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Simpósio: 32 - DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E RESISTÊNCIA EM TEMPOS 
SOMBRIOS 
 
RESUMO: Partindo da conceituação de "Democracia Primeira"("First Democracy"), proposta 
por Paul Woodruff, trata-se de restabelecer o vínculo íntimo entre as instituições jurídico-
politicas da democracia ateniense e o imaginário democrático que vigorava nesta pólis nos 
séculos V a.C e IV a.C. Não à toa há um retorno ao ideal democrático grego, como em Paul 
Woodruff, em Josiah Ober, Paul Cartledge, etc., como tentativas de repensar resistências 
externas ao ideal liberal de democracia. A exposição pretende vincular explicitamente o 
pensamento democrático da “Democracia Primeira” às instituições que permitiam a difusão e 
o alargamento deste pensamento democrático e ao efetivo funcionamento judiciário da antiga 
pólis dos atenienses. Se, como diz Castoriadis, em “La Cité et les Lois”, a Atenas democrática 
era autonomoi, autoteleis, autodikoi, isso significa que o fato fundamental do direito grego era 
sua umbilical junção aos outros componentes estruturantes desta pólis: auto-atribuição de 
finalidade, auto-produção normativa, autojulgamento, em comum, dos seus casos. Todos eles 
feitos, sob pequenas exceções, pelos cidadãos da comunidade política. Para além disso, deve-
se atentar para o fato dos tribunais não julgarem baseados em doutrinas jurídicas, mas sim num 
sistema adversarial em que as partes disputam a justeza de sua argumentação frente aos juízes-
cidadãos. O quanto isso está distante de nosso sistema jurídico? Eis a questão que nos faz 
mergulhar no sentido primevo de um direito democrático. A questão que resta sobrestada e seria 
interessante ser posta, é:  se os direitos humanos, nesse alvorecer da grandeza do homem, não 
eram explicitamente reconhecidos como tais, não são, entretanto, reconhecíveis em gérmen no 
funcionamento institucional e no imaginário da democracia primeira? Jacqueline de Romilly 
identifica alguns direitos universais reconhecidos e partilhados entre os povos da Hélade. Como 
eles se enquadravam nesse direito democrático ateniense – e se eles se enquadravam – é sobre 
o que desejamos refletir. Retomar o ideal democrático do Direito ateniense talvez possa nos 
fazer enxergar e resistir de maneira diversa aos nossos próprios tempos sombrios. Haveria algo 
mais democrático do que refletir sobre a democracia primeira e seus aprendizados ao mundo 
hodierno? 
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