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RESUMO 
 
A democracia participativa é uma promessa constitucional não realizada, tendo em 
vista, dentre outros motivos, a existência dos seguintes entraves: o bloqueio do 
sistema representativo à utilização de plebiscitos e referendos, bem como à 
introdução de novos mecanismos de democracia direta, o oligopólio dos meios de 
comunicação social e o controle do debate público pelo poder econômico e a 
educação que não prepara efetivamente para o exercício da cidadania. Todavia, a 
partir do vertiginoso crescimento e da rápida expansão da internet e, por 
conseguinte, o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação 
que, em seu conjunto, compõem o que se passou a denominar de ciberspaço e sua 
prática efetiva de ciberdemocracia, com a possibilidade de que qualquer pessoa 
passe a poder expressar-se livremente e em rápida conectividade com o mundo - 
sem precisar do filtro do governo ou dos meios tradicionais de comunicação social 
(televisão e rádio) – através dos mecanismos proporcionados pelo advento da 
internet, transformou significativamente as relações pessoais, profissionais, as 
relações de poder e a forma de interconexão pessoal e social-comunitária com o 
mundo. Na política, as NTIC começaram a ser utilizadas a partir da ocupação do 
ciberspaço e da militância e do ativismo digital, o que veio numa crescente até 
surpreender o mundo com as diversas mobilizações sociais que se praticaram em 
novo formato a partir sobretudo do ano de 2010, em movimentos como a “Primavera 
Árabe”, movimentos na Grécia em 2011/2012, na Espanha em 2011, o movimento 
Occupy Wall Street em 2011, até mesmo, no Brasil, as denominadas “Jornadas de 
Junho” de 2013, amplas mobilizações populares que tiveram nas NTIC seu principal 
instrumento de convocação, chamamento e aglutinação. Como no Brasil, ao 
contrário do que sucede em democracias liberais de cultura cívica já consolidada, - 
onde a democracia participativa e os instrumentos de participação popular no 
processo democrático são uma constante – a democracia participativa ainda está 
longe de ser posta em prática política real, a oportunidade científica para a 
investigação das potencialidades das NTIC na concretização da democracia 
participativa compareceu mais fortemente e se tornou o objeto da presente tese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Democracia Participativa. Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação. Criatividade Institucional. Ciberspaço e Ciberdemocracia. 



ABSTRACT 
 

Participative democracy is an unrealized constitutional promise, given, among other 
reasons, the following obstacles: the blocking of the representative system to the use 
of plebiscites and referendums, as well as the introduction of new mechanisms of 
direct democracy, the oligopoly of media and the control of public debate by 
economic power and education that does not effectively prepare for the exercise of 
citizenship. However, from the rapid growth and rapid expansion of the Internet and, 
consequently, the development of new information and communication technologies, 
which together make up what is now known as cyberspace and its effective 
cyberdemocratic practice, with the possibility that any person can express himself 
freely and in quick connectivity with the world - without needing the filter of the 
government or the traditional means of social communication (television and radio) - 
through the mechanisms provided by the advent of the internet, transformed personal 
relationships, professional relations, power relations and the form of personal and 
social-community interconnection with the world. In politics, NICT began to be used 
as a result of the occupation of cyberspace and activism and digital activism, which 
came to a surprising extent to astonish the world with the various social mobilizations 
that were practiced in a new format, mainly starting in 2010 , in movements such as 
the "Arab Spring", movements in Greece in 2011/2012, in Spain in 2011, the Occupy 
Wall Street movement in 2011, even in Brazil, the so-called "June Journeys" 2013, 
broad popular mobilizations that had in the NITC its main instrument of convocation, 
call and agglutination. As in Brazil, unlike what happens in liberal democracies with a 
well-established civic culture, where participatory democracy and the instruments of 
popular participation in the democratic process are constant, participatory democracy 
is still far from being put into real political practice, the scientific opportunity to 
investigate the potential of NICT in the implementation of participatory democracy 
appeared more strongly and became the object of the present thesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Participative Democracy. New Information and Communication 
Technologies. Institutional Creativity. Cyberspace and Cyberdemocracy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem o objetivo central de investigar as 

potencialidades das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) na 

superação dos obstáculos à concretização da democracia participativa no Brasil, que 

é uma promessa da Constituição de 1988. 

Com efeito, tendo em vista as mudanças qualitativas e paradigmáticas 

que as novas plataformas de comunicação e de interação social e política 

proporcionam, é possível vislumbrar sua incorporação ao funcionamento da 

democracia de modo eficaz, para potencializar a deliberação participativa da 

cidadania ao máximo de efetividade. 

Essa investigação científica é motivada pelos recentes fatos ocorridos na 

história mundial e brasileira - ampla mobilização popular em diversos aglomerados 

urbanos nos mais diversos países, que supõem novos apontamentos teóricos e 

novas conformações normativas sobre a democracia e sobre os seus instrumentos 

de efetivação. 

No Brasil, essas amplas mobilizações populares ficaram conhecidas como 

“Jornadas de Junho de 2013”, e tiveram alta expressividade política, reunindo em 

diversas cidades brasileiras milhares de cidadãos, em manifestações simultâneas e 

convocadas essencialmente pelas redes sociais e outros recursos tecnológicos que 

se valem da internet. Em pauta diversas reivindicações difusas, algumas muito 

genéricas e outras mais concretas, mas que guardaram ao menos duas pautas 

consensuais: a reivindicação pela melhor e mais eficiente prestação de serviços 

públicos essenciais, notadamente saúde e transporte coletivo, bem como o repúdio 

ao descrédito das formas políticas de representação institucional, abrangendo desde 

os partidos políticos e políticos mandatários de um modo geral até mesmo sindicatos 

e associações civis, tradicionais núcleos de movimentos sociais. 

Parece mesmo que as manifestações populares de junho de 2013 

catalisaram essa insatisfação contínua e crescente, manifestações que, se não 

foram provocadas pelas novas plataformas de comunicação, tiveram-nas como 

elemento decisivo de rápida agregação. 

Demais disso, os mecanismos formais de democracia participativa 

contemplados na Constituição de 1988 (plebiscitos, referendo, iniciativa popular) têm 

sido muito pouco utilizados. 
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A urgente reforma política que o Brasil precisa, e as “Jornadas de Junho” 

de 2013 parecem evidenciar tratar-se mesmo de reivindicação popular difusa, é 

aquela que garanta ao povo o exercício efetivo dos mecanismos de deliberação 

direta: que se intensifiquem os diversos mecanismos de participação popular nas 

deliberações dos negócios que envolvem os destinos do Estado e de seus 

integrantes, tornando-os contraponto às mazelas do sistema representativo, fazendo 

a vontade popular exercer contínua e crescente vigilância sobre seus 

representantes. 

Em socorro dessa potencialização, como também as “Jornadas de Junho 

de 2013” parecem sinalizar, a incorporação das novas tecnologias de comunicação 

e de interação social e política ao modelo de democracia participativa. 

Para alcançar esses objetivos, o trabalho está estruturado em três 

capítulos. 

No primeiro capítulo, efetua-se a exploração conceitual das novas 

tecnologias de comunicação (NTIC) e seus reflexos nos domínios econômicos, 

sociais e políticos, com abordagem da revolução comunicativa que o seu advento 

significou, bem como a descrição analítica das ferramentas comunicativas inerentes 

a esse novo formato. Nesse sentido, delimita-se o conceito adotado de Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação - tendo em vista a diversidade 

terminológica com que são tratadas - como o abrangente conjunto de ferramentas 

desenvolvidas a partir da propulsão da internet, no que têm potencial para servir de 

instrumento com vistas à participação popular nos processos de debate e 

deliberação política, alguns dos quais já testados, a exemplo das “redes sociais”, 

blogs, sites, videoconferência, smartphones e aplicativos como os de foto, áudio, 

vídeo e de mensagens instantâneas, dentre tantos outros que têm potencialidade de 

servir à mesma finalidade. 

É também efetuado o estudo da difusão social, econômica e 

governamental dos avanços tecnológicos comunicativos e a análise crítica das 

potencialidades comunicativas exploradas, inexploradas e em exploração das NTIC, 

utilizando-se, nesse momento, das referências teóricas essenciais no assunto, 

especialmente Pierre Lévy e Manuel Castells. 

Ainda no primeiro capítulo, consta o exame da crise aguda dos sistemas 

de representação - que, no Brasil, ficou evidenciada nas jornadas de junho de 2013 

e desde então, com aparecimento de novos movimentos sociais de militância política 
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e suas novas dinâmicas, a exemplo da horizontalidade nas deliberações - e de como 

esse processo repercute e influencia dialeticamente no exercício da política 

democrática. 

Nessa análise, são avaliadas, com Pierre Rosanvallon, as diversas 

demonstrações de desconfiança nas instituições da democracia liberal, como os 

elevados índices de abstenção eleitoral e a falta de perspectiva de real cumprimento 

das promessas eleitorais e de atuação dos representantes com vistas ao bem 

comum, o que costuma desembocar em crises cíclicas do sistema democrático-

representativo. 

Após a apresentação inicial do que pode ser uma novidade no arquétipo e 

formato da democracia liberal e participativa, proporcionada pelas NTIC, é efetuada 

uma análise, a partir da ciência política de natureza institucionalista de Charles Tilly, 

se as mobilizações sociais do século XXI, protagonizadas pelo uso das NTIC, são 

uma real novidade ou representam a mesma forma de mobilização praticada nas 

democracias liberais avançadas desde o século XVIII, apenas com uma nova 

roupagem tecnológica. 

Por fim, o primeiro capítulo aborda criticamente a propalada 

ciberdemocracia, na perspectiva de que dela cuida Pierre Lévy, apresentada como o 

futuro certo a partir do surgimento, desenvolvimento e uso das NTIC, análise que 

servirá como ponte de transição da pesquisa para o segundo capítulo. 

No segundo capítulo, são apresentados e desenvolvidos os pressupostos 

conceituais da democracia participativa, desde suas concepções teóricas 

fundamentais até a manutenção da mediação representativa, reformada para pôr fim 

à influência do poder econômico no processo político, bem como as NTIC como 

garantidoras do espaço efetivamente público e democrático dos debates e 

deliberações. 

Aqui, a democracia participativa é trabalhada como linha evolutiva da 

democracia liberal, na esteira de como C.B. Macpherson a descreve e de como a 

Constituição de 1988 a determina normativamente, a ser alcançada portanto sem 

ruputura com os quadrantes da democracia liberal – da qual a participação e os seus 

institutos são essência – mas com os olhos postos no percurso a ser trilhado dentro 

das viabilidades permitidas e potencializadas pelo ordenamento jurídico posto. Tudo 

isso sem descurar das análises efetuadas por Robert Putnam, que extrai do estudo 

empírico da experiência democrática comunitária na Itália moderna importantes 
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lições para a democracia participativa, em especial a sua abordagem sobre a 

importância da consolidação da cultura cívicia para o desenvolvimento das 

instituições democráticas. 

É ainda no segundo capítulo que se realiza a identificação e análise dos 

principais obstáculos à concretização da democracia participativa, abrangendo o 

bloqueio do exercício dos instrumentos de democracia direta, o oligopóligo dos 

meios de comunicação social e a concentração da informação e controle da agenda 

pública de discussões e debates, bem como a educação que não prepara 

efetivamente para o exercício da cidadania. 

No terceiro e derradeiro capítulo é que se efetua o teste dialético da 

hipótese de que as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (tal como 

exposto e analisado no primeiro capítulo) se apresentam como ferramentas a se 

encaixar nos pressupostos da democracia participativa (como trabalhado no 

segundo capítulo) como elemento fundamental na superação dos obstáculos à sua 

concretização, na perspectiva da criatividade institucional de que trata Mangabeira 

Unger. 

Nesse contexto, são efetuadas as seguintes análises: a) como as NTIC 

podem servir à remoção dos entraves à efetivação dos plebiscitos, referendos e da 

iniciativa popular, bem como à introdução de novos mecanismos formais de 

participação/deliberação popular direta e à aglutinação e consolidação de diversos 

mecanismos já existentes de participação popular; b) as possibilidades de uso das 

NTIC na democratização do acesso aos meios de comunicação social e na 

construção de um espaço público realmente democrático de discussão e debate dos 

temas relevantes e prioritários; c) o uso das NTIC na construção do modelo 

educacional do experimentalismo democrático, apto a preparar para o exercício da 

cidadania. 

No terceiro e último capítulo é ainda analisada a tentativa de 

domesticação das potencialidades transformadoras das NTIC pelo poder econômico 

e pelo poder político estatal e os desafios que, a partir daí, se apresentam para o 

projeto da democracia participativa, bem como, com Cass R. Sustein, os perigos que 

a polzarização e fragmentação comunitária a que o uso exacerbado das NTIC e das 

novas sociabilidades cibernéticas pode conduzir. 

Finalmente, no terceiro capítulo, efetua-se a descrição e a análise dos 

instrumentos jurídicos para a efetivação da democracia participativa mediante a 



15 

 

utilização das NTIC, desde as disposições constitucionais, passando pelo marco civil 

da internet (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014) até as políticas públicas que já 

são realizadas e que podem ser elaboradas com vistas ao alcance desses objetivos, 

tendo como amparo jurídico os instrumentos descritos e analisados. 

Embora existam diversos trabalhos sobre democracia participativa e sobre 

as NTIC, e até mesmo sobre as suas correlações, notadamente no âmbito da ciência 

política e das teorias da comunicação, a presente pesquisa teórica possui a 

originalidade de propor respostas ao problema jurídico fundamental da superação 

dos obstáculos à efetividade da democracia participativa determinada pela 

Constituição, mediante a utilização, como ferramenta, das NTIC, e em que medida o 

ordenamento jurídico brasileiro já possui os mecanismos necessários para essa 

utilização, ou em que medida há necessidade de ajustes para essa otimização.  

Trata-se, pois, de uma tese jurídica, com abordagem interdisciplinar, 

voltada para a concretização de princípios fundamentais da Constituição, a saber o 

Estado Democrático de Direito, a soberania popular e a cidadania. Essa 

concretização se refere à prevalência, no contexto da democracia semidireta, da 

soberania popular sobre o sistema democrático-representativo, tendo como 

ferramenta essencial a esse processo a utilização adequada das Novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação. 

Como inexiste um único método que conduza a verdade e com base na 

necessidade científica de não dogmatizar o processo investigativo, a pesquisa é 

efetuada com adoção de diversos métodos, mas especialmente dois: o método 

hipotético-dedutivo - com formulação de hipóteses que devem ser testadas e 

comprovadas mediante silogismos, partindo de premissas maiores para, em cotejo 

com premissas menores, encontrar as necessárias conclusões – e o método 

dialético, com análise da realidade social concreta em confronto com teorias e 

fundamentos relacionados e contrapostos, para chegar às conclusões finalmente 

apresentadas. 
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2 AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (NTIC) E 
SEUS IMPACTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E POLÍTICOS 

 

O desenvolvimento e a consolidação da internet no século XXI 

acarretaram diversos impactos em todo o mundo. Não há campo da atividade 

humana que não tenha passado por significativas transformações decorrentes da 

internet. 

Com efeito, se a internet proporcionou mudanças econômicas e no mundo 

dos negócios, na pesquisa e na inovação tecnológica, não foi diferente no campo da 

cultura e das relações sociais, notadamente no que se refere aos domínios 

comunicativos. 

É exatamente no terreno da comunicação social que se percebe a 

influência decisiva da internet, no contexto da sociedade da informação. E é aqui 

que as sociabilidades serão mais direta e qualitativamente afetadas, com o 

surgimento e o aperfeiçoamento crescente das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (NTIC), que têm na internet o seu ambiente propulsor. 

Para efeito de esclarecimento metodológico de conceitos, é importante 

apontar desde logo a terminologia adotada na presente tese. 

Isso porque, na literatura especializada, é extremamente variada a 

nomenclatura. Alguns usam o termo Tecnologias de Informação e Comunicação; 

outros preferem Novas Tecnologias de Informação ou Novas Tecnologias de 

Comunicação; há quem utilize o mais abrangente Novas Tecnologias de Informação 

e Comunicação. 

Utilizar uma ou outra dessas expressões é opção do pesquisador. Assim, 

que fique claro desde logo que nesta pesquisa será utilizada a terminologia “Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação” (NTIC), por indicar de modo mais 

preciso o que mais se aproxima do ponto da delimitação do trabalho, a saber, a 

investigação do seu papel e de suas potencialidades na superação dos obstáculos à 

concretização da democracia participativa no Brasil. 

Para esse fim, não será suficiente trabalhar com o campo mais restrito 

das “redes sociais”. É que embora parte significativa das potencialidades das NTIC a 

ser investigadas decorram das “redes sociais”, existem diversas outras tecnologias 

de informação e comunicação – já concebidas, formatadas e em uso, ou ainda por 

ser até mesmo imaginadas - para além das “redes sociais”, que também se 
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apresentam no campo de investigação do trabalho. Por outro lado, ainda que 

também existam inúmeras outras dessas tecnologias que de fato não serão objeto 

específico deste estudo (a exemplo de tecnologias de comércio eletrônico, sistemas 

de pagamentos, moedas virtuais, entre outras também até mesmo ainda não 

imaginadas), não há, ao menos no atual estágio da literatura especializada, alguma 

terminologia que consiga delimitar as NTIC no que exclusivamente se relacione com 

participação política e democracia participativa. 

Portanto, quando se mencionar, ao longo de todo o texto, as novas 

tecnologias de informação e comunicação, entenda-se o abrangente conjunto de 

ferramentas desenvolvidas a partir da propulsão da internet, no que têm potencial 

para servir de instrumento com vistas à participação popular nos processos de 

debate e deliberação política, alguns dos quais já testados, a exemplo das “redes 

sociais”, blogs, sites, videoconferência, smartphones e aplicativos como os de foto, 

áudio, vídeo e de mensagens instantâneas, dentre tantos outros que têm 

potencialidade de servir à mesma finalidade, tal como abordado e explorado na 

pesquisa. 

 

2.1 A Sociedade da Informação 

 

A expressão “sociedade da informação” foi utilizada pela primeira vez em 

1993, como explica Paulo Hamilton Siqueira Jr: 

 

O termo sociedade da informação surgiu pela voz do então 
Presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, por ocasião do 
Conselho Europeu (1993), ao lançar pela primeira vez a ideia das 
infraestruturas da informação. A sociedade da informação é 
constituída em tecnologias de informação e comunicação que 
envolvem a aquisição, o armazenamento, o processamento e a 
distribuição da informação por meios eletrônicos, como rádio, 
televisão, telefone e computadores, entre outros. Essas tecnologias 
não transformam a sociedade por si sós, mas são utilizadas pelas 
pessoas em seus contextos sociais, econômicos e políticos, criando 
uma nova estrutura social, que tem reflexos na sociedade local e 
global, surgindo assim a sociedade da informação (2013, p. 203). 

 

Aponta-se o uso do termo “sociedade da informação” como sucedâneo da 

sociedade pós-industrial, a traduzir o que seria a marcha inevitável de um “novo 

paradigma técnico econômico” (MANSUR; ANDRADE, 2013. p. 72): 
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Nesse diapasão, entende-se que as transformações em direção à 
sociedade da informação, em estágio avançado nos países 
industrializados, constituem uma tendência dominante mesmo para 
as economias menos industrializadas e definem um novo paradigma, 
o da tecnologia da informação, que expressa a esssência da 
presente transformação tecnológica em suas relações com a 
economia e a sociedade (MANSUR; ANDRADE, 2013. p. 72). 

 

A despeito das consistentes críticas que são dirigidas à expressão, o fato 

é que “sociedade da informação” é um termo que se consolidou enquanto 

comunicação social, e neste trabalho se considera como o ambiente que resulta de 

uma nova estruturação das relações sociais comunicativas, desenvolvidas em rede, 

de modo mais complexo, plural, aberto e ágil, contexto no qual se apresentam as 

NTIC. 

 

2.2 As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) 

 

Com o desenvolvimento e a consolidação da internet no contexto da 

sociedade da informação, serão concebidas diversas novas ferramentas de 

comunicação - que se somarão, em tensão dialética, aos tradicionais meios de 

comunicação social, em especial televisão, rádio e mídia impressa – em processo 

dinâmico e criativo. 

A propósito, o advento crescente e intenso das NTIC propicia o debate 

sobre a inserção – ou não – em uma “era digital”.1 Para a presente pesquisa, é 

irrelevante desvendar essa controvérsia, pois o que importa mesmo é considerar as 

potencialidades que essas novas ferramentas apresentam – configurada ou não 

uma “era digital” – para a superação dos obstáculos à concretização da democracia 

participativa. 

