUJSW 

Oo!q Up EpU!DOmflU vp sg5!nqpuoD °2!J 	p OflH 'OUNn 	VI 	U 9aS OUVllIW' ffljJ 	o'vuiiomd ip ui. 
900Z 'UO1ION :p0À M 	adUa7014 puv i(JiJUapJ 	3"Y 'NSov srtu'opidm srum rijas opui 

sum o~gaj1 'ouj oiiw 

SflÍU ap oD!1UonE opoui 

01a11a2 op [JflTEU 01J!p onppm 	'E!DEJDOUmp  2 11103 'jEUW 	S95EU SE 

tuuqos 	soAod sop apup11ruosiad i mus uis 'EpE.Jopoul,, s-z; 'sEpp! 

p wpmo ssu 'pnowp Ep souumnq sopmp sop o5pqoj y m uiz!p 'XflOJ!D Pulo SflEJ2S 'JU11d: 

saipq sns anb swnso so a sssaIaIu!  so 'SaIOJEA so 'ou no 'E!J 	[3UPP0 

Ep Es1A1p aluaumisodns zip as nb mnjn 	umn asiiiajle owo mnbs lexl ou 

'ouislIEmnId 	oE5EuJmoJui 	0ssE 'EPEJDOUJp ms 'JEUIJy EA2ETUSJdJ EU OS OUJO) p PEP!A 

EpEnowp ip soippp so JEUJ ompod s!Enb  so 'pEpuEJodwuo EI nb .JE0U 	4UEAII C 
SO319TOUDa SO3UEAE SO 11103 pAISSOd zEj as anb Ozt"!P  auwEndpmd is 'saloinE S0T1A iod E13 

p q nb E!DEJD0W(j  jEmoum rUosolU Ep oUE1d OU cs-cisTAiplaão sETs!IEsJA!un -T1n OD SEPU!)UflSU! 5 

SaUJJ0) ailua OSSnDSTP 	mdns A!SnpU  JEnb 	'EDppnÇ iupmo EpEnbpE aivaiad~ 0UflEJ 'E 

EUIfl ap O5EU110J L,  E1ISSDU O!1pU0D 0111SU1 0S 'Sp!AEu0 	OjflEd E0UE wq opr2aiduia 1S E EIDUI 

01110) 'ouIsIIEJnId o a o3Ew.Io;uT E 'EpEflOUJp E gnb 	usow oprn ossj 

E!)EDoUJp p 1ET0D apod as ou '(uLA!p ouowEsud oE a o3wmojui ailuo O1T[JUOD  00 f wa .11 

OSS)E p apLpiaqlle Aurj anb ou A!snpu!)  souuimqopsp sns SO sopoi JEflUEUJ opom o anb ui. 

ma 'pEpJqq mas anbãod rías 'ojod ouEld  ou 'pEpmq 	p oluauiriclopsop osn op om od 'SEJoU 

wn E!Jd9md-elo  a anbiod -clãs 'oss! EJEd jAsuds!pu! muatuala a EDEfl0W 	E 'mal 0U S!E11I!UE SIEUJ 
Ep1DE s IEnb EU rãoloalpI 1a3jol as JElib opd joqanj ap w!) OJfl0 S0!UU0) s0pEuodE SOE 

iod dnwZui ouio olsiA ias wquri apod 1(Eso!p1 E5UaD) ouuD um mod o5ps op oSsDomd op 

Jno.8jno omoc OSA ms apod wnjE as 'nb E EAT anb o 'SaUaIJ!p sodni2 's!ElouJ s91snb IE!jEA 
SOUEA ap onm; 'oduiT owsu OE ISOPOI opus Codn.T2 wn SEUdE p  alird ZEJ SUflIE OUIO UIISSE — SO' 

wnu!u nb ap EUSUO) E S!EdflJJUi,, SOT!UUO)  p O3flJ0S EU 'JE1UU1aI) 	, 3U)SU0) Eifl0 'EAqU 

