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Introdução

A controvérsia entre elitismo e democracia é tão antiga quanto a 
tradição da filosofia política. A formulação original de uma teoria 
das elites surgiu da crítica de Sócrates às rotinas da vida pública na 
Atenas antiga, no século V a.C. Naquele tempo e lugar, os homens 
comuns assumiram a direção dos negócios da cidade e aboliram a 
vontade dos deuses como origem legítima da organização social. 
Nesse movimento duplo nasceram, juntas, democracia e política. 

Antes do experimento ateniense, existiam formas de governo, 
mas não formas de política, que envolvem ampla negociação e 
debate sobre a vida coletiva. Sem a mediação de representantes, 
os cargos públicos eram distribuídos por sorteio e, em casos ra-
ros, pelo voto. Além do direito à participação nas assembleias 
públicas deliberativas, todos os cidadãos tinham chances iguais 
de ocupar postos na administração pública. A criação e a execu-
ção das leis eram tarefas desempenhadas diretamente pelo povo, 
sem distinção de origem social. Esse envolvimento estreito com 
a vida da cidade definia a condição da liberdade no mundo ate-
niense: eram livres os homens que gozavam da possibilidade de 
constituir a vida pública. Apenas por vício um cidadão daria mais 
importância à vida privada que aos interesses do coletivo. Benja-
min Constant, escritor e político francês, define a liberdade antiga 
como participação política, em contraste com a liberdade mo- 
derna, associada às ações no mundo privado. 

Embora a escravidão fosse um limite claro ao princípio iso-
nômico – isto é, à ideia de igualdade – na Atenas antiga, a conces-
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são de direitos políticos a pequenos comerciantes e artesãos era 
uma novidade radical daquele sistema de governo. A desigualdade 
estava concentrada no oikos, ambiente doméstico com relações 
assimétricas entre pais e filhos, maridos e mulheres, senhores e 
escravos. Entre os cidadãos na pólis, havia oportunidades iguais 
de participação política. Não se conhecia, até então, um regime 
organizado nessas bases.

Na República, Platão condena a pólis ateniense por sua premissa 
de igualdade política. Para ele, a condição da harmonia social era 
o reconhecimento das desigualdades naturais entre os homens. A 
partir disso, propôs o modelo da cidade perfeita, governada por 
uma elite de sábios, os filósofos, que tinham acesso privilegiado ao 
conhecimento e à moral. Moldadas em ouro, prata ou bronze, as 
almas dos homens deveriam cumprir destinos específicos na so-
ciedade. Toda subversão da hierarquia natural ameaçava a justiça. 
A condenação de Sócrates à morte foi a imagem-síntese do mal 
implicado no princípio igualitário. A filosofia política platônica 
nasce, portanto, contra a injustiça da pólis incapaz de reconhecer 
a sabedoria socrática. 

A tensão entre elites e democracia extrapolou esse momento 
original e alcançou importante projeção na reflexão política mo-
derna e contemporânea. Passado o apogeu grego, o modelo demo-
crático viveu longo tempo de ostracismo político. As bases dessa 
rejeição eram de natureza substantiva e formal, isto é, somava-se 
ao incômodo com a ideia do povo na vida política a suposição de 
que o modelo democrático era incompatível com a realidade social 
moderna. Associada à experiência de cidades pequenas e pouco 
populosas, a democracia não poderia organizar a vida pública em 
grandes extensões de terra e aglomerados urbanos. 

Marcado por esse sentido de inadequação, o regime democrá-
tico não foi incorporado à versão original do liberalismo político, 
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em meados do século XVIII. Na sua forma grega, a única que 
se conhecia, a democracia não previa um instrumento básico do 
arranjo liberal: a representação política, isto é, a constituição de 
um soberano que fala e age em nome do corpo representado. 