As NTIC foram paulatinamente desenvolvidas com o desenvolvimento da 

internet e tiveram exponencial utilização em todo o mundo a partir do momento em 

que deixou de ser acessível e acessada exclusivamente para finalidades 

militares/estratégicas de atuação geopolítica dos Estados e por universidades e 

                                                 
1 Em sua tese de doutorado, Ana Cristina Azevedo Pontes de Carvalho discorre com precisão sobre a 

polêmica e indica as críticas efetuadas aos apontamentos do advento de uma “era digital” tal como se 

se tratasse de uma “era tecnológica”, tendo em vista continuar a ser um era humana, com tecnologia 

controlada pelo ser humano, não se apresentando como fundamento nem motor do processo produtivo, 

críticas as quais corrobora ao final (2013). 
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centros de pesquisa tecnológica2 e passou a ser acessível a qualquer pessoa com 

condição material mínima para tanto (computador, rede telefônica).3 

De início, no âmbito da sua utilização pessoal, acessar a internet era 

essencialmente poder trocar mensagens eletrônicas (e-mail) e navegar pelas 

páginas (sites) que possuíam informações as mais diversas, bem como imagens, o 

que já era mudança intensa no patamar comunicativo e de interação social, por isso 

mesmo que já se projetavam as possibilidades de sua utilização em diversos 

campos e setores da atividade humana. 

Rapidamente o e-mail se torna o mecanismo de comunicação privada 

direta predominante, tornando obsoletas as correspondências escritas; instituições, 

públicas e privadas, obrigam-se a manter páginas na internet com informações 

mínimas essenciais, e serão cobradas por e para isso; pessoas comuns vão criar e 

manter páginas na internet; os meios de comunicação tradicional, inclusive mídia 

impressa, vão incorporar a utilização da internet às suas atividades.4 

Daí para o momento presente é uma marcha contínua e crescente5 - 

aliando-se criatividade e inovação, necessidades reais da sociedade que poderiam 

ser supridas mediante novas tecnologias e demandas não necessariamente 

indispensáveis impulsionadas pelo poder econômico como incentivo ao consumo 

com finalidade do lucro – que viabilizou, por exemplo: 

                                                 
2 Manuel Castells aponta que embora “[...] a Internet tivesse começado na mente dos cientistas da 

computação no início da década de 1960, uma rede de comunicações por computador tivesse sido 

formada em 1969 e comunidades dispersas de computação reunindo cientistas e hackers tivessem 

brotado desde o final da década de 1970, para a maioria das pessoas, para os empresários e para a 

sociedade em geral, foi em 1995 que ela nasceu” (2003). 
3 No Brasil, a internet somente é aberta a qualquer pessoa, inclusive como objeto de exploração 

econômica e contratação em relação de consumo, no ano de 1996 (CARVALHO, 2006). 
4 Haverá inclusive uma disputa, entre os já estabelecidos meios de comunicação social, por aquilo que 

se apresentava como setor de atividade economicamente explorável muito promissor, que era o 

jornalismo via internet. Carvalho aponta que “Assim como acontecera nos Estados Unidos, a Internet 

comercial brasileira cresceu rapidamente com a disseminação da Web, não só em volume de tráfego, 

mas também em número de usuários e transações efetuadas por meio do comércio eletrônico. 

Surgiram diversas lojas virtuais, portais de conteúdo e máquinas de busca no cenário brasileiro. 

Nomes como Booknet, Universo On Line (UOL), Brasil On Line (BOL), Cadê?, ZAZ, entre muitos 

outros (VIERA, 2003), colocaram a Internet nas páginas de jornais, revistas e em programas de 

televisão atraindo, cada vez mais, consumidores pertencentes à camada da população que possuía 

acesso aos microcomputadores e linhas telefônicas, os chamados ‘incluídos digitais’.” (2006, p. 144). 
5 Ao analisar o ciberespaço no contexto da ciberdemocracia, Pierre Lévy já previa o “Aumento das 

conexões, multiplicação dos sítios, explosão dos dispositivos de acesso sem fio, enchente dos media, 

boom (com altos e baixos) da ‘nova economia’, mutação da comunicação dos mercados, das empresas, 

dos governos, dos sistemas de educação, dos de saúde ... Algo de intenso e de extremamente rápido 

está a acontecer” (2012, p. 24). 
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a) o surgimento de programas de bate-papo on line (os anônimos, 

acessáveis em portais, e os de prévio cadastro de contatos pelo usuário, a exemplo 

do MSN), inclusive áudio e depois vídeo (como o Skype); 

b) o aparecimento das “redes sociais”, como orkut, facebook, twitter, 

instagram;  

c) a tecnologia de inserção de vídeos a serem assistidos pela internet, o 

que começa com o youtube, em 2006; 

d) a internet sem fio (wi-fi), a permitir ser acessada e utilizada em 

computadores portáteis (de início, os notebooks, e depois os tablets e os aparelhos 

de telefone celular smartphone); 

e) a difusão para consumo comercial dos aparelhos de telefone celular 

smartphone, com a inclusão de diversos aplicativos, como fotografia, áudios e 

vídeos, GPS, inclusive as ferramantas de internet utilizáveis no computador, a 

exemplo de e-mail, navegação nos sites, youtube, mensagem instantânea (como 

whatsapp);6 

f) a possibilidade de transmissão ao vivo, de imagens e sons, por meio 

das redes sociais. 

Eis aqui um resumido estado da arte de a que ponto elevado se chegou – 

e continua a se desenvolver – na criação e no uso de novas ferramentas 

tecnológicas de sociabilidade, comunicação e interação social. 

Esse ambiente de difusão intensa das NTIC fez brotar, ainda quando 

incipientes, prognósticos de sua utilização criativa em diversos setores da atividade 

humana.7 8 

                                                 
6 Em alguns casos ocorrerá, paulatinamente, o abandono do uso dessas ferramentas no computador em 

substituição ao seu uso pelo celular smartphone. Castells aponta que no uso da internet para as 

mobilizações sociais (reportando-se às ocorridas a partir do ano de 2010), essencialmente se utilizou o 

smartphone (2013, ePub). 
7 Olga Cavalli, Ministra de Relações Internacionais da Argentina, aponta a iniciativa dos governos da 

Argentina, Brasil e Uruguai no uso da internet na educação, mediante computadores portáteis voltados 

ao aprendizado (laptops), cujo preço é baixo porque produzidos em larga quantidade e comprados 

pelos Governos diretamente do fabricante e entregues aos usuários, sem necessidade de propaganda ou 

custos com publicidade (2007). 
8 Cite-se, por exemplo, as diversas potencialidades de uso criativo das NTIC nos processos de ensino-

aprendizagem. Bernardo Sorj e Mauricio Lissovsky, a despeito da consistente crítica a políticas não 

muito bem planejadas de distribuição de computadores em escolas e até mesmo a desvios de 

finalidades dessas condutas governativas, indicam os possíveis e viáveis usos das NTIC na educação: 

“[..] a introdução de computadores pode obedecer, além da inclusão digital, a cinco objetivos 

diferentes, até certo ponto relacionados: 1) melhorar o sistema administrativo do sistema escolar, em 

particular o contato entre a direção do sistema e os diretores e os professores; 2) como instrumento de 
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Não é diferente com o direito – já se fala em direito digital ou direito 

eletrônico9 – e mais especificamente com a política e suas interconexões. 

Prognósticos não faltaram de que as NTIC seriam o apanágio da 

democracia enquanto emancipação social da cidadania, devido às inúmeras 

vantagens da comunicação rápida, instantânea e em rede.10 

Sobre esse aspecto, até do que se passou a denominar ciberdemocracia, 

ou democracia digital, será efetuada uma abordagem crítica ao final do capítulo, 

após o exame dos impactos das NTIC em diversos domínios. 

 

2.3 Difusão econômica e governamental dos avanços tecnológicos 

comunicativos 

 

O “boom” da internet se projeta rapidamente por todos os setores da 

atividade humana.11 Daí porque é conveniente examinar um pouco mais a difusão 

dos avanços tenológicos comunicativos que se desenvolveram conjuntamente com o 

desenvolvimento da internet, apenas com o intuito de bem situar o âmbito de 

delimitação do objeto da presente tese. 

 

2.3.1 A expansão econômica da internet 

 

                                                                                                                                                         
formação e atualização pedagógica dos professores; 3) como mecanismo de comunicação entre as 

escolas, professores e pais, inclusive para matrículas; 4) como mecanismo de comunicação entre 

professores e alunos; 5) como instrumento de ensino e aprendizagem dentro e fora da sala de aula. [...] 

A introdução de computadores representa somente um elo, e geralmente o menos oneroso e difícil de 

executar, da cadeia necessária para assegurar que a introdução de computadores tenha resultados 

efetivos. Esta cadeia inclui: a) A existência de um sistema de apoio técnico que assegure que os 

computadores tenham manutenção adequada, atualização constante e recursos para assegurar a compra 

de material de apoio, como papel e tinta para as impressoras. b) A formação permanente de 

professores para o uso de programas e softwares educativos. c) A existência de sites com material 

constantemente atualizado, com programas educativos e apoio online para professores e alunos. d) A 

comunicação adequada entre a direção do sistema, os diretores de escola e os professores. e) A 

introdução na grade escolar de uma disciplina relativa ao “Uso crítico da Internet” ou, ao menos, sua 

introdução com conteúdo transversal na matriz curricular.” (2011, p. 3-4). 
9 Para além dos estudos teóricos sobre direito digital ou direito eletrônico, não se pode desconsiderar 

as enormes repercussões práticas das NTIC no direito, desde a informatização dos sistemas até o 

processo judicial eletrônico, passando pela completa informatização do processo eleitoral. 
10 Por todos, Manuel Castells e Pierre Lévy. 
11 Sérgio Amadeu, Sérgio Braga e Cláudio Penteado enfatizam: “Sem exagero, e parafraseando um 

antigo poeta e dramaturgo romano, podemos mesmo afirmar que nos dias de hoje (quase) nada do que 

é humano é estranho à internet” (2014, p. 5). 
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A internet se apresenta como potencial fator de exploração negocial, mais 

uma frente de exploração econômica com vistas à acumulação de riqueza. 

Contudo, é incorreto pensar que a projeção econômica da internet se 

limita às chamadas “empresas ponto.com”, desbravadoras do específico campo da 

comercialização de acessos à internet, como provedores, e venda de serviços pela 

rede.12 

Na verdade, todo o mundo dos negócios vai mudar de patamar gerencial, 

organizacional e estrutural a partir das possibilidades que a internet acarreta. 

Manuel Castells bem aponta que 

 

Numa sociedade em que firmas privadas são a principal fonte de 
criação de riqueza, não é de surpreender que, depois que a 
tecnologia da Internet tornou-se disponível na década de 1990, a 
difusão mais rápida, mais abrangente de seus usos tenha ocorrido no 
domínio dos negócios. A Internet está transformando a prática das 
empresas em sua relação com fornecedores e compradores, em sua 
administração, em seu processo de produção e em sua cooperação 
com outras firmas, em seu financiamento e na avaliaçãode ações em 
mercados financeiros. Os usos adequados da Internet tornaram-se 
uma fonte decisiva de produtividade e competitividade para negócios 
de todo tipo (grifou-se) (2003, ePub). 

 

O fato é que a expansão econômica da internet num contexto de 

capitalismo financeiro internacionalizado, pós-fordista, multiplicará as transações 

financeiras internacionais e as possibilidades de lucros exponenciais, no que se 

apresenta como um dos fatores em torno da grave crise mundial do capitalismo em 

2008. 

Ao analisar as causas da crise de 2008, Manuel Castells, Gustavo 

Cardoso e João Caraça registram de que forma a absorção das novas tecnologias 

digitais na economia teve sua importância: 

 

                                                 
12 Manuel Castells adverte que não se deve desconsiderar a importante contribuição que essas 

empresas deram à difusão da internet no mundo dos negócios: “Isso não quer dizer que firmas sejam 

meramente uma anedota passageira dos primeiros momentos da Era da Informação. AOL, Yahoo!, 

Amazon, e-Bay, e*Trade, e-Toy e tantas outras novas empresas ousadas inventaram sem dúvida um 

novo modelo de negócio, utilizando as oportunidades oferecidas pela Internet e aprendendo com a 

prática. De fato, os mercados financeiros acreditaram em suas pretensões de estar inventando o futuro, 

recompensando sua audácia com um valor assombroso  de capitalização em bolsa – por algum tempo. 

E capitalistas de risco se sentiram atraídos por suas perspectivas, fornecendo investimento suficiente  

para propelir um setor econômico inteiramente novo e, com ele, uma nova economia, antes que a 

poeira baixasse” (2003, ePub). 
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Primeiro: a transformação tecnológica das finanças, que forneceu a 
base para a formação de um mercado financeiro global, em torno de 
redes informáticas globais, e equipou as instituições financeiras com 
capacidade informática para usar modelos matemáticos avançados. 
Supunha-se que esses modelos fossem capazes de gerir a 
complexidade crescente do sistema financeiro e operar em mercados 
financeiros globais interdependentes por meio de transações 
eletrônicas, efetuadas a uma velocidade vertiginosa. 
Segundo: a liberalização e a desregulamentação dos mercados 
financeiros e instituições financeiras, que permitiu uma liberdade 
quase total de fluxos de capital por meio de empresas, atravessou o 
mundo e esmagou a capacidade de regulação dos reguladores 
nacionais. 
[...] (grifou-se) (2015, ePub). 

 

É indubitável que, doravante, não se pode mais analisar a economia sem 

perpassar os avanços tecnológicos decorrentes da internet. E se é assim com a 

economia, não será diferente com os demais aspectos da sociabilidade humana. 

 

2.3.2 Internet e Governos 

 

Se por um lado a difusão da internet no todo social dependeu de 

regulamentações estatais e disputas sobre tratar-se de tema de telecomunicações 

ou informática13, por outro lado, ao incorporar-se na sociabilidade, o seu uso como 

instrumento de governo em variadas facetas passa a ser uma exigência inafastável. 

José Carlos Vaz bem registra “[...] uma tendência de ampliação das 

demandas apresentadas pela sociedade aos governos e de aumento do padrão de 

exigência e expectativa quanto à qualidade dos serviços” (2008, p. 50). 

Doravante, seria inadmissível que os Governos não se valessem da 

internet como medida de transparência e publicidade de seus atos, como 

mecanismo de transformação integral de suas estruturas e rotinas enquanto 

Administração Pública e para aperfeiçoamento da execução das políticas públicas e 

prestação dos serviços públicos. 

Citando passagem de Espartaco Coelho, José Carlos Vaz indica que 

“Com o surgimento de novos métodos de produção dos serviços surgem condições 

                                                 
13 Marcelo Carvalho relata toda a trajetória dessa disputa, desde os seus primórdios, quando se 

considerava a comunicação de dados como parte estratégica da segurança nacional, até a gradual 

aproximação entre telecomunicações e informática e sua regulamentação, no Brasil, mediante ato 

conjunto dos Ministérios da Comunicação e da Ciência e Tecnologia, no contexto da política de 

privatização das empresas de comunicação (Portaria Interministerial nº 147, que instituiu o Comitê 

Gestor da Internet e Portaria nº 148, do Ministério das Comunicações) (2006). 
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para efetivo crescimento da eficiência e da eficácia das ações governamentais” 

(2008, p. 50). 

Na década de 1990, o crescimento da aplicação da tecnologia da 

informação à Administração Pública foi significativo e inexorável, podendo-se 

registrar a leitura ótica, cadastro único, cartões magnéticos, equipamentos em rede, 

call centers, postos de atendimento regionalizado operando em rede com sistemas 

centrais, prestação de serviços e informações diretamente pela internet, quiosques 

informatizados para auto-atendimento.14 

Em 2018, a impressão que se tem é a de que embora a internet tenha 

sido incorporada às práticas de governo e de gestão, a tecnologia poderia ser muito 

melhor utilizada em favor do interesse público, havendo uma defasagem de 

otimização em prol da prestação dos serviços públicos e desenvolvimento das 

políticas públicas. 

 

2.4 As NTIC e as mobilizações sociais/políticas 

 

O advento das novas plataformas de comunicação, em especial as redes 

sociais, foi fundamental para o sucesso – enquanto expressividade política – das 

“Jornadas de Junho” de 201315, ainda que não se deva considerar como fator 

exclusivo, porque outros tantos fatores concorreram para a sua eclosão (a 

generalizada insatisfação com a má prestação de serviços públicos em geral, 

notadamente no campo da infraestrutura e o esgarçamento do modelo de 

representação política são exemplos abordados ao longo deste trabalho). 

Não foi diferente com os movimentos congêneres no mundo, como a 

Primavera Árabe a partir de 2010, os movimentos na Grécia em 2011/2012, na 

Espanha em 2011, o movimento Occupy Wall Street em 2011: as NTIC e em 

                                                 
14 A indicação, exemplificativa, é de José Carlos Vaz (2008). 
15 Maria da Glória Gohn, ao registrar a importância das redes sociais nas manifestações de junho de 

2013, aponta que “[...] fazem parte de uma nova plataforma de movimento social composta 

predominantemente por jovens, escolarizados, predominância de camadas médias, conectadas por e 

em redes digitais, organizados horizontalmente, críticos das formas tradicionais da política, tais como 

se apresentam na atualidade – especialmente os partidos e os sindicatos -, eles pregam a autonomia em 

relação a essa forma antiga, embora alguns possam ter articulações com alguns partidos mais radicais. 

Pesquisas realizadas antes de 2013 já indicavam o protagonismo dos jovens nas redes sociais. [...] As 

convocações para os atos foram feitas vias redes sociais, e a grande mídia contribuiu para o 

crescimento repentino das mobilizações e manifestações em junho com a adesão da população, ao 

noticiar a agenda, os locais e a hora das manifestações, especialmente a TV e as redes on line” (grifou-

se) (2014, p. 12-13). 
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especial as redes sociais foram importantíssimos instrumentos de mobilização e 

aglutinação e, mesmo que não tenham inaugurado manifestações do tipo na história, 

contribuíram para a sua reformatação.16 

Mas essa especial utilização da internet para fins de mobilização social 

não caiu do nada a partir de 2010. A internet já vinha sendo utilizada, dentro das 

suas limitações iniciais mas também aproveitando as suas enormes potencialidades, 

no final do século XX e início da primeira década do novo século. 

Nicolás Somma aponta a utilização da internet já pelos aliados mexicanos 

e internacionais do movimento zapatista como sendo “o primeiro caso notório de 

utilização da internet em favor de um movimento social” na América Latina: 

 

En este contexto general, el primer caso notorio de utilización de la 
internet a favor de un movimiento social en la región es el del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, que surgió a principios de 1994 
desde la selva lacandona, en el sur de México, para oponerse a la 
firma del Tratado de Libre Comercio de las Américas. En rigor no 
fueron los guerrilleros zapatistas quienes difundieron la lucha del 
movimiento a través de la internet sino sus aliados mexicanos e 
internacionales que sí tenían acceso a esta – en ese momento – 
novedosa tecnología. Ellos utilizaron la internet para difundir al 
mundo la intimidación de los campesinos a manos del ejército 
mexicano y grupos paramilitares contrarios a la insurrección. Aunque 
no necesariamente fue el factor decisivo (Pitman 2007), eso les 
permitió ganar aliados internacionales y desmentir la información que 
promovía el gobierno mexicano por medios de comunicación oficiales 
(grifou-se) (2015, p. 105). 

 

A importância da internet para as mobilizações sociais e as suas enormes 

potencialidades já apareciam ali, conforme declaração de um ativista zapatista 

registrada no mesmo artigo por Somma: “un activista zapatista dice que ‘levó seis 

años construir un movimiento anti-guerra en los 60s, llevó seis meses construir un 

movimiento anti-guerra en la Guerra del Golfo, y llevó seis días construir un 

movimiento anti-gobierno mexicano en 1994’ (citado en Olesen 2006:190)” (2015, p. 

105-106). 