-U! s-pod O'UOS P O1UWESUd  0P S0W11 SOU EpUTE '°55TP W?IE ' 	ZTPJ ZEJ SEIILIOJ sunp SE azqos 	u 
o ãnb o miupp a soAilafqo soud9md snasiã2alo apod OflPJA!pU!  EFE) apuplaqil *(,,salg,SO 
WO sTod 'pEpp!pJ E aTUUJETJdOJd OU a 'SapvpÀaqfl wzuJTO s anb ap ap spnb-c aguEI anb ou 'o 
-Ep!Ssu E Japuajap,uaS EÁ3IEIUy mo:) 'pod as anb oxuoassou a OU SEU! '(,,sou,, X 	S 

o)uuJoTnE opoum,, nas W WEflE nb S!EJOUJ SO1UWTUS -UO 	s nb sEossd aiii 
SflS soppanbrgua WE4UOT UJ!SSE a ajurLIlaxuas OUJO) O.UflO  O irgiaxua OJ) 'WE!jP(flE sala anb OIEj) 
wx1p SEOSSd SE anb 1110) WZEJ SESJA!P S!EUJ SE SE3UOJJ!P opuEnb pApOA 5jflbE UJOA!A anb ma 
-u! PnbE oplpualua JIIISSE 'CTEUUEW  OpOUi,, OEUIE4) op ollqwp OU 'STEJOUI gluaiojip E1!UEW p sol  
S0qJUO) 1.UmATOSaJ S p EIIUOJ JO4IUJ E 'aUUJTEUOT)EJ  'zpo 	S nb EJEd SEUEUIfl4 SO5E1p!SuO 
oJpEd wn ap O3OpE rgladwi aplepapos EFE) Lua SOPEUUJTdUIT E)!4Jd S01UU1IUS SO anb JE 

19 oit3ta oa 3OVOI1V1NV'JVGNfld V 8OS SO1NIV1N0dV • de) - i P"d 



(1 

82 1 DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS 	 a 	Parte l- Cap. 4 

humano, serão eles, os povos e as nações, que hão de determinar seus próprios CORBISIER, Margarid 

destinos, ou, nas palavras de Paulo Bonavides, por meio da democracia «se Galvão (Coord.). 

legitimidade a todas as formas possíveis de convivência 
natural. São Paul( 

DEEMTER, Kees van. 1,  

S. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Press, 2010. 

 
GARSON, Justin. The 

Diante do que foi examinado ao longo do texto, pode-se concluir que a Routiedge, 2015. 
definição do direito à democracia como um direito humano e fundamental HAACK, Susan. Evide 
permite não apenas a resolução da falsa e aparente tensão entre democracia Massachusetts: B] 
e direitos fundamentais, mas a superação de dificuldades inerentes a um HICKOK, Gregory. Th1 
suposto relativismo moral, sem que isso implique uma rendição ao direito cation and cognit 
posto, independentemente de seu conteúdo. Tudo em perfeita sintonia com HUME, David. Tratado 
a ideia do direito como realidade institucional. A democracia, nessa ordem São Paulo: Unesp 
de ideias, mostra-se, de fato, como um direito natural do gênero humano, KANT, Immanuel. Cri 
"direito síntese, cuja essência consiste em compendiar, numa união inviolável, Wood. Cambrid 
a justiça, a liberdade e a igualdade"." 

KELSEN, Hans. Teoria 
A convergência entre as referidas abordagens é positiva, pois não só São Paulo: Martii 

é indicativo de que estão corretas, como também permite que haja uma LIEBERMAN, Matthe' 
complementação recíproca entre elas. A visão do direito como realidade University Press, 
institucional, a constatação da origem biológica dos sentimentos morais e a MACHADO, Raquel C 
defesa da maximização das liberdades, no mais amplo sentido do termo, como sistema e a atuali: 
forma de superar eventuais insuficiências na manifestação dessas sentimentos 
e das instituições construídas com amparo neles, em relações intraculturais, MACHADO SEGUNI 

emprestam fundamento à ideia de democracia, informação e pluralismo 
neurociência. In: 
Robison; SANT( 

como direitos humanos, confirmando-a e potencialmente empregando-a Florianópolis: Cc 
como instrumento para a solução dos problemas que apontam. _. Epistem 

Direito Brasileiro, 
BIBLIOGRAFIA 

___ Fundame 
AXELROD, Robert. A evolução da cooperação. Tradução de Jusella Santos. São Paulo: ções da neurociê 

Leopardo, 2010. -Brasileira, Lisbo 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. 1, p. 1103-1130, 

Do país constitucional ao país neocolonial: a derrubada da Constituição 
rjlb/2015/1/2015. 

 
e a recolonização pelo golpe de Estado institucional. São Paulo: Malheiros, 1999. MIRANDA, Pontes & 

Teoria do Estado. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. Livraria do Globo 

CHRISTIAN, Brian. O humano mais humano: o que a inteligência artificial nos NOZICK, Robert. Inv€
London: Harvarc ensina sobre a vida. Tradução de Laura Teixeira Mota. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2013. OLIVEIRA JÚNIOR, 
André Leonardo 
2014. v. 1. 

BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 429. POPPER, Karl. A vida 

BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 452. Tradução de Pau. 



TOOZ 'OL SQS!p 	:oqsj 'sd!I TflEd ap o5npij 'ZSf 'd 'OOZ 'SøJPqJE\ 

'iq 	pp!DOS a VA!1n10A9OIoms!d :tuZvz!puacJv? Vp14 v 'PN 'aaddOd '6Zf d 'ooz 'soqq 

T 'A 	JØ 

'!pduoD :s!Jod9uioId '1 ojaqp op vifosoi 	'('n'o) '!UdoD opiuøj gipuV 

'SOINVS uos!qo)1 'VMLLNOTAIVLL 	p spJqDJy gsol 'IOINOf v'aIaAuo 

TOOZ 'SSId Á4!s1Aiufl PAH :uopuo'T iqudwo3 :onj °s 
/SUSn4DSS1AI pj.IOM A!pqo 	jo ainpnus aill :sa'uv4v/tuI 	iqoj ')JDIZON ls SOU JE!Du121E EPU!I1U 

'L6I 'øqo9 op E!JEJAVT EOOZ 'S 

:aiajy °'°d ouawaquo' op 1?4aUWpUnJ vwajqod o ap SUOd 'VUNVHTAI 6661 'SOJ!aqIEJ, 	:oJnEcJ O 

'<;pd'11—£011-10-9  joziiisioziqi 
0!nmSUOD EP pqniia 

:uxa pAuods!U 	io 	'OTT-OTT d  i '6661 'SOIFq1EW:oInEdo 
'j OUE 'Eoqs 	P apEp!SJA!Ufl EP O!U ap  aPEPPd :Eoqsfl 'iapsv.q- 

-osn7 mi 	flí vJsi4a 	-r5ilsní up EuOa 	E!ojo!q rp apupoinau Ep saç3 :on-j os 'souEs EIIasní 
-nq!UuoIY 	OTOZ 'spy :ojn.j o 	'ovaqp op s01u91uvpunj' 

'f7TOZ '1 'A,T7joZ 'oqsçj ap aPEP!SIaATUÜ :Eoqs1 'o.na/lvJ 	OJlJl( 

op olnl!4suj op VJS14d?J '0!'!P op  E!J0 	Elsq!q!jEJ E!oTouJs!d 

'8O1-O6E 'd 'j 'A iioz 'paduo 	:Si1odouEuoJ 
uuodi a 

E-opu.idwa auow1 
'SOINVS '1 oaqp op vJoo7J '('2i0) '!2ado3 oplEuoal 1puY 	UOS!qOJ 

OUJS!IEJflId 	ouuo 
'HOINQÍ 	'EpupoJnau 'VNIIMONV'LL 	p sapEJqaDj\T søf 	V1IAI'TO :uj 

s!EJn1nDEJw! Sa9EJoJ 'OUMnOaS E!ojO!q 	p 	fli 	°II'!U '°a °p 	OUVHDVI'\I 

JOZ 'SOflqEJA :oflE-J o5 'EA! BaxdJau! o5Ez!jEn2E E a E1.ua2S!S 
SOWaUJ!2UaS SESS 	OUSE 
OWOD 'OWJa Op 0P!1US 'oavi-ivi" op zapi E auua :v pjnqui vpujadwo 	'SOWEJ 1UEDIEAED JanbE'>J  

TOZ 'SSald Á4ISiaA!Ufl 
E a SIEJOUJ SO1Uamjua5 

.o Ã4M :/vwos j M4EN 'tvi'aai'i pjojxo 'pauuOD o pap& aJE suE.Iqrn aPEP1TE 	OUIOD  OaIp 
ETX!fl E(Eq anb aT!WJad 