No liberalismo inaugurado pelo filósofo inglês John Locke  
como reação aos regimes de absolutismo político, a ideia de li-
berdade supõe o avesso da forma grega. Na concepção liberal, 
homens livres são aqueles que se afastam do cotidiano da cena 
pública, entregam-se ao mundo privado e dele extraem o sen-
tido da existência. Nesse paradigma, a representação constitui 
condição necessária da política, pois libera os indivíduos para a 
vida privada. No modelo de Locke, o voto esporádico substitui a 
necessidade democrática da dedicação quase permanente à vida 
pública. Ao instituírem representantes, os indivíduos eximem-se 
dos sacrifícios ao coletivo e invertem o paradigma grego: a cidade 
passa a existir em função do homem, e não o homem em função 
da cidade. Nesse modelo, todos estão autorizados à liberdade pri-
vada e sujeitos a um mínimo de interferência da política. 

As diferenças acentuadas entre as versões originais dos mode-
los liberal e democrático constituíram as bases de um encontro 
tenso. Até meados do século XIX, democracia e liberalismo eram 
noções políticas conflitantes e até mesmo antagônicas. Pouco a 
pouco, mediados pelo princípio representativo, acomodaram-se 
na fórmula da democracia liberal, que hoje organiza boa parte da 
vida política no mundo, sobretudo no Ocidente. 

Essa nova arquitetura política foi objeto da crítica de Gaetano 
Mosca (1858-1941), Vilfredo Pareto (1848-1923) e Robert Michels 
(1876-1936), autores que constituem o cânone do que se conven-
cionou denominar teoria das elites. Apesar das nuances e até im-
portantes distâncias nas visões políticas desses três pensadores, 
todos convergem na descrição da democracia liberal como regime 
utópico cuja rotina institucional não guarda vínculos com sua 
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motivação ideal. Nessa perspectiva, as ideias de soberania popular, 
igualdade política e sufrágio universal compõem um universo 
abstrato de discurso, sem sustentação real. Na percepção elitista, 
todo exercício da política, alheio às suas justificativas formais, está 
fadado à formação de pequenos grupos que subordinam a maior 
parte da população.

A reação intelectual do elitismo ao avanço da democracia não 
foi isolada. No final do século XIX, teorias médicas e psicológicas 
apontavam para o comportamento irracional das massas e as hie-
rarquias naturais entre os homens. Na contramão da ideologia de-
mocrática igualitária, essa retórica científica condenava a presença 
dos homens comuns na política. Diluídos na multidão e protegi-
dos pelo anonimato, os indivíduos tendiam à ação medíocre. Para 
Gustave Le Bon, sociólogo francês, os rituais eleitorais obedeciam 
a uma dinâmica irracionalista e o voto ampliado condenava a cena 
pública aos impulsos primitivos do povo desordenado. 

O elitismo esteve afinado com esse clima de insatisfação quanto 
aos caminhos da política. Embora não constituam uma escola bem- 
definida, com um corpo rígido e coerente de doutrinas políticas, 
Mosca, Pareto e Michels compartilhavam o diagnóstico de que toda 
forma política produz distinção entre minorias dirigentes e maioria 
dirigida. Nessa perspectiva, a retórica democrática, destituída de 
vínculos com a realidade social, serviria apenas à legitimação do 
poder de minorias que mobilizavam um discurso universalista com 
vistas a garantir seu próprio benefício. 

Importante notar que a crítica elitista não se volta para os 
princípios democráticos e socialistas em si mesmos, mas para as 
possibilidades de eles, efetivamente, organizarem a realidade so-
cial. Para os elitistas, todos os sistemas políticos, apesar de seus 
discursos de justificação, instituem uma relação de dominação 
entre os homens. Michels sintetiza essa percepção com a tese da 
lei de ferro das oligarquias, que destina toda organização a um 
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regime necessário de subordinação da maior parte pela menor. 
Os elitistas opunham às ficções democrática e socialista o que 
consideravam uma investigação criteriosa da realidade social. 