                                                 
16 Sérgio Amadeu, Sérgio Braga e Cláudio Penteado são precisos ao afirmar que “Se é verdade que 

não devemos cair no extremo de um ‘determinismo tecnológico’ segundo o qual as inovações que 

ocorrem no sistema econômico e nos meios de comunicação geram automaticamente novas 

modalidades de ação coletiva e de comportamentos humanos, sem a mediação das escolhas 

estratégicas dos atores sociais, também não devemos cair no outro extremo de deixar de levar em 

conta os impactos de tais inovações tecnológicas nas formas de sociabilidade contemporânea” (2014, 

p. 5). 
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É certo que as NTIC estão presentes e de modo muito ativo nas 

mobilizações sociais e políticas da década atual, ainda que possam ser múltiplas e 

inconclusivas as análises sobre em que medida sua utilização tem o potencial de 

transformar o patamar de participação social cidadã e sua eficácia no contexto do 

alcance de suas reivindicações e demandas. 

Também ainda estão por ser melhor compreendidas as características 

das mobilizações sociais e políticas efetuadas a partir de convocações 

premominantemente realizadas por meio das NTIC, bem como a viabilidade dessas 

mobilizações conseguirem produzir transformações efetivas em termos das 

reivindicações efetuadas. 

 

2.4.1 Características 

 

Embora o objeto da presente pesquisa não seja o de examinar 

especificamente as mobilizações sociais e políticas que, nos últimos anos, se 

desenvolveram ou se reformataram com o advento e o uso das NTIC, é conveniente 

examinar, ainda que de modo suscinto, quais são as suas características, tendo em 

mente que a sua boa compreensão será de enorme utilidade para a análise de sua 

utilização no contexto da democracia participativa. 

Aqui, será adotado o roteiro classificativo de Manuel Castells, ao analisar 

as características dessas mobilizações sociais e políticas efetuadas com o suporte 

da Internet, tratadas como movimentos sociais em rede como padrão emergente: 

 

1 - São conectados em rede de múltiplas formas 

 

De algum modo, a conexão em rede de múltiplas formas é uma 

decorrência mesma da ampliação da esfera pública que o ciberspaço proporciona. 

Segundo Castells,  

 

O uso das redes de comunicação da internet e dos telefones 
celulares é essencial, mas a forma de conectar-se em rede é 
multimodal. Inclui redes sociais on-line e off-line, assim como redes 
preexistentes e outras formadas durante as ações do movimento. 
Formam-se redes dentro do movimento, com outros movimentos do 
mundo todo, com a blogosfera da internet, com a mídia e com a 
sociedade em geral. As tecnologias que possibilitam a constituição 
de redes são significativas por forncecer a plataforma para essa 
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prática continuada e que tende a se expandir, evoluindo com a 
mudança de formato do movimento. 
[...] 
Desse modo, não precisam de uma liderança formal, de um centro 
de comando ou controle, nem de uma organização vertical, para 
passar informações ou instruções. Essa estrutura descentralizada 
maximiza as chances de participação no movimento, já que ele é 
constituído de redes abertas, sem fronteiras definidas, sempre se 
reconfigurando segundo o nível de envolvimento da população em 
geral. Também reduz a vulnerabilidade do movimento à ameaça de 
repressão, já que há poucos alvos específicos a reprimir, exceto nos 
lugares ocupados; e a rede pode se reconstituir enquanto houver um 
número suficiente de participantes, frouxamente conectados por seus 
objetivos e valores comuns. A conexão em rede como modo de vida 
do movimento protege-o tanto dos adversários quando dos próprios 
perigos internos representados pela burocratização e pela 
manipulação (grifou-se) (2013, ePub). 
 

2 – Ocupação do espaço urbano  

 

Para Castells, esses movimentos que se iniciam pela internet tornam-se 

movimento ao ocupar o espaço urbano, “[...] seja por ocupação permanente de 

praças públicas, seja pela persistência das manifestações de rua” (2013, ePub): 

 

O espaço do movimento é sempre feito de uma interação do espaço 
dos fluxos na internet e nas redes de comunicação sem fio com o 
espaço dos lugares ocupados e dos prédios simbólicos visados em 
seus atos de protesto. Esse híbrido de cibernética e espaço urbano 
constitui um terceiro espaço, a que dou o nome de espaço da 
autonomia, porque só se pode garantir autonomia pela capacidade 
de se organizar no espaço livre das redes de comunicação; mas, ao 
mesmo tempo, ela pode ser exercida como força transformadora, 
desafiando a ordem institucional disciplinar, ao reclamar o espaço da 
cidade para seus cidadãos. Autonomia sem desafio torna-se retirada. 
Desafio sem uma base permanente para a autonomia no espaço dos 
fluxos equivale a um ativismo interrompido. O espaço da autonomia é 
a nova forma espacial dos movimentos sociais em rede (destaque do 
autor) (2013, ePub). 
 

3 – Movimentos são simultaneamente locais e globais: 

 

Começam em contextos específicos, por motivos próprios, 
constituem suas próprias redes e constroem seu espaço público ao 
ocupar o espaço urbano e se conectar às redes da internet. Mas 
também são globais, pois estão conectados com o mundo inteiro, 
aprendem com outras experiências e, de fato, muitas vezes são 
estimulados por essas experiências a se envolver em sua própria 
mobilização. Além disso, mantêm um debate contínuo na internet e 
algumas vezes convocam a participação conjunta e simultânea em 
manifestações globais numa rede de espaços locais  (2013, ePub). 
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4 – Geram suas próprias formas de tempo: o tempo atemporal 

 

Por um lado, nos lugares ocupados, vivem um dia após outro, sem 
saber quando virá a expulsão,organizando sua vida como se essa 
pudesse ser a sociedade alternativa de seus sonhos, ilimitada em 
seus horizontes e livres das restrições cronológicas de suas 
disciplinadas vidas anteriores. Por outro lado, em seus debates e 
projetos, referem-se a um horizonte de possibilidades ilimitado, e 
novas formas de vida e comunidade emergem da prática do 
movimento. Vivem no momento em termos de sua experiência e 
projetam seu tempo no futuro do processo de construção histórica, 
por antecipação. Entre essas duas práticas atemporais, recusam o 
subserviente tempo cronológico imposto pelos cronômotros de sua 
existência (2013, ePub). 

 

5 – Movimentos espontâneos em sua origem: 

 
Em termos de gênese, esses movimentos são amplamente 
espontâneos em sua origem, geralmente desencadeados por uma 
centelha de indignação, seja relacionada a um evento específico, 
seja a um acesso de aversão pelas ações dos governantes. Em 
todos os casos, têm origem num apelo à ação proveniente do espaço 
dos fluxos, que visa a criar uma comunidade instantânea de prática 
insurgente no espaço dos lugares. A fonte do apelo é menos 
relevante que o impacto da mensagem sobre receptores múltiplos e 
inespecíficos, cujas emoções se conectam à sua forma e a seu 
conteúdo. O poder das imagens é soberano. O Youtube foi 
provavelmente uma das mais poderosas ferramentas de mobilização 
nos estágios iniciais do movimento, São signficiativas sobretudo as 
imagens de violenta repressão por parte da polícia ou de vândalos 
(destaque do autor) (2013, ePub). 
 

6 – Os movimentos são virais: 

 

Isso se dá não apenas pelo caréter viral da difusão das mensagens 
em si, particularmente das imagens de mobilização, mas em função 
do efeito demonstração de movimentos que brotam por toda parte. 
Temos observado essa capacidade viral de um país para outro, de 
uma cidade para outra, de uma instituição para outra. Ver e ouvir 
protestos em algum outro lugar, mesmo que em contextos distantes 
e culturas diferentes, inspira a mobilização, porque desencadeia a 
esperança da possibilidade de mudança (destaque do autor) (2013, 
ePub). 

 

7 – Horizontalidade: 

 

As tomadas de decisão em geral ocorrem em assembleias e em 
comitês por elas designados. Na verdade, trata-sede movimentos 
sem liderança, não pela falta de líderes em potencial, mas pela 
profunda e espontânea desconfiança da maioria dos participantes do 
movimento em relação a qualquer forma de delegação de poder. 
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Essa característica essencial dos movimentos observados resulta 
diretamente de uma de suas causas: a rejeição dos representantes 
políticos pelos representados, depois que se sentiram traídos e 
manipulados em sua experiência com a política instituída. 
[...] Mas esses ativistas só são aceitos em seu papel enquanto não 
tomam individualmente decisões importantes. Assim, apesar das 
óbvias tensões na prática do movimento, a regra implícita, 
amplamente aceita, é que ele seja autogovernado pelos 
participantes. Trata-se, a um só tempo, de um procedimento 
organizacional e de um objetivo político: estabelecer alicerces de 
uma futura democracia de verdade praticando-a no movimento. 
[...] 
A horizontalidade das redes favorece a cooperação e a 
solidariedade, ao mesmo tempo que reduz a necessidade de 
liderança formal. Assim, o que parece ser ineficaz como forma de 
deliberação e tomada de decisão é de fato o alicerce necessário para 
gerar confiança, sem a qual nenhuma ação comum poderia ser 
empreendida contra o cenário de uma cultura política caracterizada 
pela competição e pelo cinismo. O movimento produz seus próprios 
antídotos contra a disseminação dos valores sociais que deseja 
combater. Esse é o princípio constante que surge dos debates de 
todos os movimentos: não apenas os fins não jusitificam os meios, 
mas os meios, de fato, encarnam os objetivos da transformação 
(destaque do autor)  (2013, ePub). 
 

8 – São movimentos “profundamente” autorreflexivos: 

 

Questionam-se permanentemente como movimento, e seus 
participantes como indivíduos, sobre o que são, o que desejam e o 
que pretendem realizar, que tipo de democracia e sociedade estão 
almejando e como evitar os imprevistos e armadilhas de tantos 
movimentos fracassados por reproduzir em si mesmos os 
mecanismos do sistema que queriam mudar, em particular no que se 
refere à delegação política da autonomia e da soberania. Essa 
autorreflexidade manifesta-se no processo de deliberação das 
assembleias, mas também em múltiplos fóruns da internet, assim 
como numa miríade de blogs e grupos de discussão nas redes 
sociais  (2013, ePub). 

 

9 – Em princípio, são pacíficos: 

 

Em princípio, eles não são violentos, em geral se envolvendo, em 
sua origem, na desobediência civil, pacífica. Mas tendem a se 
engajar na ocupação do espaço público e em táticas contenciosas 
com o propósito de pressionar autoridades políticas e organizações 
empresariais, de vez que não reconhecem a viabilidade de uma 
participação justa nos canais institucionais.  
[...] 
Por outro lado, é difícil, seja individual, seja coletivamente, reprimir o 
instinto básico de autodefesa. Isso foi muito importante no caso dos 
levantes árabes, em que, confrontados por repetidos massacres nos 
quais se empregou uma violência militar extrema, alguns movimentos 
democráticos acabaram se tornando contendores em guerras civis 
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sangrentas. Desse modo, os movimentos sociais desapareceram, 
substituídos por facções violentas que lutam pelo poder do Estado. A 
situação é obviamente diferente em democracias liberais, mas a 
arbitrariedade e a impunidade da violência policial abrem caminho, 
em muitos casos, para a ação violenta de grupos pequenos e 
determinados, prontos a confrontar o sistema com violência, a fim de 
expor seu caréter violento (destaque do autor) (2013, ePub). 

 

10 – Raramente são programáticos: 

 

[...] sendo múltiplas as demandas e ilimitadas as motivações, eles 
não conseguem formalizar uma organização ou liderança porque seu 
consenso, seu companheirismo, depende de uma deliberação e de 
um protesto ad hoc, não da concretização de um programa 
elaborado em torno de objetivos específicos. Isso é tanto sua força 
(um amplo poder de atração) quanto sua fraqueza (como se pode 
realizar alguma coisa quando os objetivos a serem alcançados são 
indefinidos? (2013, ePub). 

 

11 – São muito políticos num sentido fundamental: 

 

Particularmente, quando propõem e praticam a democracia 
deliberativa direta, baseada na democracia em rede. Projetam uma 
nova utopia de democracia em rede baseada em comunidades locais 
e virtuais em interação. Mas utopias não são meras fantasias. A 
maioria das ideologias políticas modernas que estão nas raízes dos 
sistemas políticos (liberalismo, socialismo, comunismo) originou-se 
em utopias [...] O que esses movimentos sociais em rede estão 
propondo em sua prática é uma nova utopia no cerne da cultura da 
sociedade em rede: a utopia da autonomia do sujeito em relação às 
instituições da sociedade. 
Quando as sociedades falham na administração de suas crises 
estruturais pelas instituições existentes, a mudança só pode ocorrer 
fora do sistema, mediante a transformação das relações de poder, 
que começa na mente das pessoas e se desenvolve em forma de 
redes construídas pelos projetos dos novo atores que constituem a si 
mesmos como sujeitos da nova história em processo. A internet, que, 
como todas as tecnologias, encarna a cultura material, é uma 
plataforma privilegiada para a construção social da autonomia (2013, 
ePub). 

 

Embora seu estudo não tenha incluído os movimentos sociais e as 

mobilizações políticas pós-junho de 2013 no Brasil, Castells relata no prefácio à 2ª 

edição que, ao ser indagado quando do término de palestra de apresentação do livro 

sobre o porquê de movimentos como os analisados não ocorrerem no Brasil, alguém 

na plateia informava o fechamento da Avenida Paulista: era a manifestação do MPL 

(Movimento Passe Livre) que dera início ao que depois se convencionou denominar 
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de “Jornadas de Junho” de 2013. E que, embora não estudadas no livro, as 

“Jornadas de Junho” de 2013 demonstravam, com a presença dessas características 

acima descritas, que “Na verdade, o Brasil não era exceção, mas um acréscimo a 

uma galáxia em expansão de novas formas de movimentos sociais” (2013, ePub). 

As “Jornadas de Junho” de 2013 ainda carecem de estudos mais 

conclusivos. Todavia, alguns trabalhos conseguiram identificar, nelas, essas 

mesmas características apontadas por Castells, claro que com especificidades 

locais.17 

Essa avaliação, contudo, está longe de ser unânime. 

Ao criticar a abordagem que considera excessivamente superficial de 

Castells sobre o papel das redes sociais nas manifestações de junho de 2013, 

referindo-se inclusive a abordagem de analista que possui pouco conhecimento do 

país, Leonardo Avritzer registra que  

 

[...] os aspectos apontados por Castells estiveram presentes nessas 
manifestações, mas certamente não constituíram o seu ponto fulcral 
nem explicam sua emergência. Na melhor das hipóteses, podem ser 
considerados elementos genéricos presentes em todas as formas de 
manifestação social, o que certamente não lhes fornece um carácter 
explicativo. O ponto de partida das manifestações de junho foi a 
ruptura do campo político da participação social no Brasil [...] (2016, 
p. 65-66). 

 

De qualquer modo, a percepção da presença das características 

apontadas por Castells nas manifestações no mundo a partir de 2010 e no Brasil 

especialmente a partir de 2013 – a despeito da divergência quanto a constituir ou 

não seu ponto essencial ou explicar a sua ocorrência – é suficiente para considerá-

las como importante análise de uso das NTIC para ativismo político e social, o que 

será indispensável para a análise crítica da possibilidade de sua utilização com 

vistas à superação dos obstáculos à efetivação da democracia participativa. 

 

2.4.2 Movimentos sociais e políticos on line/off line  

 

Com a compreensão de que as mobilizações sociais e políticas 

reformatadas pelo uso das NTIC representam uma novidade a ser melhor estudada 

                                                 
17 Cite-se o trabalho de Maria da Glória Gohn, que também adota a referência teórica de Castells 

(2014). 
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no âmbito das ciências sociais, o fato é que não se deve ignorar a sua presença 

como fenômeno novo e com consequências ainda não muito claras. 

De fato, ainda não se consegue precisar a força exata que essas 

mobilizações apresentam. Melhor dizendo: ainda que esses assim chamados 

movimentos on line consigam dar voz direta e rápida intervenção social e política a 

grupos oprimidos e/ou marginalizados, ainda que obtenham evidente vitória política 

enquanto expressividade, o passo seguinte, a saber, a materialização de suas 

pautas e reivindicações, continua a depender do filtro institucional do sistema 

político-representativo, e é essa barreira que se apresenta, até o presente momento, 

como uma incógnita. 

Bernard Sorj bem aponta que “[...] en el ciber-activismo su influencia 

depende de los efectos fuera del mundo on-line de sus mensajes en las redes 

sociales” (2015, p. 41). Noutras palavras: o ativismo on line não se basta por si, pois 

é indispensável que ele repercuta no mundo off line, que é afinal de contas onde as 

decisões são tomadas e implementadas: 

 

Si las redes virtuales tienen una eficacia enorme para movilizar y 
mantener el contacto entre los manifestantes, no es menos cierto que 
continúan siendo las relaciones cara a cara, en los encuentros y 
convivencia entre individuos en el espacio urbano, en el 
enfrentamiento con fuerzas policiales, y, posteriormente, en la 
capacidad de organización de grupos más permanentes que 
interaccionan con el sistema institucional que pasan a existir off-line, 
donde se juegan las consecuencias políticas duraderas de la 
movilización ciudadana (SORJ, 2015, p. 16-17). 

 

De qualquer modo, ainda que seja possível apontar situações em que as 

mobilizações on line conseguiram auxiliar importantes mobilizações off line de alta 

intensidade e expressividade política - como manifestações de rua, ocupações de 

praças e espaços públicos – mas no fim das contas não conseguiram alcançar o 

êxito pretendido enquanto pautas de reivindicações apresentadas, não se deve 

desconsiderar o ganho político de tais mobilizações e a sua mudança qualitativa de 

patamar, com o auxílio e o uso das NTIC.18 

                                                 
18 Castells registra o relevantíssimo processo de elaboração constitucional participativa com uso das 

ferramentas da internet na Islândia (crowdsourcing) – “[...] o Facebook foi a plataforma básica do 

debate.  O Twitter foi o canal utilizado para relatar o progresso do trabalho e dirimir dúvidas dos 

cidadãos. Youtube e Flickr foram usados para estabelecer uma comunicação direta entre cidadãos e 

membros do Conselho, assim como para propiciar a participação nos debates que ocorriam por toda a 

Islândia” - que restou frustrado em seu resultado final pois o Parlamento engavetou o projeto de 
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E é esse aspecto que será de crucial relevância para a superação dos 

obstáculos à efetivação da democracia participativa no Brasil, que é afinal o objeto 

da presente tese. 

 

2.5 Potencialidades exploradas e inexploradas das NTIC como instrumentos 

de participação da cidadania no debate público e nas deliberações políticas 

 

As NTIC são uma realidade e a sua ampla utilização, com garantia de 

acesso a todos, tornou-se corolário dos avanços em termos de participação social 

democrática. Não obstante, sua utilização no Brasil já poderia ter alcançado um 

patamar mais significativo. 

Convém descrever e analisar criticamente as iniciativas governamentais e 

as iniciativas sociais voltadas ao uso das NTIC no incremento da participação cidadã 

no processo democrático. 

 

2.5.1 Iniciativas governamentais 

 

As diveras esferas governamentais por seus variados órgãos parecem ter 

adotado, até o presente momento, dois tipos de iniciativa de incremento da 

participação popular por meio das NTIC: a) disponibilização de informações como 

                                                                                                                                                         
reforma constitucional, que precisava ser aprovado pelo Parlamento em duas votações sucessivas com 

uma eleição entre elas. De qualquer modo, “O fato de a Constituição de um país poder refletir 

explicitamente princípios que, no contexto do capitalismo global, são revolucionários mostra o elo 

direto entre um processo de crowdsourcing genuinamente popular e o conteúdo resultante desse 

processo participativo. Deve-se lembrar que a consulta e a elaboração ocorreram num período de 

quatro meses, tal como exigido pelo Parlamento, o que desmente a noção de ineficácia da democracia 

participativa. Claro, a Islândia tem apenas 320 mil habitantes. Mas os defensores da experiência 

argumentam que, com a internet, com o pleno domínio dela e o acesso irrestrito a ela, esse modelo de 

participação política crowdsourcing do processo legislativo é passível de ampliação. [...] Entretanto, se 

a crise de legitimidade política continua a se espalhar pelo mundo, e se cidadãos de toda parte 

continuam à procura de inspiração na busca de uma verdadeira democracia, as bases tecnológicas e 

culturais desse aprofundamento da democracia representativa podem ter sido lançadas num pequeno 

país feito de gelo e fogo, situado numa ilha do Atlântico Norte” (2017, ePub). 
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medida de transparência e prestação on line de serviços19; b) consulta sobre 

projetos de lei e políticas públicas em gestação20.  

Já existem pesquisas empíricas efetuadas e estudos de casos 

apresentados, sob a perspectiva da comunicação e da ciência política, que 

examinam a extensão e o alcance de iniciativas governamentais como essas aqui 

mencionadas. 