'000Z 'SlUOd SUI2JEJAI :OJflEd °S OS OEU siod 'EAq!SØd 
'SaO 	SOIJED siWj ap OEflpEIj 'opvjs 	op a OJiaJip op 1VJaS vuoaj 'SUEJ-J 'NHS1N 

'8661 'ssai 	kisIaA!un appqu1E3 :appqUIE 	'P°°M 
°V! 0P1t 	'.1 EUIflU 

M UapÇT 	UE .iaÁnD IflEd Áq PaETSUE.JJ 'uosva aind jo anbfl.j 'JanuEUJUJJ 'INYN 
'OUEUIfl4 Onua19 0P 1v" 'dsauç :olnEd 0E5 
U1  PJO ESSU 'EEnouj 

'pIsMouEu qE.ioqcj ap o5npE.iI 'pa ' 'vuvwnq vzanjvu vp opvjvj 'pTAEQ 'VflH UJOD E!UOUTS E1iaJ1d a! 
'I7TOZ 'UO1JON :)pox M 	'UOUOD 	UE UO!ED ouaip OE ø3ipuai EUJII 

-iunwwo jo aDua soinau Irai aq :uo.inau ÁOLW fo LIW aqj 'ÃJoaxD 'NONDIH um E sawaiui sappjn 
'66T '1IaM)PEI 	:sflasnqDESsEW ETDEIDOuIap aiva oEsua 

'Áo1omasida ul uoipnJ2suoa1 E SJEMO2 :,Çiinbui puv aUapIt 	'UESflS 'NDVVT4 IE2UaWEpunJ a OUEWfl 
'sioz 'apapnoj E anb 1!flpUOD s-apod' 

:pO 	MN  'UO!PflpOl2U! IEDT4dOSOI!qd E 	UlU4 /v800q aqj 'usnf 'Nos'av9 

'oloz 'ssalcl 

kj!s.iaA!ufl piojxo :pJoJxo 'SsauanEAJo aS!EJd U :ÁjPEXa IOM 'uEA saa 	'iau"aau 

'09z-LfZ 'd  '0861'L'd :oInEd 0E5  'IE1flEU f$EJDUAIAUO 

oaip ap SE.T!ajsEJq s-epeu.Tof sE.J!au!!.xd :oJaqp ap opvjs 	'('p!oo) OAIED as,, EDEJDOI.uap 72P oiw 
soud9ld snas muimalap 'EppEiEJA '1ISIa'aoD oIpad SOf 'vznos :uI opp ap OES 	- EE1DOUJ 

ES 01I8IG oa (IVOI1V1NJVGNfti V 	OS SO1N3L,JV1NOdV • t de) - 



84 1 DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Em busca de um mundo melhor. Tradução de Milton Camargo Mota. 
São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

O mito do contexto: em defesa da ciência e da racionalidade. Tradução 
de Paula Taipas. Lisboa: Edições 70, 2009. 

REALE, Miguel. Direito natural/direito positivo. São Paulo: Saraiva, 1984. 

RESCHER, Nicholas. Epistemology: an introduction to the theory of knowledge. 
Albany: State University of New York Press, 2003. 

ROCHA, Armando Freitas da.; ROCHA, Fábio Theoto da. Neuroeconomia e processo 
decisório: de que maneira o seu cérebro toma decisões. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

ROSS, Alf. Direito e justiça. Tradução de Edson Bini. Bauru: Edipro, 2000. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

Identity and violence. New York: Norton, 2006. 

SOUZA, José Pedro Galvão (Coord.). Estado de direito: primeiras jornadas brasileiras 
de direito natural. São Paulo: RT, 1980. 

VASCONCELOS, Arnaldo. Direito e força: uma visão piuridimensional da coação 
jurídica. São Paulo: Dialética, 2001. 

WAAL, Frans de. Good natured: the origins ofright and wrong in humans and other 
animais. Cambridge: Harvard University Press, 1996. 

FROF 
MUI 

Sumário: 1. Consider 
no Brasil: avanços e r 
transformação ameaç 
vado e enfraquecimer 
-utilitarista da eficiên 
sustentáveis - 6. Con 

1. CONSIDERAÇ 

O presente art 
as fronteiras do púb 
como contribuição r 
Bonavides. 

Primeiramente 
por uma obra, organ 
Emanuel Linhares, p 
Bonavides, cujas teo 
e europeias, sendo r 
titucionalista plural, 
Estado Social. 


