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RESPOSTA-PADRÃO À QUESTÃO DA PROVA ESCRITA 

Linha de Pesquisa: Constitucionalismo, Democracia e Organização do 

Estado 

Obra de referência: BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. São Paulo: Paz e 

Terra, 2015. 

Questão: De acordo com Norberto Bobbio, a perspectiva contratual importa para 

elucidar o contraste entre a “constituição formal” e a “constituição real” nos Estados 

contemporâneos. Discorre. 

Resposta-padrão: 

A questão é o tema central discutido no capítulo "contrato e contratualismo no debate 

atual. Os seguintes pontos deveriam ser objeto de dissertação do candidato: 

O contraste que existe, nas democracias contemporâneas, entre a "constituição 

formal", que proclama a superioridade dos interesses coletivos-nacionais, 

correspondente ao ideal democrático de dominação pela via de leis gerais e abstratas, 

e a "constituição real", produto dos arranjos entre as forças políticas, nos quais 

prevalecem interesses particulares de grupos etc.  

Um primeiro aspecto corresponde à idéia de "contrato" como o arranjo realizado entre 

as forças políticas que corresponde à lógica privatista do "contrato privado" e não à 

lógica pública da ideia de "domínio". 

Trata-se do "grande mercado" do qual participam partidos e grupos de interesses para 

a formação de governos e aprovação de leis e atos normativos, nos quais são 

realizados acordos ("contratos").  

A formação de governos, por exemplo, apesar de ser formalmente definida 

constitucionalmente como uma série de atos unilaterais de autoridades cuja 

competência é prevista de forma expressa na "constituição formal", esconde na 

verdade uma realidade de tratativas, negociações etc., cuja força depende do respeito 

ao principio de reciprocidade, do do ut des, típico das relações do direito privado. 



 

 

  

Também a proibição de mandato imperativo, considerada um dos eixos do sistema 

representativo, exemplifica o contraste entre a "constituição formal" e a "constituição 

real" do ponto de vista do predomínio do particularismo contra o ideal de unidade 

orgânica do Estado e de generalidade e abstração das leis.  

A ideia de que os representantes eleitos devem exercer seus mandatos livremente, 

não vinculados diretamente às solicitações de seus eleitores, contraria a realidade das 

democracias contemporâneas, nas quais os representantes são mantidos sob disciplina 

partidária e de grupos de pressão particulares. De fato, cada deputado representa 

antes os interesses de seu partido, tanto quanto os delegados representam seus 

estamentos. 

Um segundo aspecto que assume a perspectiva contratual diz respeito aos acordos 

("contratos") realizados entre os partidos e seus eleitores. Trata-se de uma relação de 

troca entre governantes e governados, de natureza "clientelista", que configuram um 

mercado político por excelência (o "pequeno mercado"), no qual os eleitores usam o 

voto para apoiarem e legitimarem partidos capazes de fornecer políticas públicas que 

atendem aos seus interesses. 

Trata-se de uma forma de privatização do espaço público que também se afasta tanto 

da ideia normativa de unidade orgânica do Estado quanto das concepções 

individualistas da democracia.  

Por fim, um terceiro aspecto representado pela "perspectiva contratual", está ligado 

ao renascimento das teorias do contrato social, o assim chamado "contratualismo". 

O problema fundamental do contratualismo clássico era não a "justiça", mas o poder, 

especialmente a legitimidade do poder soberano. A principal razão para o renovado 

interesse no contratualismo está no fato de que a ideia de um contrato originário de 

fundação global, distinta das sociedades parciais que eventualmente a componham, 

satisfaz a ideia de um reinicio numa época de grave perturbação da sociedade 

existente. 

Neste sentido, o "neocontratualismo", essa proposta de um novo pacto social, global e 

não parcial, de fundação de um novo ordenamento social, surge da constatação da 



 

debilidade crônica de que dá provas o poder publico nas sociedades econômica e 

politicamente mais desenvolvidas, que crescentemente experimentam situações de 

ingovernabilidade. 

Além disso, outro aspecto que mantém viva a tradição contratualista, é que a ideia de 

fundação do Estado a partir de um "contrato social", um acordo de todos os que estão 

destinados a serem subordinados ao Estado, está relacionada à ideia de "poder 

ascendente" tipicamente democrático, por oposição ao "poder descendente" 

tipicamente autocrático. 