Em exame dos canais participativos presentes nos portais da Presidência 

da República e da Câmara dos Deputados, Francisco Marques constata a 

inexistência de uso mais efetivo das potencialidades participativas por parte do 

primeiro, enquanto o segundo lida melhor com essas possibilidades: 

 

No caso do Portal da Presidência, o fornecimento de endereços de e-
mail se mostrou o recurso mais comum. Ainda que seja auferida aos 
órgãos do Planalto a chance de operacionalizar mecanismos mais 
efetivos de participação, o potencial da Internet é utilizado de 
maneira rudimentar. Os poucos canais de comunicação com 
capacidade participativa encontrados no Portal da Presidência 
apresentam, como traço primaz, uma interação individualizada. [...] 
O Portal da Câmara encarna uma postura diferente, dispondo de 
uma multiplicidade de canais participativos, a exemplo das salas de 
bate-papo e dos fóruns. Atribui-se tal distinção ao fato de que, nesta 
iniciativa, houve um cuidado melhor no planejamento e na 
administração dos recursos de informação e comunicação digitais, 
buscando-se inovar constantemente e atender às exigências 
crescentes dos usuários, integrando-se, ainda, aquelas seções mais 
pertinentes da instituição à operação do site (2011, p. 115). 
 

Enfim, no que se refere ao primeiro aspecto (disponibilização de 

informações como medida de transparência e prestação on line de serviços), a 

despeito de sua importância até mesmo elementar, dado o estágio tecnológico a que 

se chegou, a constatação crítica é a de que se trata de iniciativa insuficiente e 

incapaz de aproveitar as melhores pontencialidades das NTIC no estímulo à 

participação da cidadania no debate público e nas deliberações fundamentais: 

 

Esse tipo de iniciativa, embora importante, não parece captar as 
efetivas potencialidades transformadoras da era digital - 

                                                 
19 Já se apontou, inclusive, que nesse sentido é a Lei n° 12.527/2011 - “Lei de Acesso à Informação - 

LIA”, “[...] que obriga a divulgação pelos órgãos e entidades públicas de ‘informações de interesse 

coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas’, impondo-se a transparência mediante utilização, 

para além dos meios tradicionais, dos respectivos sítios oficiais na internet (Art. 8º, caput, §§ 1º e 2º, 

Art. 10, § 2º, Art. 30, incisos I, II e III)” (MONTEIRO; MACÊDO, 2017, p. 155-156). 
20 Ana Cristina Azevedo Pontes apresenta com detalhes a consulta pública realizada pelo Ministério da 

Justiça a propósito do marco civil da internet como prova da “e-democracia” no Brasil (2013). 
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potencialidades de proporcionar mudanças paradigmáticas do 
exercício da cidadania ativa na democracia participativa - pois 
compõem mesmo um arquétipo no qual as novas ferramentas 
tecnológicas de comunicação são utilizadas apenas para aperfeiçoar 
o modelo liberal-democrático-representativo de cidadania 
(MONTEIRO; MACEDO, 2017, p. 156). 

 

A observação de Wilson Gomes, a propósito da perspectiva de Norris, é 

bem precisa e direta, sobre tratar-se esse tipo de utilização governamental das  NTIC 

como “mais do mesmo”: 

 

[...] melhore-se a comunicação mediante novos e mais eficazes 
canais, acelerem-se e se aumentem os fluxos de informação, 
intensifique-se a transparência, estenda-se a responsabilização dos 
agentes do Estado, tudo isso via tecnologias digitais, e um projeto 
legítimo e eficiente de democracia digital terá sido implantado. 
Com isso, Norris toma como evidente que democracia eleitoral 
(eleições limpas e livres, precedidas de e acompanhadas por uma 
opinião livre e pluralista, de diversidade partidária, com alternância 
de partidos ao poder, que assegura a liberdade de consciência, com 
colegiado universal e com igualdade política dentre os cidadãos) 
mais liberdades civis e políticas são os ingredientes fundamentais 
para uma democracia saudável. Ora, não há dúvida que esta base, 
típica da democracia liberal, é de fato fundamental, mas só no 
sentido de que é um fundamento, uma base, qualificada e 
irrenunciável. Mas para um corpo significativo de literatura, uma base 
insuficiente para um padrão adequado de democracia. Admitida tal 
base, ainda assim se arrolam um número impressionante de déficits 
institucionais e culturais da democracia liberal, de conseqüências 
negativas a serem reparadas, de desvios institucionais a serem 
corrigidos, de riscos a serem evitados, de tendências a serem 
reforçadas e, por fim, por último, mas não de menos importância, de 
princípios essenciais a serem ainda implementados (grifou-se) (2015, 
p. 8). 

 

Já sobre o segundo aspecto - consulta sobre projetos de lei e políticas 

públicas em gestação – tem-se iniciativa mais próxima da exploração das melhores 

potencialidades das NTIC na otimização da participação social no debate público e 

nos processos deliberativos. 

É o caso das periódicas enquetes disponibilizadas nos sítios da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal, acerca de proposições legislativas em 

tramitação, bem como consultas formuladas por órgãos do Poder Executivo. Existe 

intenso debate e até mesmo ativismo político nas redes sociais, quando adeptos de 

determinado viés sobre os conteúdos dos projetos disponibilizados para consulta 

efetuam campanhas de mobilização para que os cidadãos acessem os respectivos 
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sites e se manifestem, para dar maior força e visibilidade às suas vertentes de 

opinião quanto àqueles assuntos na disputa social e na perspectiva de conseguir 

influenciar o Parlamento no momento deliberativo. 

Todavia, é fácil constatar que tais iniciativas, 

 

[...] embora propositivas de interação da cidadania na formulação de 
determinadas políticas públicas, esbarram no limite de fácil 
percepção: o controle governamental, na íntegra, da participação 
social em todo o processo, desde a origem (o que consultar, como 
consultar) até o resultado definitivo (o que fazer, em termos 
deliberativos, com o apanhado das diversificadas opiniões e 
sugestões captadas na consulta pública) (MONTEIRO; MACEDO, 
2017, p. 157). 
 
 

Francisco Marques também conclui nessa linha de pensamento, ao 

abordar a maior utilização, pelo Portal da Câmara dos Deputados, dos canais 

participativos e identificar a resistência dos “agentes institucionais” em aceitar a 

participação como parceria de integração do processo de decisão política: 

 

Mesmo em experiências nas quais se percebe uma maior provisão 
de canais participativos, são de se questionar, por exemplo, os 
efeitos políticos que tais recursos podem gerar, uma vez que não 
adianta dar voz e oportunidades de expressão e discussão aos 
usuários se a eles não se demonstra, também, seriedade na 
consideração das questões encaminhadas (2011, p. 116). 

 
2.5.2 Iniciativas sociais 

 

 
No já mencionado artigo sobre a cidadania ativa na “era digital”, Maurício 

Gentil Monteiro e José Eduardo Macêdo bem expõem que “É no campo das 

iniciativas da sociedade voltadas ao exercício da cidadania ativa no ambiente da ‘era 

digital’ que se apresentam experiências mais férteis e com potencialidades mais 

agudas” (2017, p. 157). 

Afinal, já se fala em opinião pública digital21 e sua importância no espaço 

público: 

                                                 
21 Pierre Lévy já preconizava, em 2001, que “A opinião pública moldar-se-á cada vez mais em listas 

de discussão, fóruns, salas de conversação, redes de sítios interligados e outros dispositivos de 

comunicação próprios para as comunidades virtuais, dos quais alguns media ‘clássicos’ serão, quando 

muito, pontos de reunião. Neste enquadramento, o texto de um jornalista distinguir-se-á cada vez 

menos da opinião de um especialista de renome ou de um internauta de escrita fácil num grupo de 

discussão. A noção de opinião pública (a insistir na manutenção desse termo) qualificará 

prioritariamente comunidades linguísticas e de afins diversos mais do que cidadãos de um Estado. 
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[...] já se pode apontar a consolidação de uma “opinião pública 
digital”, em paralelo à tradicional “opinião pública” reverberada pelos 
meios tradicionais de comunicação social (televisão, rádio, jornais, 
revistas). Essa “opinião pública digital” é composta por cidadãos que 
se acostumaram a ler notícias e reflexões a partir de conteúdos 
disponibilizados na internet, tanto os conteúdos disponibilizados 
pelas corporações de comunicação social já existente em seus sítios 
oficiais como, sobretudo, por conteúdos disponibilizados por 
jornalistas e grupos de modo autônomo, no sentido de não 
vinculados aos grupos empresariais de comunicação. 
Trata-se do fenômeno da difusão de blogs com conteúdos políticos, 
econômicos e culturais, com ampla diversidade ideológica e com 
espaço para abordagens bem diferentes daquelas usualmente 
tratadas na mídia convencional. 
E essa “opinião pública digital” explodiu com o advento e 
consolidação das “redes sociais”, por meio das quais tanto pessoas 
conhecidas e famosas no espectro político e da informação 
(jornalistas, políticos) quanto qualquer cidadão expressam livremente 
suas opiniões, debatem temas polêmicos, interagem entre si, 
difundem ideologias e propostas de ação, combinam mobilizações, 
dentre tantas outras práticas cuja catalogação exaustiva seria difícil 
de elaborar. 
Nesse contexto é que podem ser citadas, apenas como exemplos, 
iniciativas como “Avaaz.org – o mundo em ação” (por meio da qual é 
possível a qualquer cidadão elaborar um “petição on line” como parte 
de uma determinada pauta social mobilizadora) ou “Vote na Web”, 
iniciativas da sociedade, que apontam para a cidadania ativa de 
modo mais efetivo (MONTEIRO; MACÊDO, 2017, p. 157-158). 

 

Enfim, não obstante essas iniciativas sociais assumam especial 

relevância no apontamento de possíveis caminhos de viabilização da democracia 

participativa com o uso intenso das NTIC, o fato é que não conseguem escapar da 

mesma crítica efetuada às iniciativas governamentais adotadas até o presente 

momento: remanesce o controle governamental, especificamente do resultado final 

do processo: 

                                                                                                                                                         
Aliás, a maioria das comunicações no ciberespaço estão a adquirir um caráter ‘público’. O mínimo 

correio eletrônico pode ser reproduzido, reenviado, interceptado, etc. As pessoas que frequentam 

várias comunidades virtuais fazem passar de uma para outra as informações que consideram 

pertinentes. Tudo quanto surge num sítio pode ser visto e indexado pela via de um link de hipertexto 

pelos internautas de todo o mundo. Por conseguinte, a esfera pública está em crescimento e em 

reorganização continuados. Ela desdobra-se, particulariza-se em pequenas e médias comunidades, 

cola-se aqui e acolá, floresce noutro ponto, reconstitui uma singularidade nesta ou naquela área do 

espaço semântico (e qualquer regularidade pode morrer ou propagar-se de modo fulgurante), etc. É 

aquilo a que poderíamos chamar o carácter fractal da conversação ou da inteligência coletiva no 

ciberespaço. Em vez de apenas se multiplicarem num único nível, numa única escala (no palco 

clássico dos media), as suas formas, complexas e dinâmicas, reproduzem-se em todas as escalas e 

passam imprevisivelmente de um nível para o outro no seio da rede viva, móvel e em expansão da 

inteligência colectiva da humanidade” (2012, p. 53-54). 
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É claro que, também aqui, há o limite mencionado no item anterior, 
que é o integral controle governamental da participação social no 
processo, senão da origem, mas do resultado final (o que fazer, em 
termos deliberativos, com o apanhado das diversificadas opiniões e 
sugestões e mobilizações decorrentes das iniciativas sociais). 
Porém, esse limite é mesmo o limite da cidadania ativa em seu 
conjunto, e não se localiza apenas no exercício da cidadania pela via 
das novas ferramentas tecnológicas de comunicação: como fazer da 
cidadania ativa a expressão maior da deliberação democrática? 
Como efetivar a soberania popular, a determinação constitucional de 
que todo o poder emana do povo? Enfim, como materializar a 
democracia participativa? (MONTEIRO; MACÊDO, 2017, p. 158-
159). 
 
 

2.6 A crise aguda dos sistemas de representação  
 

 
É verdadeiro que as instituições do sistema liberal-democrático-

representativo atravessam forte crise de legitimidade e representatividade. 

Pierre Rosanvallon, ao descrever e avaliar o que denominou tratar-se de 

uma forma política, a “contra-democracia”, indicou diversas demonstrações de 

desconfiança nas instituições da democracia liberal, como os elevados índices de 

abstenção eleitoral e a falta de perspectiva de real cumprimento das promessas 

eleitorais e de atuação dos representantes com vistas ao bem comum (2015). 

No Brasil, Paulo Bonavides bem identificou, já há algum tempo, a crise do 

sistema representativo, presentes algumas das observações sobre a crise da 

democracia liberal em todo o mundo: 

 

O emprego deste, ao longo de quatro repúblicas, por mais de um 
século, não eliminou as oligarquias, não transferiu ao povo o 
comando e a direção dos negócios públicos, não fortaleceu nem 
legitimou nem tampouco fez genuína a presença dos partidos no 
exercício do poder. Ao contrário, tornou mais ásperas e agudas as 
contradições partidárias em matéria de participação governativa 
eficaz. Do mesmo passo fez, também, do poder pessoal, da 
hegemonia executiva e da rede de interesses poderosos e 
privilegiados, a essência de toda uma política guiada no interesse 
próprio de minorias refratárias à prevalência da vontade social e sem 
respaldo de opinião junto das camadas majoritárias da Sociedade 
(1998, p. 351). 

 

De fato, o exercício da representação política, mais especificamente nos 

parlamentos, apresenta graves distorções, quer decorrentes da própria atuação dos 

representantes, quer do arcabouço institucional atualmente em vigor.  
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Com efeito, os desvirtuamentos políticos e morais da democracia 

representativa têm, na prática, usurpado o poder soberano do povo: 

 

Os vícios eleitorais, a propaganda dirigida, a manipulação da 
consciência pública e opinativa do cidadão pelos poderes e veículos 
de informação, a serviço da classe dominante, que os subornou, até 
as manifestações executivas e legiferantes exercitadas contra o povo 
e a nação e a sociedade nas ocasiões governativas mais delicadas, 
ferem o interesse nacional, desvirtuam os fins do Estado, corrompem 
a moral pública e apodrecem aquilo que, até agora, o status quo fez 
passar por democracia e representação (BONAVIDES, 2001, p. 25-
26). 

 

Esse quadro já vinha gerando uma contínua insatisfação – ou, no mínimo, 

passividade – do cidadão frente à democracia (e também abriu margem para o 

ativismo judicial22).  

Fábio Konder Comparato bem analisou o fenômeno, cada vez mais 

intenso e presente: 

 

A verdadeira República não se opõe necessariamente à monarquia, 
mas sim à submissão do bem comum do povo a interesses 
particulares, sejam eles de indivíduos, famílias, classes, partidos, 
igrejas, corporações ou, até mesmo, de entidades estatais. A 
verdadeira democracia não é só o regime político em que o povo 
elege periodicamente os governantes mas, antes de tudo, aquele em 
que o povo não abre mão do seu poder soberano de decidir as 
grandes questões que empenham o futuro nacional e de controlar a 
atuação de todos os agentes públicos, em qualquer órgão do Estado 
em que se situem (2005). 

 

Ainda segundo COMPARATO, a mesma Constituição que assegura o 

primado da soberania popular, com o povo a exercer o seu poder por meio de 

representantes eleitos “ou diretamente” (Art. 1º, parágrafo único), por voto direto, 

secreto, com valor igual para todos, mediante “plebiscito, referendo e iniciativa 

popular” (Art. 14), atribui competência exclusiva ao Congresso Nacional para 

autorizar referendo e convocar plebiscito (Art. 49, XV) e impõe exigências muito 

rigorosas para a iniciativa popular de projetos de lei [subscrição de 1% (um por 

cento) do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos cinco estados, com não 

menos de 0,3% (três décimos por cento) dos eleitores de cada um deles – Art. 61, § 

                                                 
22 Ao mencionar que a judicialização da política é um dos aspectos mais discutidos e analisados na 

democracia contemporânea, Rosanvallon aponta que o fenômeno é complexo e multifacetado e 

decorre de diversos fatores, sendo um deles a fragilidade e a instabilidade de sistemas políticos e 

contradições institucionais (2015). 
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2º]. Necessário eliminar esses grandes entraves à intensificação da democracia 

participativa, entraves que fazem depender da vontade dos mandatários o exercício 

direto do poder pelo mandante (2014). 

As manifestações populares de junho de 2013 catalisaram essa 

insatisfação contínua e crescente, seja com as mazelas do sistema representativo, 

seja com a não efetividade dos mecanismos de democracia participativa presentes 

na Constituição. 

O advento das NTIC e seu uso na canalização de insatisfação social e em 

prol de mobilizações políticas e ativismo direto, dispensando os tradicionais canais 

de mediação, acaba se tornando uma consequência natural e até mesmo inevitável. 

Todavia, embora mobilizações políticas populares sempre tenham existido 

na história, não se deve desconsiderar a simbiose entre a cada vez maior crise de 

legitimidade dos diversos mecanismos de representação e o paulatino 

desenvolvimento e uso político das NTIC pela cidadania e pelos movimentos sociais, 

das mais diverdas vertentes ideológicas. 

É possível apontar a relação dialética de causa-efeito entre a cada vez 

mais intensa insatisfação popular com as instituições do sistema representativo e o 

uso das NTIC nas mobilizações políticas de protesto que ocorreram no mundo a 

partir de 2010.23 

No Brasil, embora as NTIC já viessem sendo utilizadas como forma de 

ativismo político on line e como forma de manifestação da cidadania no processo 

político, é com as “Jornadas de Junho” de 2013 que fica evidenciado o quão aguda 

era a crise dos sistemas de representação. 

Com efeito,  

 
Pela primeira vez desde a transição democrática (da década de 80 
em diante), manifestações populares em formas de passeatas, 
protestos, em enorme escala (milhares e milhares de cidadãos) e 
simultâneas em todo o país não tinham lideranças claras e nem 
tinham à frente partidos políticos ou entidades sindicais e sequer 
entidades representativas da sociedade civil (a exemplo de CNBB – 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ABI - Associação 
Brasileira de Imprensa, OAB – Ordem dos Advogados do Brasil). 
Grande parte dos novos manifestantes rejeitaram as formas 
tradicionais de representação, muitas vezes com discurso 

                                                 
23 Registre-se aqui que essa relação dialética de causa-efeito está se adstringindo a examinar apenas 

essas questões, sabido que outros tantos fatores econômicos, sociais e culturais concorreram para a 

eclosão dos diversos movimentos de resto já examinados no item 2.4. 
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generalizado contra partidos, contra sindicatos, contra inclusive 
movimentos sociais que sempre estiveram nas ruas em defesa das 
liberdades públicas e da justiça social. 
Há aí, parece-me, uma clara mensagem: o formato atual da 
representação política do povo não atende mais aos seus anseios 
[...] (MONTEIRO, 2013). 

 

A crise aguda dos sistemas de representação ficou evidenciada 

conjuntamente com o uso das NTIC na atuação da cidadania; essa atuação já foi 

bem apontada como a “nova onda da sociedade civil”, com significativas 

transformações na esfera pública (SORJ, 2015).24 

E se as transformações sociais causadas pela primeira e pela segunda 

onda da sociedade civil – criação do Estado Social e disseminação dos valores de 

direitos humanos e pautas identitárias25 – “[...] las realizaciones de la tercera onda 

aún están por ser vistas” (SORJ, 2015, p. 42). 