A marca forte do realismo político aproxima os elitistas do pen-
samento de Nicolau Maquiavel, pensador florentino do Renasci-
mento que deslocou as visões sobre a natureza humana e sobre 
a política do vício idealista para a observação do possível. Nessa 
perspectiva, que inaugura a política moderna, homens comuns e 
política deixam de ser pensados na sua forma desejada para se-
rem compreendidos na sua existência real. Os indivíduos não são 
pensados como deveriam ser, mas como efetivamente são. Assim 
como Maquiavel, os autores elitistas recusam o campo abstrato e 
infértil das ideias puras em favor da adesão forte ao princípio de 
realidade como meio para o conhecimento. Poderiam também 
ser chamados realistas.

Maquiavel dirige a crítica realista à sobrevivência, na vida pú-
blica, de noções da teologia política medieval. Entre os elitistas, o 
objeto da insatisfação era o racionalismo da época iluminista. Os 
homens teriam substituído a crença no sobrenatural por exercícios 
abstratos da razão, igualmente alheios aos termos concretos da 
realidade social. O século XIX, animado pela ficção igualitária, 
testemunhou a expansão do sufrágio e a inclusão do povo nos 
rituais da política. A democracia representativa produziu espaço 
institucional para a expansão do socialismo. Conforme o diagnós-
tico elitista, um equívoco acolheu e fortaleceu o outro.

Jean-Jacques Rousseau, François Fourier, Pierre-Joseph Prou-
dhon e Karl Marx compunham o cenário intelectual rejeitado 
pelos elitistas, por seu forte irrealismo. O elitismo inverte a su-
posição de Rousseau a respeito da desigualdade como artifício 
humano, resultado de um movimento de deturpação da natureza 
igual: para os elitistas, a desigualdade é condição necessária de 
toda sociedade, e a ideia de igualdade é inadequada para com-
preender os termos reais de funcionamento da política. 
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Outra importante marca compartilhada pelos autores do eli-
tismo foi a busca comum pela produção de critérios científicos 
para o estudo da sociedade. O objetivo desses pensadores não era 
opor uma utopia a outra, mas produzir meios seguros de enten-
dimento da realidade. A ciência, nessa perspectiva, é mobilizada 
como antídoto ao pensamento abstrato e aos devaneios retóricos. 
A adoção dos métodos das ciências da natureza deveria ser capaz 
de tornar a política e a sociedade objetos de interpretação rigorosa, 
imunes a toda imprecisão e preconceito social. 

Nesse aspecto, há importante afinidade entre o elitismo e o po-
sitivismo de Augusto Comte, que organiza os percursos cognitivo 
e político da humanidade em três estágios necessários: teológico, 
metafísico e positivo. Positivismo e elitismo integram, portanto, 
um movimento de cientificização do saber sobre a sociedade, 
sentido predominante do pensamento político desde meados do 
século XIX. 

A disputa pelo reconhecimento científico foi justamente uma 
característica forte do conflito entre Mosca e Pareto. Mosca tran-
sitou entre os mundos político e acadêmico e foi menos bem-
sucedido que Pareto na produção da imagem de imparcialidade 
necessária a um cientista. Embora pioneiro na formulação do ar-
gumento das elites como destino necessário das sociedades, seu 
exercício científico, marcado pelas rotinas da política congres-
sual, acabou relegado a um reconhecimento marginal, ofuscado 
pelo protagonismo de Pareto. Michels, décadas mais jovem que 
os dois, esteve deslocado dessa disputa pelo pioneirismo científico 
e foi, declaradamente, um seguidor de Mosca, com quem travou 
contato na Universidade de Turim. A novidade que propôs foi a 
aplicação do preceito elitista à observação minuciosa do cotidiano 
do Partido Social Democrata Alemão. A partir de um estudo de 
caso, o autor sugeriu um padrão universal de reprodução das or-
ganizações. 