 

2.7 Democracia Participativa e as Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação: novidade ou mais do mesmo? 

 

Caminhando para o encerramento deste primeiro capítulo, é hora de 

questionar, a partir das referências até agora apresentadas, se realmente as Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação trazem potencial de mudança de 

patamar no âmbito de mobilizações sociais e políticas e no âmbito ainda mais 

abrangente de participação popular no debate público e nas deliberações ou se, ao 

                                                 
24 “La formación de la sociedad civil en América Latina en el siglo XX e inicios del XXI se dio por el 

acumulo de tres ondas sucesivas, que se influencian mutuamente. La primera onda está asociada a las 

organizaciones de asalariados, cuya principal expresión son los sindicatos de trabajadores y 

empleados. Otras organizaciones corporativas fueron igualmente importante actores en el espacio 

público, como la de los profesionales liberales y empresarios (muchas ya constituidas en el siglo XIX), 

y de estudiantes. La segunda onda es formada por las ONGs, que pasan a ocupar un lugar importante 

en el espacio público a partir de los años 1970/80, en muchos casos inicialmente relacionadas a la 

lucha contra las dictaduras militares y posteriormente a movimientos por derechos identitários, de 

derechos humanos y medio ambiente. Finalmente la tercera onda, aún en proceso de constitución, está 

constituida por movilizaciones que tienen en el ciberespacio un instrumento central de actuación” 

(SORJ, 2015, p. 13). 
25 “Las transformaciones sociales causadas por la primera y la segunda onda fueron enormes y 

cambiaron profundamente la sociabilidad, los valores y el papel del estado en el mundo capitalista. La 

primera llevó a la creación del estado de bienestar social, que mismo golpeado por recortes en muchos 

países, introdujo el tema de la responsabilidad de la sociedade y el estado con los más desprotegidos. 

La segunda onda, además de diseminar los valores de los derechos humanos, de las minorías sexuales, 

la lucha contra el racismo y temas ambientales, tuvo en el feminismo su mayor realización, 

produciendo una de las revoluciones más profundas en la sociabilidad humana, que durante milenios 

estuvo dominada por el patriarcalismo” (SORJ, 2015, p. 42). 
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contrário, apenas reproduzem o quanto já identificado de elemento comum 

historicamente configurado desse tipo de mobilização e participação. 

A ciência política já se debruçou sobre o fenômeno dos movimentos 

sociais ao longo da história.  

Charles Tilly constatou as grandes mudanças no conjunto de meios pelos 

quais as pessoas faziam reivindicações coletivas na Europa Ocidental e na América 

do Norte entre 1750 e 1850 (2016). A partir da constatação dessas significativas 

mudanças, que resultaram em uma combinação distinta de “campanhas, 

performances e exibições”, essa nova forma de atuação política passou a ser 

denominada de “movimento”, sendo então objeto de suas pesquisas e investigações 

o modelo e as características comuns desses movimentos e dessas mobilizações 

sociais. Ao fornecer um levantamento histórico dos movimentos sociais de suas 

origens do século XVIII até o século XXI, Tilly procura responder exatamente o 

porquê de movimentos sociais parecerem tão assemelhados em todo o mundo e 

terem se tornado uma forma importante de ação política global. 

Assim é que Charles Tilly identifica que os movimentos sociais emergiram 

de uma síntese inovadora de três elementos: 1 - um esforço público sustentado e 

organizado que faz reivindicações coletivas às autoridades-alvo (que denominou de 

“campanha”); 2 - emprego de combinações entre as seguintes formas de ação 

política: criação de associações e coalizões para fins especiais, reuniões públicas, 

procissões solenes, vigílias, comícios, manifestações, petições, declarações na 

mídia e panfletagem (“conjunto variável de performances do repertório do movimento 

social”); e 3 - representações públicas consensuadas dos participantes: dignidade, 

unidade, números e compromisso por parte deles próprios e/ou dos seus 

constituintes26. 

Essa é a base comum que transparece nos movimentos sociais e nas 

mobilizações sociais desde o século XVIII. Charles Tilly não deixou de considerar a 

importância das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação nas mobilizações 

                                                 
26 Embora reconhecendo a variedade de designações em diversas línguas, Charles Tilly menciona o 

que seria uma universalidade de conceitos para identificar o “WUNC” no contexto dos movimentos 

sociais e suas campanhas: “dignidade: comportamento sóbrio, roupas limpas, presença do clero, 

dignitários e mães com filhos; unidade: emblemas, faixas, faixas ou fantasias correspondentes, 

marchando em fileiras, cantando e cantando; números: contagens de cabeças, assinaturas de petições, 

mensagens de constituintes, preenchimento de ruas; compromisso: enfrentar o mau tempo, 

participação visível dos idosos e deficientes, resistência à repressão, sacrifício ostensivo, subscrição 

e/ou beneficio” (tradução livre) (2016, p. 5). 
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sociais do século XXI, fazendo essa nota distintiva ao analisar, assim como Castells, 

movimentos como a Primavera Árabe. 

Contudo, sua conclusão é no sentido de que essas mobilizações sociais 

do século XXI, tão decantadas pelo uso intenso das novas tecnologias, devem ser 

avaliadas com cuidado e prudência: 

 

No entanto, este capítulo também emite quatro avisos severos. 
1. Evite o determinismo tecnológico; reconheça que a maioria das 
novas características dos movimentos sociais resulta de alterações 
em seus contextos sociais, econômicos e políticos, e não de 
inovações técnicas como tais. 
2. Observe que, como durante os séculos XIX e XX, as inovações de 
comunicação do século XXI sempre operam de maneira bilateral: de 
um lado, reduzindo os custos de coordenação entre ativistas que já 
estão conectados uns com os outros; por outro, excluindo ainda mais 
definitivamente aqueles que não têm acesso aos novos meios de 
comunicação e, assim, aumentando a desigualdade de comunicação. 
3. Lembre-se de que a maior parte da atividade do movimento social 
no século XXI continua a depender das formas locais, regionais e 
nacionais de organização que já prevaleciam durante o final do 
século XX. 
4. Embora notando que a globalização está moldando a distribuição 
mundial dos movimentos sociais, evite a suposição de que o 
confronto entre globalização e antiglobalização agora domina a cena 
do movimento social. 
Ignorar esses avisos o cegaria para as mudanças sociais reais que 
estão afetando a reivindicação coletiva em todo o mundo, bem como 
para a persistência de questões locais, regionais e nacionais nos 
movimentos sociais (TILLY; WOOD, 2016, p. 98-99).27 

 

Essas consistentes observações não refutam a hipótese de trabalho 

aventada nesta tese, antes contribuem para o seu exame crítico. 

Com efeito, os movimentos sociais do século XXI não são exatamente 

moldados, formatados e existentes por causa das NTIC; ao contrário, é perceptível 

que as inovações nos formatos e nas características das mobilizações sociais 

contemporâneas ocorrem em terreno já fértil e consolidado de mobilizações sociais 

de características mundialmente assemelhadas desde o século XVIII. 

O que vale para as mobilizações sociais vale também para a ocupação do 

espaço público de debate e a participação popular nos processos deliberativos; as 

NTIC não inventam a democracia participativa, cuja ideia e mesmo desenvolvimento 

e experiência é anterior ao seu surgimento. 

                                                 
27 Em tradução livre. 
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Contudo, as NTIC proporcionam investigações que podem responder à 

indagação do presente trabalho: é possível que, dadas as suas potencialidades de 

fomento à mais rápida e eficiente participação popular consciente e apropriadora do 

debate público, os obstáculos à concretização da democracia participativa no Brasil 

sejam superados? 

Com essa perspectiva, fica demonstrado o porquê da opção em trabalhar 

a democracia participativa no Brasil – dentro da perspectiva liberal, ou seja, como 

linha evolutiva prometida, mas não realizada, da democracia liberal – tendo como 

horizonte as NTIC. 

É que, com o advento e desenvolvimento da internet e, com ela, das 

NTIC, pode-se falar em um “novo normal” em que as condições de sociabilidade 

humana – e, portanto, também as condições de exercício do poder político – 

perpassam a sua utilização, sob todos os aspectos. 

Não é mais possível examinar as instituições da democracia (eleições 

periódicas, partidos políticos, liberdade de expressão e de imprensa, direito à 

informação, espaço público de debates, liberdades de reunião e de associação, 

direito de crítica e de oposição, por exemplo) sem que seja examinada a sua 

interface com as NTIC, no contexto da “ciberdemocracia”. 

É que as instituições democráticas, nos moldes preconizados pela 

Constituição de 1988, não estavam preparadas para lidar com essas novas 

ferramentas; aliás, nem mesmo o direito que emergiu da redemocratização estava 

preparado para lidar com inovações tecnológicas tão intensas que causariam 

profundas transformações em sua estruturação e possibilidades, ao menos em tese. 

Estudos sobre democracia liberal e, neles, estudos sobre democracia 

participativa, são intensos e profícuos em seus variados aspectos e em suas 

variadas dimensões, seja no direito constitucional, seja na ciência política; estudos 

sobre as NTIC também são profundos e diversificados, seja na perspectiva das 

ciências de tecnologia e informação, seja nas ciências da comunicação social, seja 

mesmo na ciência política.  

Contudo, já são mais raros estudos que procurem efetuar a interconexão 

entre democracia e as NTIC, tendo o direito como elemento de ligação e a 

determinação constitucional de que seja efetivada a democracia participativa como 

norte, o que justifica a realização da presente pesquisa e aponta os seus caminhos 

metodológicos. 
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2.8 A “Ciberdemocracia” 

 
 
Tudo o que se descreveu sobre as NTIC compõe o quadro de 

contextualização necessário para a perfeita compreensão do que, já há muito tempo, 

denominou-se de “ciberdemocracia”. 

Com efeito, Pierre Lévy se dispôs a “[...] pensar a ciberdemocracia a 

longo prazo”, propondo “[...] um quadro dos primeiros passos da ciberdemocracia 

efectiva em 2001”, com a descrição, análise e defesa “[...] de uma governação 

mundial cibernética, de um novo tipo de Estado transparente ao serviço da 

inteligência colectiva e, consequentemente, de uma separação da cultura e do 

Estado” (2002, p. 15). 

De fato, as NTIC têm potencial para quebrantar o controle da agenda 

política - apropriada pelos grupos empresariais controladores dos meios de 

comunicação social tradicional - seja por propiciar mecanismos dinâmicos de 

contestação e contraponto a essa agenda, seja por interligar em rede os membros 

da sociedade por fora mesmo das mídias tradicionais. 

Como bem frisado por Lévy, 

 

A principal vantagem da Internet, relativamente aos meios de 
comunicação da democracia mediática da segunda metade do 
século XX (imprensa, rádio e televisão), é que permite que a todos os 
agentes que o desejem expimirem-se sem terem de passar pelo 
poder do jornalista. Resultado: a esfera pública alarga-se, diversifica-
se e complica-se particularmente. Esta mutação da esfera pública 
constitui um dos fundamentos da ciberdemocracia. 
Com efeito, nos meios de comunicação de massas da democracia 
moderna, quem decidia, consoante os seus interesses ou 
necessidades, aquilo que iria transpor a fronteira entre o privado e o 
público? Não quem tinha a mensagem a transmitir, mas sim o 
jornalista que controlava o meio de comunicação ou aqueles que 
estavam por trás dele. Ora, o jornalista, mesmo que trabalhe num 
país livre e faça o seu trabalho de boa fé, exerce necessariamente 
uma censura, nem que seja por razões de espaço disponível. 
Hoje em dia, graças à Internet, são os próprios agentes, as pessoas, 
as empresas (e as de notícias como qualquer outra), as instituições, 
os movimentos, os partidos, as associações, os agrupamentos, as 
comunidades virtuais de toda a espécie que decidem o que querem 
publicar na rede (destaques do autor) (2002, p. 57). 
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O principal elemento de caracterização da “ciberdemocracia”, portanto, é 

a real autonomia da “esfera pública” em face do poder econômico e do poder 

político, na perspectiva de Jürgen Habermas: 

 

Essa formação política horizontal da vontade, que depende de 
entendimento ou consenso obtido comunicativamente, deve ter a 
primazia, tanto do ponto de vista genético como normativo. Para a 
prática da autodeterminação dos cidadãos pressupõe-se uma base 
na sociedade civil, independente da administração pública e do 
comércio privado mediado pelo mercado, a qual preserva a 
comunicação política de ser absorvida pelo aparelho do Estado ou de 
ser assimilada à estrutura do mercado. Na concepção republicana, a 
esfera pública e política e a sociedade civil, como a sua base, obtêm 
um significado estratégico; elas devem garantir à prática de 
entendimento dos cidadãos sua força de integração e autonomia. O 
desacoplamento da comunicação política da sociedade econômica 
corresponde, em nossa terminologia, a uma religação do poder 
administrativo ao poder comunicativo resultante da formação política 
da opinião e da vontade (grifou-se) (2012, p. 333). 
 
 

Nesse contexto, é importante assinalar o que Wilson Gomes sintetiza 

como iniciativas digitais democraticamente relevantes, que são aquelas voltadas 

para pelo menos um dos seguintes propósitos: a) fortalecimento da capacidade 

concorrencial da cidadania, que se desdobra em dois objetivos, o de aumentar a 

transparência do Estado e as formas de responsabilização dos agentes políticos e o 

de fomentar a participação e a influência civis; b) consolidar e reforçar uma 

sociedade de direitos, “[...] uma comunidade política organizada como Estado de 

Direito”, assegurando “[...] que minorias políticas e grupos e setores mais vulneráveis 

do corpo social tenham preservados os seus direitos, acesso à justiça e proteção 

jurídica”; c) promover o aumento da diversidade de agentes, de agências e de 

agendas na esfera pública e nas instâncias de decisão política, com o aumento de 

“[...] meios e oportunidades para que minorias políticas se representem e sejam 

representadas na esfera pública e nas instâncias de produção da decisão política” 

(2011, p. 29-30). 

Apesar dessa evidente vantagem que a ciberdemocracia proporciona, 

diversificando as possibilidades democráticas participativas de forma autônoma pelo 

todo social, é preciso submetê-la a exame crítico em pelo menos duas perspectivas: 

a) a da efetiva pluralização e diversificação da participação cidadã democrática; b) a 

da efetividade da participação. 
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Com efeito, o advento das NTIC criou uma expectativa de “pluralidade de 

fontes informativas” e “aumento do acesso à informação” (PEREIRA; BRAGA, 2014, 

p. 177). Mas essa atmosfera não se pode dizer tenha sido atingida em sua plenitude, 

cabendo o exame da necessidade da democraticação da participação na 

ciberdemocracia, tendo em vista evidentes exclusões que se processam por critérios 

econômicos, sociais e políticos. 

Em estudo exploratório sobre o perfil dos blogueiros de política no Brasil, 

Pereira e Braga concluem pela “[...] existência de uma nova elite de opinião, com 

influência política dentro da internet e formada por blogueiros homens, brancos, com 

curso superior e com renda média mensal acima da média nacional”, cujos dados 

“[...] atestam a não confirmação das expectativas iniciais em relação à pluralização 

das vozes oriundas de diferentes estratos sociais, que poderiam ocorrer a partir da 

disseminação do uso das novas tecnologias de informação e comunicação” (2014, p. 

187). Ou seja: a participação política na ciberdemocracia não tem sido efetivamente 

igualitária. 

 No que se refere à efetividade quanto ao alcance dos objetivos, é 

indispensável considerar que a livre e autônoma participação política no debate 

público não é fim, mas instrumento de deliberação efetivamente democrática. 

Isso quer dizer que não basta a existência de pluralismo e igualdade de 

participação social autônoma no debate público, é preciso que a essa participação 

corresponda deliberação democrático-participativa que alcance materialmente seus 

propósitos, sob pena de se tornar “mais do mesmo” no programa representativo das 

democracias liberais.  

Essa é a boa advertência de Wilson Gomes: 

 

Assim, faz parte do sistema de produção da democracia digital fazer 
com que inicativas (meios) sejam (vistas como) oportunidades 
vantajosas para os que dela participam. Como isso é possível? 
Iniciativas precisam incuir cálculos de eficiência ou efetividade. Uma 
iniciativa como um orçamento digital (vide Sampaio, 2009), por 
exemplo, só se converte numa real oportunidade se, de fato, 
assegurar que os resultados da participação produzam efeitos sobre 
o orçamento público e/ou sobre políticas orçamentárias. Caso 
contrário, ela será, ao menos em parte, artimanha do sistema político 
para legitimar as suas decisões jogando para o público. 
Naturalmente, o cálculo de eficiência de uma iniciativa de democracia 
digital está ligado ao modo como o propósito específico de uma 
iniciativa qualquer (orçamento digital não tem a mesma meta de um 
sistema de fóruns de deliberação eletrônica, por exemplo) se 
relaciona com o seu fim democrático (ligado aos três fins indicados 



48 

 

acima). O importante, naturalmente, é que uma vez que haja 
confluência do propósito específico de uma iniciativa com a meta 
democrática do fortalecimento da cidadania, a eficiência do primeiro 
redundará em eficiência do segundo (grifou-se) (2011, p. 31). 

 

Essa análise da “ciberdemocracia” encerra o presente capítulo como 

ponte de transição para o segundo capítulo, em que serão apresentados e 

desenvolvidos os pressupostos conceituais da democracia participativa bem como 

os obstáculos à sua efetividade no Brasil. 
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3 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E OS BLOQUEIOS À SUA CONCRETIZAÇÃO 

NO BRASIL 

 

Democracia participativa é um conceito plurissignificativo e por isso 

mesmo submetido a disputa político-ideológica, fenômeno que ocorre também com o 

próprio conceito de democracia. 

Com efeito, são diversas as vertentes de compreensão e análise do 

fenômeno da democracia e da democracia participativa, a partir da sua inserção no 

contexto econômico e social. 

Isso vale, de igual modo, para a noção de que são conceitos históricos, 

construídos socialmente e justificados teoricamente sob distintas filosofias. 

Nesta tese, que investiga o papel das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação na superação dos obstáculos à efetivação da democracia participativa 

no Brasil, é indispensável estabelecer premissas téoricas de delimitação de qual 

conceito de democracia participativa será adotado, a partir das noções teóricas 

especificamente indicadas e examinadas. 

 

3.1 Premissas teóricas sobre democracia e ação política 

 

3.1.1 A democracia como componente estrutural do capitalismo na leitura 

marxiana e a “guerra de posição” de Gramsci 

 

Na leitura marxiana - observada aqui sob a lente de Alysson Leandro 

Mascaro, em sua obra “Estado e Forma Política” (2013), que disseca com 

profundidade as imbricações estruturais do Estado, percebido como forma política 

estrutural do capitalismo, derivado dinâmico da forma-mercadoria - o lugar da 

democracia e da cidadania não é lugar de destaque. 

Com efeito, a democracia não é instituição política associada 

estruturalmente ao capitalismo. É essência estrutural do capitalismo a sua forma 

política estatal, mas não determinadas instituições políticas, que podem ou não 

integrar essa forma, em dadas conjunturas, como por exemplo pode haver Estado 

sem Poder Legislativo, ou sem Forças Armadas, ou Estado não democrático, ainda 

assim Estado, forma política do capitalismo. 
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Democracia – em sentido amplo - existiu em sociedades antigas, pré-

capitalistas, escravistas, e também porque o capitalismo nem sempre se estruturou 

ou se reproduziu em bases democráticas, o que somente passa a ocorrer em termos 

históricos muito recentes, ainda assim não de modo universal. 

Essa verdade pode ser constatada em duas frentes: uma, a total 

coexistência do capitalismo com ditaduras latino-americanas no século XX, outra, a 

submissão da vontade popular aos interesses do capital especulativo financeiro 

internacional, no contexto da atual crise econômica do capitalismo. Daí Mascaro 

arrematar que “A experiência dita democrática, no seio geral das sociedades 

capitalistas, acaba por ser mais exceção do que regra” (2013, p. 84). 

De qualquer modo, ainda que não se tratem de fenômenos 

ontologicamente conexos ou de relação estrutural, é fácil constatar que no 

capitalismo e nas condições estruturais de seu funcionamento se apresentam 

contornos extremamente propícios ao desenvolvimento da democracia.  

A sociabilidade capitalista, permeada por formas sociais derivadas da 

forma-mercadoria, do que resultam as subjetividades jurídicas (com autonomia de 

vontade e liberdade de contratação) e o terceiro (Estado) cujos agentes não são 

necessariamente os detentores do poder econômico, abre margem – inexistente nas 

sociedades em que as relações de mando se dão na forma direta – para espaços de 

disputa política “livre” e de deliberações submetidas ao crivo político da engrenagem 

estatal. 

Questão importante é investigar se, na obra de Mascaro, essa margem 

para espaços de disputa política livre e de deliberações submetidas ao crivo político 

da engrenagem estatal são capazes de abalar os alicerces das estruturas 

econômicas que asseguram a reprodução do capitalismo explorador da força de 

trabalho humana e apropriador da mais-valia. 

Pois bem, a resposta inicial que se apresenta à indagação é de que não, 

essa democracia como instituição política, a despeito dessas margens de disputa 

política livre, não possui essa aptidão para efetivamente operar as grandes 

transformações estruturais da sociedade. 

Com efeito, no arquétipo apresentado em sua obra, democracia e 

cidadania comparecem apenas como mecanismos de modulação dos modos de 

regulação, do que pode até resultar mudanças no regime de acumulação, resultando 

possíveis novas dinâmicas a partir de rearranjos dos ciclos econômicos, que 
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poderão apresentar modelos mais ou menos garantidores de direitos e proteção 

social, de mais ou menos garantias de liberdades, mas que nunca produzirão 

transformações estruturais, incapazes portanto de abalar o alicerce estrutural do 

capitalismo, que é a forma-mercadoria derivando dinamicamente todas as demais 

formas sociais que se erguem a partir da sua universalização. 

Em uma primeira leitura, portanto, o que se extrai da obra de Mascaro é 

que uma vez assentada a estrutura capitalista, com suas forma-mercadoria e formas 

sociais derivadas, garantidoras da sua contínua reprodução, reprodução de um 

modelo que é em essência explorador da mais-valia e que garante a submissão do 

proletariado e dos trabalhadores em geral ao capital burguês, permite-se que os 

cidadãos (sujeitos de direito na política) escolham em eleições quem vai gerir essa 

estrutura. Isso certo de que essa estrutura por antecipação impede que qualquer 

gestão, ainda que fincada em propósitos progressistas, consiga abalar o cerne do 

capitalismo e por conseguinte da exploração capitalista. 

Eventualmente será possível, pela via democrática das eleições, que 

governos progressistas consigam avanços, garantia de mais direitos e rede de 

proteção social, que por via legislativa alguns avanços no interesse de grupos e 

minorias social e historicamente discriminadas sejam obtidos, que se possam 

realizar, por deliberação democrática, políticas públicas determinadas para o alcance 

de avanços específicos em certos temas. Nada mais do que isso, porém.  

Correto afirmar que a luta de classes é ao mesmo tempo base da forma 

política estatal e alvo dessa mesma institucionalização estatal e dinâmica de 

influências recíprocas. Não se desconsidera que a política exerça influência sobre a 

economia, mas a essência é a forma-mercadoria derivando as formas sociais, e as 

formas sociais, embora derivadas da forma-mercadoria, exercem entre si 

reciprocamente uma derivação secundária, com influências recíprocas dentro das 

suas contradições e correlação de forças. Assim é que no contexto das lutas de 

classes e de grupos, resultam influências nos processos políticos institucionais, e 

também nas formas jurídicas subjetivas, com avanços e recuos em processos 

dialéticos. Há um limite, porém, pois todas essas formas sociais que se influenciam e 

se conformam no contexto das lutas de classes e de grupos e das lutas institucionais 

são derivação factual da forma-mercadoria, do que resulta a indispensabilidade 

estrutural da forma política estatal como terceiro garantidor da reprodução 

capitalista. Assim é que, em regra, em condições normais, as influências recíprocas 
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resultantes das conformações dialéticas e contraditórias das formas sociais não 

conseguirão abalar as estruturas e os alicerces do modo de produção e reprodução 

capitalista. 

Ao contrário de ser viável trabalhar pelo fortalecimento da democracia 

como forma de abalar as estruturas exploratórias e construir, pela via democrática, 

uma sociedade efetivamente igualitária, a democracia, na leitura marxiana de 

Alysson Mascaro, é mais um dos instrumentos assecuratórios da contínua 

reprodução da exploração capitalista (2013). 

São provas de que o capitalismo mantém-se resguardado pela 

democracia quando se está diante de ameaças reais ao seu cerne - capazes de 

realmente beirar o rompimento dos limites previamente impostos à democracia - o 

fascismo, o nazismo e as ditaduras militares mundo afora, que não são eventos 

casuais, mas reiterados, desse “[...] mecanismo de interdição da deliberação política 

quando ela tangencia os pontos extremos da estruturação da sociabilidade 

capitalista” (MASCARO, 2013, p. 88). 

A lição que daqui se extrai, segundo Alysson Mascaro, é a de que o 

modelo democrático não é propriamente uma regra da qual exceção sejam situações 

ditatoriais ou fascistas. A exceção é incorporada como regra, a ser utilizada sempre 

que a partir dos espaços de deliberação democrática sejam atingidos pontos limites 

fronteiriços e ameaçadores da manutenção e reprodução estrutural do capitalismo. 

Na dinâmica capitalista, sua estruturação em torno dessas polaridades (democracia-

ditadura) bem revela a incorporação da exceção como regra, tudo em torno do 

mecanismo de proteção fundamental das estruturas. 

Essa incorporação da exceção como regra no funcionamento dos 

sistemas democráticos delimitados pelo direito – “Estados Democráticos de Direito” 

– é bem perceptível ao longo dos últimos quinze anos, em especial nos pós-11 de 

setembro de 2001. Tanto os mecanismos de direito internacional quanto os 

mecanismos de proteção constitucional das liberdades públicas e individuais passam 

a ceder sem maiores resistências mediante um discurso legitimado pela 

necessidade de combate ao terrorismo, de combate às organizações terroristas 

internacionais e garantia da segurança e da ordem pública no plano internacional e 

também nos planos internos. 

No Brasil, medidas de exceção no sentido de arbitrariedades, ilegalidades 

e abusos de poder que recaem cotidianamente sobre comunidades periféricas, 
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classes sociais proletárias e grupos sociais minoritários, além de recair sobre 

militantes e ativistas políticos de contestação e resistência, atingem um ponto 

bastante elevado a propósito da realização de grandes eventos esportivos 

internacionais, a exemplo da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do 

Mundo, em 2014, donde se pode atestar que, desde então, a exceção já está 

incorporada como regra, aplicada mediante aparatos normativos e institucionais que 

a legitimam. 

Em 2016, com o golpe institucional28 conferido sob a roupagem jurídica do 

impeachment, a exceção se apresenta como regra no sentido da política eleitoral 

representativa. 

Desse modo, o que se pode concluir com Mascaro é a viabilidade da 

democracia no capitalismo porque não sujeita o controle dos meios de produção à 

deliberação democrática, sendo absolutamente inquestionável a propriedade privada 

dos burgueses. Somente o que está fora desse núcleo essencial é franqueado à 

deliberação democrática: 

 

O capitalismo concentra os meios de produção, separando-os dos 
trabalhadores, impelindo à exploração e impedindo a deliberação 
autônoma no perfazimento das relações de produção. Somente 
nessa separação, que guarda para si o fundamental da sociabilidade 
da exploração, é possível então democratizar o nível político (grifou-
se) (2013, p. 90). 

 

Por aqui se percebe que na obra de Mascaro, democracia – ou ausência 

dela – não é o problema fundamental dos povos, mas sim o capitalismo, que 

conviverá com instituições políticas democráticas e também com instituições 

políticas não democráticas, como já ocorreu e ocorrerá sempre que dadas condições 

nos ambientes democráticos se apresentem como situações-limite que beiram 

abalar as estruturas fundamentais da sociabilidade capitalista. 

Daí que, em seu pensamento, não se conseguirá superar o capitalismo 

com mais democracia. Com mais democracia, haverá apenas mais e mais garantias 

                                                 
28 A percepção do golpe é tão disseminada mundialmente, mesmo nos centros de decisão capitalista 

internacional, que chega a ser até vexatório precisar citar alguma referência entre tantos autores 

abalizados que assim estão a tratar o caso. Cite-se, por todos, Michel Löwy, para quem “O que 

aconteceu no Brasil, com a destituição da presidente eleita Dilma Rousseff, foi um golpe de Estado. 

Golpe de Estado pseudolegal, ‘constitucional’, ‘institucional’, parlamentar ou o que se preferir. Mas 

golpe de Estado” (2016). 
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de reprodução capitalista. Para garantir a igualdade efetiva, é preciso superar o 

capitalismo, e isso não ocorrerá pelas vias institucionais democráticas. 

Neste trabalho, o problema fundamental é investigar se as Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação e portanto de comunicação e de 

mobilização política, tal como descrito e analisado no primeiro capítulo, apresentam-

se como ferramentas aptas para superar os diversos obstáculos e entraves que se 

apresentam ao longo do tempo para a efetivação, no Brasil, da democracia 

participativa, constantemente bloqueada pelas elites econômicas e políticas 

dominantes, a despeito de sua promessa pela Constituição de 1988. 

A hipótese de trabalho é de que sim, seja pela facilitação material ao 

exercício do voto popular para além da mera eleição de representantes - em 

plebiscitos e referendos, por exemplo – seja pela excelente oportunidade de que no 

novo espaço comunicativo (“o ciberespaço”), nele avultando as redes sociais, 

realize-se o contraponto ao poder econômico que, por via do controle dos meios de 

comunicação social tradicionais (televisão e rádio), controlam a agenda pública de 

discussões e de deliberações29 e impõem, por dentro do aparelho do sistema 

democrático-representativo, os seus interesses. 

É claro, a efetivação da democracia participativa não é pensada como 

algo em si, mas como instrumento de alcance de uma sociedade justa. Parte-se da 

premissa de que se o povo, forjado em educação política e com espaço 

efetivamente público e democrático de debate e deliberação, exercendo diretamente 

a cidadania, trabalhará para alcançar a igualdade real, abolindo as formas de 

exploração e opressão. Em termos de promessa constitucional, é a percepção de 

que somente em democracia participativa – e não em democracia meramente 

representativa controlada pelo poder econômico com a qual se depara atualmente – 

será possível alcançar os objetivos fundamentais de construir uma sociedade livre, 

justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação. 

Nesse ponto reside o principal obstáculo teórico que a obra “Estado e 

Forma Política” parece apresentar à hipótese aqui levantada: não adianta fortalecer 

                                                 
29 Mais do que isso, constituem a própria sociabilidade capitalista (MASCARO, 2013, p. 562-570), 

como aparelhos ideológicos do Estado, na concepção de Althusser (ALTHUSSER, 1974). 
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e efetivar a democracia participativa porque isso será insuficiente para construir uma 

sociedade justa e igualitária, onde a exploração capitalista deixe de existir, até 

porque a democracia funciona mesmo é como garantidora das estruturas 

capitalistas. 

O exame do principal obstáculo teórico que se pode extrair da leitura 

marxiana de Alysson Mascaro merece aprofundamento em dois aspectos 

essenciais: a) em variadas passagens de sua obra, Mascaro menciona situações-

limite, situações extremas que poderiam levar à ruptura com o capitalismo, sem 

contudo aprofundar sobre como alcançar essa ruptura, o que de resto não é o objeto 

do seu trabalho; b) trabalhar com conceitos gramscianos de “guerra de posição”, na 

qual possam se inserir fundamentos teóricos amparadores das potencialidades da 

democracia participativa para o alcance da revolução que abale os alicerces da 

sociedade capitalista exploradora. 

Para Mascaro, em regra, em condições normais, as influências recíprocas 

resultantes das conformações dialéticas e contraditórias das formas sociais não 

conseguirão abalar as estruturas e os alicerces do modo de produção e reprodução 

capitalista. 

Na explicação de Mascaro, em situações-limite em que as contradições 

internas se revelam em graus e níveis extremos nos quais os termos da forma 

política estatal se tornam insuficientes, consegue-se vislumbrar que as condições 

políticas do capitalismo não são imunes a transformações revolucionárias e nem as 

suas formas sociais são eternas. 

A autonomia do Estado é um fato decorrente da própria necessidade 

estrutural de que um terceiro seja garantidor da manutenção e da reprodução do 

capitalismo, mas é ao mesmo tempo uma autonomia relativa, pois não se pode 

compreender o Estado a não ser como forma política inserida no complexo maior 

das relações capitalistas que se estabelecem a partir da forma-mercadoria e da 

circulação mercantil.  

E é exatamente essa relatividade da autonomia que faz com que em 

determinadas situações extremas, a forma política estatal, que “[...] filtra e qualifica a 

ação social, pode se revelar totalmente disfuncional à manutenção da própria 

reprodução capitalista” (MASCARO, 2013, p. 50), devido à “[...] incapacidade do 

Estado em trabalhar com demandas que extrapolem a vazão de suas formas” (idem, 

ibidem, p. 50). 
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Do que se cuida aqui é de afirmar que as instituições sociais também são 

“[...] materializadas em aparelhos burocráticos” (MASCARO, 2013, p. 80) e que há 

uma existência relacional da burocracia, sendo essa compreensão indispensável 

para que não se tome a burocracia como estrutura isolada e autossuficiente. 

Noutras palavras: a burocracia estatal não deve ser tomada apenas nos 

limites de sua juridicidade (plexo de competências e atribuições jurídico-normativas), 

sob pena de perda da compreensão adequada de que é da materialidade das 

relações sociais concretas que se origina e se desenvolve: 

 

Juridicamente, a burocracia estatal compreende as instituições de 
governo e administração, a partir dos termos de suas investiduras e 
competências. Mas, socialmente, a burocracia se exprime como 
organismo vivo, ágil, contraditório. Em sua dinâmica, há 
descompassos entre os contornos jurídicos da burocracia e sua 
materialização social. O concreto não corresponde ao jurídico e, 
além disso, a burocracia, na sua organicidade, se ao mesmo tempo 
está imbricada nas relações sociais gerais, apresenta-se tanto em 
conflito com a própria sociedade quanto em conflito interno. 
No que tange à formalização jurídica, pressões, influências, domínios 
e capturas imediatas por classes, grupos e indivíduos conduzem as 
burocracias a se perfazerem em materialidades que não 
necessariamente estejam em similitude com seus fins declarados ou 
suas competências estabelecidas e estritamente limitadas. 
Fenomenologicamente a burocracia se constitui de modo relacional 
ao todo social. A microfísica do poder revela contornos das 
burocracias e dos burocratas que deslindam as instituições públicas 
e os agentes estatais para além de suas competências atribuídas 
normativamente ou de suas declarações jurídicas de finalidades 
(2013, p. 81). 

 

Novamente aqui Mascaro aponta que não necessariamente a captura do 

Estado por classes burguesas se revela funcional ao padrão de reprodução 

capitalista - quando necessário agir e reagir por contas das inevitáveis contradições 

decorrentes do tipo de reprodução social que proporciona – sendo que pode haver 

fatores [a exemplo do “[...] afrouxamento de regras de controle e fiscalização, de 

ações distributivas e de benefícios aos grupos excluídos” (MASCARO, 2013, p. 82)] 

que podem levar a situações-limite, extremas, de crise e descontinuidade da 

reprodução social geral. 

Assim, o capitalismo não é imutável. Do que Mascaro cuida em sua obra 

é de examinar com profundidade e demonstrar que a forma política estatal é 

específica e estrutural do capitalismo. 
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Mas as inúmeras contradições em que o capitalismo está imerso e é 

imergido podem gerar um quadro-limite em que suas formas sociais estruturais não 

conseguirão garantir a sua manutenção e reprodução. É a ruptura, indispensável 

para a construção de uma sociedade efetivamente livre, justa e solidária. 

O que preside a totalidade da sociabilidade capitalista é “[...] uma longa e 

contraditória política da mercadoria” (2013, p. 128), de modo que “Somente futuras 

dinâmicas que sejam necessariamente socialistas podem ensejar arranjos sociais 

inovadores, não fundados na concorrência e nos antagonismos de classes, grupos e 

indivíduos” (idem, ibidem, p. 128). 

A questão é como deve ser o agir revolucionário em busca dessa ruptura. 

À primeira vista, Mascaro parece descartar que as lutas de classes e grupos em 

formas institucionais – e pelas vias das instituições democráticas – possam servir a 

esse objetivo. 

No próprio campo das ideias marxistas, todavia, existem outras leituras. 

Será possível um contraponto dialético ao obstáculo teórico que a obra 

“Estado e Forma Política” parece apresentar à tese aqui esboçada a partir de 

considerações sobre a democracia participativa como perfeitamente enquadrada na 

tática gramsciana de ocupação de espaços como forma de luta. 

A teoria de Gramsci se apresenta como ferramenta teórica para um agir 

político de horizonte estratégico revolucionário que considera acúmulos táticos rumo 

ao objetivo, enquanto ausentes condições objetivas para tanto. 

É como analisa Edmundo Lima de Arruda Júnior: 

 

As sociedades “ocidentais”, por serem marcadas pela complexidade 
das relações socioculturais (casamatas da sociedade civil), exigem 
outras concepções para a construção das possibilidades de 
mudança.  As sociedades dependentes e periféricas, mesmo 
marcadas pelos sinais dos arcaísmos tradicionais, apresentam os 
traços gerais de sociedades industriais modernas.  Malgrado os seus 
enclaves, o Brasil e, de um modo geral, a América Latina, 
apresentam a dominância do moderno, pois integrados na 
globalização política e econômica em curso (1997, p. 56-57). 

 

Em outro ensaio da mesma obra, Eduardo Lima de Arruda Júnior afirma 

que 

 

Nas sociedades ocidentais abre-se uma outra estratégia 
revolucionária, cultural, processual, (re)construindo por dentro do 
velho, o novo, até desnaturar os caracteres do ancien regime, 
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através da institucionalização de direções na sociedade civil que 
pressionem e mudem a correlação de forças dentro da mesma, e no 
interior do Estado, redefinindo este último enquanto dominação 
legítima (1997, p. 101-102). 

 

A “guerra de posição” de Gramsci, no pensamento de Edmundo Lima de 

Aruda Júnior, é um contraponto contextual, enquanto tática política de transformação 

social, à “guerra de movimento” de Lenin.30 A guerra de posição substitui os 

métodos violentos, abruptos e revolucionários diretos e parte para uma estratégia de 

mobilização preocupada com uma ocupação crescente de espaços públicos e 

alcance de novos consensos, como forma de alterar internamente a própria 

concepção de poder e de organização social e estatal. 

Edmundo Lima de Arruda Júnior conclui, nesse diapasão, com a 

aceitação da teoria de Gramsci, sem esquecer a complexidade que acarreta, devido 

à necessária articulação de lutas e pautas distintas, envolvendo trabalhadores 

diferenciados (urbanos, rurais, setor de serviços):  

 

Sob essa ótica, aceitamos como válida a teoria do conflito de 
Gramsci no que tange à estratégia revolucionária, qual seja, a de 
realização da possibilidade histórica de guerra de posição.  Isso 
significa a legitimidade da busca de ampliação de espaços 
consensuais, articulando-os a um projeto social com outras bases 
hegemônicas.  Tal processo social se dá na luta pela direção da 
sociedade, e em vários fronts, antes da conquista e dominação geral 
do aparato do Estado (1997, p. 57). 

 

Carlos Nelson Coutinho, talvez o principal pensador brasileiro sobre a 

obra de Gramsci, também aborda o conceito de guerra de posição, no contexto da 

renovação teórica marxista das estratégias de acesso ao poder: 

 

[...] cabe observar a correlação que Gramsci estabelece entre “guerra 
de movimento” e “revolução permanente”, por um lado, e entre 
“guerra de posição” e conquista da “hegemonia civil”, por outro: a 
chave da “guerra de posição”, da estratégia adequada aos países 
“ocidentais” ou que se “ocidentalizaram”, reside precisamente na luta 
pela hegemonia, da direção política ou do consenso. Ou, para 
usarmos as palavras do próprio Gramsci: “Um grupo social pode e 
mesmo deve ser dirigente já antes de conquistar o poder 
governamental (é essa uma das condições principais para a própria 
conquista do poder); depois, quando exerce o poder, e mesmo que o 

                                                 
30 Registre-se porém a existência de estudiosos que veem em Gramsci apenas um “Lênin disfarçado”, 

“não sendo a guerra de posição nada mais que uma tática para a estratégia da guerra de movimento”, 

com o que se o alcunhou de “o Lenin do Ocidente” (ARRUDA JÚNIOR, op. cit., p. 57). 
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conserve firmemente nas mãos, torna-se dominante, mas deve 
continuar a ser também ‘dirigente’”. 
Essa aguda percepção das transformações históricas ocorridas nas 
sociedades capitalistas, cuja consequência inevitável é a 
necessidade de uma renovação da estratégia marxista de transição 
ao socialismo no nível teórico, não deve ocultar o fato de que 
Gramsci – ao formular sua teoria – estava travando também uma 
batalha política atual, precisamente contra os que não advertiam a 
necessidade dessa renovação. Para ele, “a passagem da guerra de 
movimento (e do ataque frontal) à guerra de posição também no 
campo político [...] parece ser a mais importante questão da teoria 
política colocada no período do pós-guerra e a mais difícil de ser 
resolvida corretamente” (1999, p. 149-150). 

 

Na obra “Estado e Forma Política”, não há referências muito 

aprofundadas em relação ao pensamento de Gramsci e muito menos do seu 

conceito de guerra de posição. Contudo, há uma abordagem do pensamento de 

Gramsci no contexto do comentário sobre o “Estado ampliado”. Os aparelhos 

ideológicos do Estado compõem o Estado ampliado mas não são o poder estatal no 

que se entende como posse de  cargos públicos e mandatos e suas instituições 

jurídicas consolidadas, sendo instituições sociais aglutinadas pelo Estado e por isso 

mesmo sujeitas a contraideologias e disputas, residindo aqui a posição de Gramsci 

sobre a disputa da hegemonia como possibilidade de estratégia política. 

Enfim, é possível trabalhar a efetivação da democracia participativa como 

espaço institucional da guerra de posição, estratégia orientada para a revolução que 

romperá com a estrutura capitalista que gera desigualdade e injustiça, rumo à 

concretização do desenvolvimento nacional, da erradicação da pobreza e da 

marginalização e da construção de uma sociedade efetivamente livre, justa e 

solidária. 

Ainda assim, e talvez até por isso, mesmo que entendida como estratégia 

orientada para a ruptura com o capitalismo, a ideia da democracia participativa como 

espaço institucional da guerra de posição não pode ser totalmente compreendida 

nos marcos das teorias marxistas, mas sim nos marcos do liberalismo, ou da 

democracia liberal, essa também submetida a diferentes variantes que serão 

examinadas a seguir. 

 

3.1.2 A democracia liberal no pensamento de Macpherson e a democracia 

participativa 
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Em sua abordagem sobre as origens e a evolução da democracia liberal, 

C.B. Macpherson trata de quatro modelos, sendo que o último, que considera ainda 

não tão sólido ou específico, é exatamente o da democracia participativa (1978). 

Para Macpherson, o exame desses modelos é importante para tentar 

diagnosticar o futuro da democracia; ao mesmo tempo, é útil para perpassar os altos 

e baixos das perspectivas em que a democracia liberal é compreendida desde o seu 

surgimento, “[...] pois ‘liberal’ pode significar a liberdade do mais forte para derrubar 

o mais fraco de acordo com as regras do mercado; ou pode significar de fato igual 

liberdade para todos empregarem e desenvolverem suas capacidades” (1978, p. 9). 

A riqueza descritiva e analítica desses modelos, no que redunda na 

avaliação das possibilidades de a democracia participativa ser a via para o alcance 

da democracia liberal em sua segunda perspectiva (igual liberdade para que todos 

empreguem e desenvolvam suas capacidades), torna imperativo que também aqui 

seja exposta, para contextualizar mais precisamente a base teórica adotada. 

 

3.1.2.1 Os precursores da democracia liberal 

 

A noção de democracia no pensamento político ocidental tradicional era 

de governo de classe, em favor dos pobres e à custa das classes possuidoras. Logo, 

democracia, na visão da elite, era governo pela classe errada e portanto uma 

ameaça de classe, o que já revelava que a tradição até os séculos XVIII e XIX era 

antidemocrática. 

Como as teorias existentes sobre democracia eram de que sua existência 

dependia de uma sociedade que não fosse dividida em classes31 (democracia 

utópica, sem qualquer conotação pejorativa, a referência de Macpherson aí é a 

“Utopia” de Thomas Morus), não havia espaço para a admissão, no âmbito das 

ideias liberais, da concepção democrática. 

Somente mais adiante é que o liberalismo vai “domesticar” a democracia 

utópica – que lhe é antagônica – e incorporá-la ao seu ideário, a ponto de se tornar 

uma espécie de paradigma a confundir até mesmo os conceitos de democracia e 

liberalismo. 

                                                 
31 A noção de classe com que Macpherson trabalha é a decorrente da propriedade: os que se situam nas 

mesmas relações de propriedade ou não propriedade de terra produtiva e de capital compõem as 

classes sociais. 
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Com efeito, 

 

O conceito de democracia liberal só se tornou possível quando os 
teóricos – a princípio uns poucos, e depois a maioria dos teóricos 
liberais – descobriram razões para acreditar que ‘cada homem um 
voto’ não seria arriscado para a propriedade, ou para a continuidade 
das sociedades divididas em classes (MACPHERSON, 1978, p. 17). 

 

Daí passar em revista as ideias sobre democracia antes do século XIX, 

para classificá-las como fora da tradição liberal-democrática – incluindo o 

pensamento de Rousseau e Jefferson – por se ajustar a “uma sociedade sem 

classes ou a uma sociedade de classe única” (MACPHERSON, 1978, p. 26), sendo 

que para se poder considerar o início daquela tradição uma teoria deveria 

necessariamente ser democrática e liberal. 

E o componente liberal da democracia liberal inclui obrigatoriamente a 

aceitação das relações capitalistas, da propriedade privada e da divisão social em 

classes, razão pela qual Macpherson prefere tratar dos modelos artesanais de 

democracia que rejeitavam a divisão social em classes como precursores da 

democracia liberal, mas não como início dessa trajetória.32 

 

3.1.2.2 O modelo 1: a democracia protetora 

 

Para Macpherson, é com Jeremias Bentham e James Mill que a 

democracia liberal tem seu ponto – fraco – de partida. A base utilitarista de aceitação 

da “lei natural” da procura do poder humano sobre outros para desfrute dos prazeres 

exige a estruturação da sociedade em forma democrática que assegure o voto como 

poder político dos governados como autoproteção, para evitar que a máxima 

exploração natural dos governados gere a implosão do sistema. 

Portanto, a democracia, nesse modelo, é apenas uma forma de 

assegurar, dentro dos pressupostos da sociedade capitalista, a manutenção das 

possibilidades exploratórias da maximização individual das satisfações ou utilidades, 

e nada mais. 

Esse é o retrato que o próprio Macpherson considera áspero, mas justo, 

da democracia liberal em seu primeiro momento – a democracia protetora – e que 

                                                 
32 Macpherson adverte que “O importante não é a classificação, mas o reconhecimento de quão 

profundamente os pressupostos do mercado sobre a natureza do homem e da sociedade penetraram a 

teoria da democracia liberal” (1978, p. 27). 
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nada tem a ver com as ideias democráticas pré-liberais: “As visões anteriores 

exigiam um novo tipo de homem. O modelo básico da democracia liberal tomava o 

homem como ele era, o homem tal como o havia modelado a sociedade de 

mercado, e admitia que ele fosse inalterável” (1978, p. 47). 

 

3.1.2.3 O modelo 2: democracia desenvolvimentista 

 

A democracia desenvolvimentista tem suas raízes nas transformações 

das sociedades capitalistas em meados do século XIX: as condições de exploração 

da classe trabalhadora se tornavam tão intensas que a reação já não se poderia 

imaginar facilmente controlada e, portanto, já se podia considerar os perigos da 

classe trabalhadora para a manutenção da sociedade baseada na propriedade 

(diferentemente de Bentham e James Mill, que ali não viam nenhum perigo), bem 

como a própria sensibilidade de setores liberais aos níveis ostensivamente 

desumanos dessa exploração, tornando-as moralmente inaceitáveis e indefensáveis. 

Essas mudanças evidenciaram a necessidade de um novo modelo de 

democracia. 

Avulta, nesse momento, o pensamento de John Stuart Mill, que deu os 

primeiros passos na formulação desse novo modelo. 

Com efeito, no pensamento de Stuart Mill, nas palavras de Macpherson, 

 

O homem é um ser capaz de desenvolver suas forças ou 
capacidades. A essência humana é exercê-las e desenvolvê-las. O 
homem não é em essência um consumidor e apropriador (como o 
era no Modelo I) mas aquele que exerce, desenvolve e desfruta suas 
capacidades. A boa sociedade é aquela que permite e incentiva 
todos a agirem como exercedores, desenvolvedores e desfrutadores 
do exercício e desenvolvimento de suas capacidades. Assim é que o 
modelo da sociedade desejável de Mill diferia em muito do modelo de 
sociedade a que o Modelo I de democracia se ajustava (1978, p. 53). 
 

Estava dada a tônica da democracia liberal até meados do século XX, “[...] 

que a I Guerra Mundial procurou preservar para o mundo” e que “[...] encontra 

adeptos, ainda, sobretudo quando as sociedades liberais se defrontam com as 

totalitárias”, embora “[...] tenha sido rejeitada em favor do que se declara ser um 

modelo mais realista” (MACPHERSON, 1978, p. 53). 

Macpherson, em seu esforço classificatório que clarifica a melhor 

compreensão, divide o modelo desenvolvimentista em dois (modelo 2A e modelo 
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2B), sendo que o modelo 2A (Stuart Mill) enxergava a desigualdade existente na 

sociedade capitalista como incompatível com a democracia desenvolvimentista, mas 

como algo acidental e remediável, enquanto o modelo 2B trata da desigualdade 

como se estivesse desaparecendo. 

No modelo 2A, a sociedade não precisa nem deve ser um conjunto de 

consumidores e maximizadores de seus interesses e prazeres individuais 

antagônicos (como no modelo 1). Ao contrário, ela pode e deve constituir-se 

enquanto comunidade de pessoas que exercem e desenvolvem suas capacidades. 

Como a sociedade não era assim estruturada no momento, o problema 

era o de como chegar a esse estágio.  

E é aí onde entra a democracia como forma de envolver a participação 

das pessoas nas escolhas dos governantes, no seu posicionamento ante as 

medidas governamentais, o que tornaria o povo mais atuante e mais dinâmico, e é 

aqui que entra a questão do sufrágio e a defesa do sufrágio universal. Nos sistemas 

oligárquicos, esse estímulo evidentemente não existe. 

Stuart Mill reconhecia a injustiça da distribuição de riqueza que 

impossibilitava o desenvolvimento pleno das capacidades da classe trabalhadora, 

mas não atribuía essa injustiça ao capitalismo ou à propriedade privada e sim ao 

acaso histórico. Para Macpherson, Stuart Mill não percebeu “[...] que as relações de 

mercado capitalistas fortalecem ou substituem qualquer distribuição injusta original, 

naquilo em que dão ao capital parte do valor acrescentado pelo trabalho atual, 

aumentando assim incessantemente o volume de capital” e que, houvesse tido essa 

percepção, “[...] não teria julgado o princípio capitalista consistente com seu princípio 

de equidade” (MACPHERSON, 1978, p. 60). Ao não enxergar isso, não encontrou 

qualquer inconsistência fundamental. 

De qualquer modo, mesmo não enxergando incompatibilidade entre o 

capitalismo, o sistema de propriedade privada e a existência de classes sociais com 

interesses antagônicos com o seu princípio de equidade (a maior felicidade de todos 

deve ser obtida incentivando os indivíduos a que se desenvolvam e portanto 

capazes de prazeres superiores, aumentando a felicidade geral), Stuart Mill tinha 

ciência das dificuldades que a democracia e o sufrágio universal encontrariam para 

estimular a participação do povo e com isso trabalhar com vistas ao alcance dessa 

felicidade de todos. 
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A primeira dificuldade era o egoísmo, a falta de altruísmo das pessoas em 

valer-se do voto com desprendimento, seja em relação às outras pessoas 

contemporâneas, seja em relação à posteridade, à percepção do melhor ao país ou 

à humanidade, de modo que se todos tivessem o direito ao voto (sufrágio universal), 

ainda assim a sociedade egoísta iria continuar. 

Mais delicada e complexa é a segunda dificuldade: como a classe 

trabalhadora é bem mais numerosa, o princípio do “uma pessoa, um voto” traduziria 

a imposição de uma legislação classista no interesse específico e exclusivo de uma 

classe, o que também seria contrariar o seu princípio da equidade, ainda que esse 

fosse um mal menor do que o então estado de coisas de domínio da classe 

trabalhadora mais numerosa pela pequena classe burguesa pelo critério da riqueza. 

A delicadeza dessa dificuldade para o pensamento de Stuart Mill está na 

circunstância de que o sufrágio universal é o instrumento para fazer com que o povo 

se desenvolvesse mediante participação. 

Daí a sua recomendação em prol do voto plural para os membros da 

classe menor, “[...] de tal modo que nenhuma das duas classes superasse a outra, e 

nenhuma portanto estivesse em condições de impor uma ‘legislação classista’” 

(MACPHERSON, 1978, p. 61). Todos, com certas exceções, deveriam ter um voto; 

alguns, deveriam ter vários votos. Mas ao desenvolver essa ideia, Stuart Mill admitia 

exclusões para garantir o voto plural, e essas exclusões eram baseadas nos critérios 

da sociedade de mercado (os de baixa renda, os que não pagam impostos diretos). 

Assim é que, como bem demonstra Macpherson, “[...] John Stuart Mill não 

pode ser classificado como um pleno igualitário. Alguns indivíduos eram não apenas 

melhores que outros, mas melhores de modo diretamente relevantes ao processo 

político, melhores de maneira a os qualificar a terem mais peso político” (1978, p. 63-

64). 

Desse modo, é possível apresentar diagnóstico comparativo entre os 

modelos 1 e 2A: 

 

Desse modo, o modelo de Mill, a versão original do Modelo 2, é 
aritmeticamente um passo atrás do Modelo 1, que estipulara, em 
princípio pelo menos, ‘cada pessoa um voto’. Mas em sua dimensão 
moral o Modelo 2 é mais democrático que o Modelo 1. O Modelo 2 
não se satisfaz com os indivíduos tal como eles são, com o homem 
como indefinido consumidor e apropriador. Ele quer avançar para 
uma sociedade de indivíduos mais humanamente desenvolvidos e 
também de modo mais igual. Ele não quer impor uma utopia ao povo, 
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mas fazer com que as pessoas atinjam a meta por si mesmas, 
aperfeiçoando cada um mediante participação dinâmica no processo 
político, sendo que toda parcela de participação leve a um 
aperfeiçoamento em sua capacidade política, assim como seu 
desenvolvimento integral, e tornando as pessoas capazes de mais 
participação e mais desenvolvimento pessoal (1978, p. 64). 

 

A despeito dessas constatações que apontam graves contradições, o 

modelo de Stuart Mill, em meados do século XIX, é considerado “o” modelo de 

democracia liberal, seja porque os teóricos democrático-liberais posteriores 

enxergavam ainda menos do que Mill qualquer incompatibilidade entre a sociedade 

de mercado com o princípio da equidade e do alcance da felicidade de todos 

mediante desenvolvimento individual das capacidades, seja porque o receio de 

governo classista foi totalmente dissipado com as primeiras experiências de sufrágio 

universal masculino, o que propiciou o abandono das cláusulas como o “voto plural” 

– que pretendiam impedir o governo classista – com manutenção da principal 

argumentação em prol do desenvolvimento. 

Macpherson crava com precisão as razões pelas quais o sufrágio 

universal para adultos masculinos não conduziu ao governo classista: “[...] o 

extraordinário êxito com o qual o sistema partidário teve condições de domesticar a 

democracia” (1978, p. 68)33. Mas esse êxito é também parte do fracasso do modelo 

2, na medida em que o sistema partidário representativo, no que contém a 

participação, impede que as pessoas desenvolvam por meio dela as suas 

capacidades rumo à felicidade de todos.34 

Os teóricos da democracia liberal da primeira metade do século XX, de 

um modo geral, entenderão o sistema partidário como importante e necessário 

                                                 
33 “O modo como isso se deu foi um tanto diferente em diversos países, dependendo em parte da 

composição das classes no país, e em parte de haver ou não um sistema partidário não democrático 

responsável antes da chegada da franquia democrática, e em parte também devido a diferenças de 

tradições nacionais. [...] Acho que não é exagero dizer que a principal função do sistema partidário 

concretamente desempenhada nas democracias ocidentais desde o advento da franquia democrática 

tem sido a de amenizar o conflito de classes ou, se preferirmos, moderar e conciliar um conflito de 

interesses de classe de modo a salvar as instituições da propriedade existentes e o sistema de mercado 

de um ataque eficaz” (1978, p. 69). 
34 “[...] o sistema partidário tem sido o meio de conciliar a franquia universal com a manutenção de 

uma sociedade desigual. Assim tem sido pela dissimulação das questões e pela redução da 

responsabilidade do governo para com os eleitorados. O sistema tem de fazer ambas essas coisas a fim 

de desempenhar as funções exigidas dele por uma sociedade desigual. Tem pois necessariamente 

falhado em induzir à participação popular generalizada no processo político que o Modelo 2 exigia, e 

em consequência tem fracassado em desenvolver o indivíduo ativo como cidadão, e em fomentar a 

comunidade moral, como o Modelo 2 esperava” (1978, p. 72). 
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mecanismo de equilíbrio e estabilidade e se afastarão cada vez mais de 

considerações sobre exploração e divisão de classes. Acreditavam que a 

democracia liberal e o estado do bem estar tinham resolvido o problema a tal ponto 

dele desaparecer. 

Esse idealismo e a não percepção de que o modelo desenvolvimentista 

era muito mais assemelhado a um mercado35 conduziu ao seu fracasso e à sua 

supressão pelo modelo 3. 

 

3.1.2.4 Modelo 3: democracia de equilíbrio 

 

O modelo 3 é uma reversão ao modelo 1 e passou a prevalecer em 

meados do século XX. 

Foi formulado, ainda que resumidamente, por Joseph Schumpeter, em 

poucos capítulos de sua conhecida obra “Capitalismo, Socialismo e Democracia”, e 

posteriormente robustecido por outros tantos teóricos, inclusive com investigações 

empíricas. 

Macpherson, apesar de denominar esse modelo de “democracia de 

equilíbrio”, sustenta que o único nome a descrevê-lo adequadamente é o de “modelo 

de equilíbrio elitista e pluralista”. Sociedade plural, no que consistente de indivíduos, 

impelidos a diversas direções e interesses, associados ora a uns, ora a outros; 

elitista, no que atribui a grupos “auto-escolhidos” de dirigentes a principal função no 

processo político; equilíbrio, no que expõe a democracia como sistema mantenedor 

da paridade entre procura e oferta de bens políticos. 

No modelo 3, é completamente esvaziado o conteúdo moral do modelo 2. 

A participação nem é valor em si mesmo, nem instrumento de alcance de valores 

mais elevados, como o desenvolvimento das capacidades individuais rumo à 

felicidade de todos. A democracia não é conduzente ao que o povo poderia ou 

deveria ser, mas tão somente o registro dos desejos do povo como são. Ou seja: um 

mecanismo de mercado, os eleitores são consumidores e os políticos são 

empresários.36 

                                                 
35 No sentido de “[...] mercado livre em que tudo operava para a vantagem maior de todos (ou para a 

mímima desvantagem de todos)”, e não no sentido de mercado concorrencial (MACPHERSON, 1978, 

p. 78). 
36 Por isso que não é surpreendente que “[...] o homem que primeiramente propôs esse modelo fosse 

um economista que passou toda a sua vida profissional elaborando modelos de mercado” e que “[...] 
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É por isso mesmo que, já de saída, Macpherson assinala a diferença 

essencial entre o modelo 3 e o modelo 2B: 

 

Esse pluralismo do Modelo 3 evidentemente tem algo em comum 
com o pluralismo que examinamos no Modelo 2B. Mas há uma 
diferença qualitativa considerável. O pluralismo do Modelo 3 elimina 
o ingrediente ético que era tão marcante no Modelo 2B. Ele trata os 
cidadãos como simplesmente consumidores políticos, e a sociedade 
política simplesmente como uma relação do tipo mercado entre eles 
e os fornecedores de mercadorias políticas (1978, p. 84). 

 

De par com o rigor expositivo, tendo em vista a total aceitação da 

sociedade de mercado e sua compatibilidade com a democracia, o modelo 3 

também possui justificação, baseada no realismo. 

Seus teóricos afirmam que o modelo 3, mesmo com suas reconhecidas 

imperfeições, é o único que pode desempenhar a função  de produzir equilíbrio e 

certo grau de “soberania do consumidor”. 

Macpherson efetua crítica demolidora dessa justificação, ao se propor a 

demonstrar que o modelo 3 não é tão democrático como se apresenta, que o 

equilíbrio que produz é equilíbrio na desigualdade, que a soberania do consumidor é 

uma ilusão e que, se real, é contraditória com o dogma da qualificação do indivíduo 

para desfrute de suas capacidades. 

O grande fator de atuação política na democracia é o dinheiro, seja para 

financiamento de partido ou candidato, seja para organizar grupos de pressão ou 

espaços nos meios de comunicação, bem como energia em campanhas e 

organização de atos e eventos. Sendo assim, inviável afirmar a democracia como 

equilíbrio, dada a desigualdade na posse do dinheiro, bem como na possibilidade de 

sua aquisição.37 

A soberania do consumidor não tem como ser alcançada, num mercado 

político que não é concorrencial, mas oligopólico: poucos “vendedores” e 

“fornecedores” de bens políticos (poucos partidos políticos), que, por conseguinte, 

                                                                                                                                                         
os teóricos (e depois os publicistas e o público) tomassem esse modelo como realista, porque também 

eles viveram e trabalharam numa sociedade impregnada de conduta mercantil” (MACPHERSON, 

1978, p. 83). 
37 Há aí também o grave problema da apatia política: “Aquele cuja instrução e ocupação tornam mais 

difícil para si do que para outros o adquirir, dominar e pesar a informação necessária para a efetiva 

participação, estão claramente em desvantagem: uma hora de seu tempo destinada à participação 

política não terá tanto efeito quanto uma hora de outros em condições mais vantajosas. Essas pessoas 

sabem disso, e daí ficarem apáticas. A desigualdade social cria assim apatia política” (grifou-se) 

(MACPHERSON, 1978, p. 91). 
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não precisam corresponder às demandas dos “compradores” (eleitores), podendo 

estabelecer “preços” e mesmo criar demanda. 

Sendo assim, o que resta do modelo 3 é a proteção contra a tirania, 

contra o arbítrio38. Todavia, não há demonstrações de que somente o modelo 3 é 

apto a evitar ditaduras ou regimes totalitários.  

O modelo 3 continuará a ser o modelo justificadamente adequado para a 

manutenção do Estado Liberal enquanto não se desconstruir a ideia de que existe 

alternativa para impedir o arbítrio. 

Na verdade, “[...] poderíamos afirmar que um sistema de elites em 

competição com um baixo nível de participação pelos cidadãos é uma exigência de 

uma sociedade em que há desigualdade” (MACPHERSON, 1978, p. 94), exigência 

que se evidenciou durante a grande depressão do início da década de 30, com a 

“[...] necessidade de intervenção do Estado na Economia de acordo com orientações 

keynesianas, a fim de manter a ordem capitalista” e “[...] afastar decisões políticas de 

qualquer conformidade democrática: só os especialistas, cuja argumentação se 

acreditava além da compreensão dos votantes, podia salvar o sistema” (idem, 

ibidem, p. 95). 

Embora essas políticas tenham salvo o sistema capitalista liberal nas 

décadas seguintes – alinhadas contra a participação democrática – a crise do 

capitalismo regulado e do Estado do Bem Estar na década de 70 faz com que o 

modelo 3 seja discutido cada vez mais, contexto em que se insere a eventual busca 

por um novo modelo. 

 

3.1.2.5 O modelo 4: Democracia Participativa 

 

A noção de democracia participativa começou com bandeiras estudantis 

de movimentos de esquerda da década de 60 e se difundiu pela classe trabalhadora 

nas décadas de 60 e 70, gerando consequências como a ideia do controle das 

indústrias pelos trabalhadores e a de que deveria haver significativa participação dos 

cidadãos nas decisões governamentais. 

                                                 
38 Ainda assim, o “modelo de equilíbrio” não é uma garantia tão segura contra a tirania pois os seus 

teóricos “[...] permitiam-se ignorar os vários malogros da democracia em meados deste século, como 

no caso dos golpes fascistas na Alemanha e na Itália e de golpes militares em outros países europeus e  

latino-americanos, que ocorreram quando suas economias se mostraram incapazes de satisfazer as 

expectativas populares” (MACPHERSON, 1991, p. 167). 
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Essa ideia se desenvolveu a ponto de governos nacionais, ao menos 

formalmente, adotar políticas com ampla participação popular. 

Macpherson não se propõe a revisitar a imensa bibliografia sobre 

participação nas diversas esferas sociais. Seu propósito é examinar o futuro do 

sistema de governo com mais participação. Sua indagação, a ser objeto da 

investigação científica, é a seguinte: “Pode um governo liberal-democrático tornar-se 

mais participante, e em caso positivo, como?” (1978, p. 98). 

Não é difícil dimensionar a importância dessas reflexões para a 

contextualização do que se pretende como democracia participativa na tese aqui 

apresentada. Macpherson produz essas reflexões muito antes de se imaginar o 

estágio a que se chegou com o desenvolvimento do “ciberespaço” e com a 

“ciberdemocracia” das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação39, mas tais 

reflexões estão na base do que se pretende possa vir a ser o grande contributo 

dessas novas ferramentas na superação dos obstáculos à efetivação da democracia 

participativa no Brasil. Sua premissa é a de que mais participação é desejável e 

necessário, ao contrário do que preconizado pelos teóricos do modelo 3: 

 

[...] em vista do indiscutível diferencial de classe na participação 
política no sistema atual, e admitindo que aquele diferencial é ao 
mesmo tempo efeito e causa contínua da incapacidade dos que 
estão nos estratos inferiores da sociedade para articular suas 
vontades ou tornar suas exigências efetivas, então nada tão não-
participativo quanto o equilíbrio apático do Modelo 3 avalia as 
exigências éticas da democracia. Isso não quer dizer que um sistema 
com mais participação por si só afastaria todas as iniquidades de 
nossa sociedade. Quer apenas dizer que a baixa participação e a 
iniquidade social estão de tal modo interligadas que uma sociedade 
mais equânime e mais humana exige um sistema de mais 
participação política (1978, p. 98). 

 

O problema a enfrentar é o da possibilidade de mais participação. 

E esse problema se apresenta já no exame da dimensão, pois são coisas 

diversas constatar a qualidade do processo político decisório em sociedades de 

contato pessoal direto (o que poder ter existido em comunidades contemporâneas 

                                                 
39 Isso não obstante já tenha previsto as possibilidades que os avanços tecnológicos poderiam 

proporcionar nessa direção, remanescendo ainda importante obstáculo: “A ideia de que os recentes e 

os esperados avanços na tecnologia do computador e telecomunicações possibilitarão conseguir uma 

democracia direta e apropriada para as comunidades muito populosas é atraente não apenas para os 

teóricos da tecnologia como também para os teóricos da sociedade e filósofos políticos. Mas essa ideia 

não presta atenção a uma exigência irrecusável de qualquer processo decisório: alguém deve formular 

as questões” (1978, p. 99). 
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como assembleias da Nova Inglaterra ou nas antigas cidades-estado) e as 

possibilidades de sua atuação em sociedades modernas de “vinte milhões” ou 

“duzentos milhões” de pessoas. 

A manutenção de “certo tipo” de sistema representativo, em nível 

nacional, parece ser uma exigência natural, não se pretendendo uma democracia 

“completamente” direta. 

Já em 1978, o que Macpherson apresenta como dificuldade de uma 

democracia “completamente” direta em sociedades modernas de “vinte milhões” ou 

“duzentos milhões” de pessoas não é exatamente a impossibilidade de se aferir a 

vontade de cada qual - pois já era viável vislumbrar a possibilidade técnica de que 

na residência de cada um desses milhões estivesse disponível um computador40 por 

meio do qual pudesse apertar botões para votar “sim” ou “não”, “concordo”, “não 

concordo”, “concordo em parte”, “discordo totalmente”, ou ainda para múltiplas 

escolhas – mas sim a inevitabilidade de que a decisão sobre as questões a serem 

formuladas esteja a cargo de organismo governamental. 

Essa inevitabilidade comparece mesmo quando se imagine que 

determinado número de questões a serem submetidas eletronicamente a 

deliberação popular direta pudesse ser confiado à iniciativa popular, pois “[...] a 

maioria das questões necessárias em nossas complexas sociedades atuais 

dificilmente poderia ser formulada por grupos de cidadãos, suficientemente 

específicas para proporcionarem respostas que deem clara diretriz ao governo” 

(MACPHERSON, 1978, p. 99).41 

                                                 
40 Observe-se que Macpherson trata, ao que parece, da situação nos países desenvolvidos da América 

do Norte e da Europa. Em 1978, como ainda atualmente, não é tão simples assim vislumbrar essa 

possibilidade técnica em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento da África, da América 

Latina, como é o caso do Brasil. 
41 E aqui Macpherson especula diversos exemplos bem demonstrativos: “As questões teriam de ser tão 

intrincadas como, por exemplo, ‘quantos por cento de desemprego você admitiria a fim de reduzir a 

taxa de inflação a x por cento?’, ou ‘que aumento da taxa do (a) imposto de renda, (b) vendas e 

consignações, (c) outras taxas (devidamente especificadas), você admitiria a fim de aumentar (espaço 

em branco para resposta) (preencha o espaço em branco), o nível de (1) salário dos inativos, (2) 

serviços de saúde, (3) outros serviços sociais (devidamente especificados)? [...] Se um sistema como 

esse fosse tentado em algo como a nossa atual sociedade, haveria quase com certeza exigências 

inconsistentes. As pessoas – as mesmas pessoas – pediriam muito provavelmente uma redução do 

desemprego ao mesmo tempo que redução da inflação, ou um aumento dos gastos governamentais 

com serviços públicos juntamente com uma diminuição dos impostos. E naturalmente pessoas 

diferentes – pessoas com interesses antagônicos, tais como atualmente os privilegiados e os não 

privilegiados – também apresentariam exigências incompatíveis.” (1978, p. 100). 
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Toda essa digressão é feita por Macpherson para abordar que, no modelo 

da democracia participativa, é imprescindível a manutenção do sistema 

representativo, e que a tecnologia eletrônica não tem aptidão para simplesmente 

viabilizar a democracia direta. Há de se trabalhar pela responsabilidade dos políticos 

enquanto mediação, mas deles não se pode prescindir. 

E aqui a interessante formulação de Macpherson, para quem mais 

importante do que estabelecer as premissas teóricas do funcionamento da 

democracia participativa é formular os caminhos para se atingi-la, “[...] pois parece 

provável que, se pudermos atingi-la, ou atingir alguma parcela considerável dela, 

nosso caminhar ao longo da via que a ela conduz nos tornará capazes de fazê-la 

operar, ou pelo menos há de nos tornar menos incapazes do que somos no 

momento” (1978, p. 101).42 

A descoberta desses caminhos passa pela percepção de quais são os 

obstáculos a remover para atingir a democracia participativa, o que, em outras 

palavras, quer dizer o exame dos requisitos para tanto. 

Partindo da hipótese de que suas análises sobre os modelos anteriores 

da democracia liberal estejam corretas, Macpherson estabelece dois requisitos para 

o atingimento da democracia participativa: a) a mudança de consciência do povo, e 

de sua postura, para deixar de ser essencialmente consumidor43 e passar a pensar e 

atuar como desenvolvedor de suas capacidades e habilidades, pois o ser 

consumidor se satisfaz em sua individualidade enquanto o desenvolvimento de suas 

capacidades se faz sobretudo na vida em comunidade; b) a redução das 

desigualdades sociais e econômicas, tendo em vista que a manutenção das 

desigualdades exige um sistema partidário-representativo que “domestique” a 

democracia e inibe a participação. 

                                                 
42 Macpherson alerta que esses caminhos serão os das democracias liberais do Ocidente, não sendo 

“[...] provavelmente a via da revolução comunista; nem, obviamente, será a via de revoluções de 

independência nacional cercadas de todos os problemas de subdesenvolvimento e baixa produtividade 

com que se defrontam os países do Terceiro Mundo” (1978, p. 102). E faz esse alerta para refutar 

previamente o que poderia ser um obstáculo à sua proposta metodológica, pois países como a 

Thecoslováquia até 1968 e muitos países do Terceiro Mundo já foi percorrido um longo caminho – 

sob a ótica do humanismo marxista ou de um conceito rousseauísta de sociedade - mas não se atingiu a 

democracia participativa. 
43 Sobre esse ponto o pensamento de Macpherson é bem assertivo: “Resta-nos concluir que a 

possibilidade de uma democracia verdadeiramente participativa vir a surgir nos Estados democráticos 

liberais do Ocidente varia inversamente de acordo com a aceitação, pelo eleitorado, da estabilidade do 

sistema como valor primordial, ou (o que vem de dar no mesmo) a aceitação do modelo individualista 

possessivo do homem (grifou-se) (MACPHERSON, 1991, p. 131-132). 
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Ao constatar a inevitabilidade desses dois requisitos para o alcance da 

democracia participativa, Macpherson identifica o círculo vicioso a que chegou: para 

alcançar a democracia participativa, é preciso realizar transformações as quais só se 

pode chegar mediante maior participação (na correta suposição de que sem maior 

participação dificilmente será possível transformar o ser-consumidor em ser-

desenvolvedor de suas capacidades e reduzir as desigualdades sócio-econômicas); 

noutras palavras, somente mediante a democracia participativa será possível 

atender aos requisitos necessários para atingir a democracia participativa. 

É possível sair desse círculo vicioso? A primeira constatação a que chega 

é a de que não se deve esperar que um lado das mudanças se complete para só 

então o outro lado começar: as mudanças e implicações transformadoras se farão 

reciprocamente, em um processo dialético. Um pouco mais de participação 

conduzirá a uma certa redução das desigualdades, o que também ajudará na 

atuação do ser menos como consumidor e mais como desenvolvedor de suas 

habilidades e um ser mais vivente em comunidade, o que auxiliará na construção 

dos caminhos para se atingir a democracia participativa, e vice-versa. 

Há de se buscar então eventuais mudanças já existentes ou em curso 

nesses fatores do círculo vicioso, para investigar as possibilidades de que sejam 

fatores de viabilidade do atingimento da democracia participativa. 

A grande dificuldade de sair desse círculo vicioso é a de que “[...] a 

maioria das pessoas apoiará, ou não fará muito para mudar, um sistema que 

produza prosperidade, que continuamente aumente o Produto Nacional Bruto, e que 

também produza apatia política” (MACPHERSON, 1978, p. 105). 

Macpherson, contudo, identifica três “aberturas visíveis”. 

A primeira, a percepção por um número crescente de pessoas dos custos 

da sociedade do consumo, como é o exemplo da queda da qualidade de vida que 

decorre necessariamente dos problemas ambientais gerados pela exploração 

capitalista. Aqui, uma esperança de que essa consciência conduza à redução da 

aceitação do Produto Interno Bruto como critério de bem estar social. 

A segunda é a consciência crescente dos custos da apatia política, com a 

percepção de que “[...] a não participação de cidadãos e trabalhadores, ou baixa 

participação, ou participação apenas em canais rotineiros, permite a concentração 

de poder empresarial para dominar nossa comunidade, nossas funções, nossa 

segurança, e a qualidade de vida [...]” (MACPHERSON, 1978, p. 105).  Macpherson 
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identifica o aumento dessa consciência em duas frentes: o surgimento de 

movimentos comunitários contra as operações comerciais urbanas (exemplos: 

contra vias expressas, contra expansão da propriedade) no contexto das políticas 

municipais e os movimentos em prol da maior participação dos trabalhadores no 

processo decisório no mundo do trabalho. 

A terceira é a crescente dúvida sobre a sustentabilidade do sistema, que 

exige uma capacidade de produção de bens em expansão e a capacidade dos 

consumidores em adquiri-los, para preservação do lucro, e essa sistemática 

somente será viável com redução das desigualdades sociais e econômicas.44 A crise 

do Estado do Bem Estar Social e das políticas keynesianas, gerando a partir 

sobretudo da década de 70 a um nível de crise muito elevado do capitalismo, com 

inflação, desemprego, recessão, já levou diversos trabalhadores a sair da apatia e 

mesmo a atuar na militância, seja em atividade política, seja em atividade sindical. 

Esses três pontos fracos do círculo vicioso produzem certa esperança:  

 

[...] cada um desses pontos vulneráveis está contribuindo, dos modos 
como vimos, para possivelmente atingir as condições indispensáveis 
para a democracia de participação: juntos, eles conduzem a um 
declínio da consciência de consumidor, a uma diminuição da 
desigualdade de classes, e ao aumento na participação política atual. 
As perspectivas para uma sociedade mais democrática não são, 
portanto, inteiramente infundadas. O movimento nesse sentido 
exigirá e estimulará um grau crescente de participação. E isso agora 
parece pertencer ao reino do possível (MACPHERSON, 1978, p. 
109). 

 

Em reflexão de 1991, Macpherson discorre um pouco mais sobre as 

dificuldades de que o atingimento da democracia participativa possa se dar mediante 

contribuição dos grupos desenvolvimentistas, que já são naturalmente participativos: 

 

                                                 
44 “O capitalismo reproduz a desigualdade e a consciência de consumidor, e deve fazer isso para 

continuar operando. Mas sua capacidade crescente para produzir bens e lazer tem seu inverso que é a 

crescente necessidade de expandir essas coisas incessantemente. Se as pessoas não puderem comprar 

bens, não pode haver lucro na compra deles. Esse dilema pode ser protelado por certo tempo 

mantendo-se a guerra fria e as guerras coloniais: na medida em que o público ampara essas coisas, 

então o público estará, como consumidor, comprando por procuração tudo o que pode ser 

lucrativamente produzido, e o estará gastando satisfatoriamente. Isso tem prosseguido por muito 

tempo agora, mas há uma perspectiva de que não será indefinidamente tolerado como normal. Se 

assim acontecer, então o sistema terá ou que expandir os bens reais mais amplamente, o que diminuirá 

a desigualdade social, ou fracassará, e então não terá condições de continuar reproduzindo a 

desigualdade e a consciência de consumidor” (MACPHERSON, 1978, p. 108). 
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[...] o atual sistema confere-lhes pouca importância. E é improvável 
que venham a adquirir maior importância no atual processo político, 
por dois motivos. Primeiro, ao contrário dos grupos de pressão 
possessivos, eles não costumam ter muitos amigos nas altas 
esferas; não se infiltram nos primeiros escalões do governo, como o 
fazem os grupos possessivos. Segundo, não podem aplicar a sanção 
mais eficaz de que dispõem os grupos de pressão no atual sistema, 
a saber, a ameaça de paralisar serviços que são vitais para a 
economia. Uma greve dos setores estratégicos e organizados do 
capital ou da força de trabalho pode derrubar um governo; uma greve 
de um grupo desenvolvimentista, não. As associações de 
desempregados, de estudantes, de mulheres, de minorias étnicas; os 
movimentos de proteção do meio ambiente contra a poluição e os 
danos ecológicos; todos os que propõem algumas mudanças 
estruturais na atual sociedade, a fim de abrir caminho a um 
desenvolvimento humano mais pleno para as gerações atuais e 
futuras - nenhum deles pode aplicar a sanção que é a mais eficaz 
nas relações entre os grupos de pressão e o Estado, ou seja, a 
ameaça de paralisar serviços que são vitais para a economia (grifou-
se) (MACPHERSON, 1991, p. 129-130). 

 

No entanto, à mão dos grupos pluralistas desenvolvimentistas está – e 

eles já vêm dela se utilizando – a via do convencimento voltado para as escolhas 

eleitorais, com o trabalho público de persuação da troca da ideia do homem-

consumidor maximizador de suas satisfações e prazeres no curto prazo pela ideia de 

atingimento dos seus interesses em maior prazo, relacionado à qualidade de vida.  

Esse trabalho público de persuação, em atividade evidentemente política, 

será efetuado seja por ação física concreta, como manifestações populares, 

passeatas, atos de desobediência civil, seja sutilmente, pela propaganda 

persistente; é esse conjunto que pode sensibilizar partidos e políticos que dependem 

de votos: 

 

Assim, é usando a sanção eleitoral que os grupos 
desenvolvimentistas podem obter concessões. Eles fizeram isso e 
provavelmente continuarão a fazê-lo. Mas somente a muito longo 
prazo, quem sabe, suas atividades conseguirão debilitar a atual 
estrutura do poder político e econômico a ponto de produzir um 
sistema realmente participativo (MACPHERSON, 1991, p. 130-131) 

 

Após esse percurso de vislumbre de possibilidades de atingimento da 

democracia participativa, Macpherson discorre então de modo mais direto sobre 

como seria esse modelo, a partir de considerações em torno do seguinte eixo: “Até 

que ponto haveria participação, dado que para além de qualquer nível de 
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comunidade ela teria de ser indireta ou um sistema representativo em vez de 

democracia direta de contato face a face?” (1978, p. 110). 

Em sua reflexão, seriam possíveis dois modelos de democracia 

participativa. 

O primeiro, que chama 4A, é de “um primeiro enfoque abstrato”, “[...] 

deixando de lado por ora tanto o peso da tradição como as circunstâncias concretas 

que pudessem prevalecer numa economia quando os requisitos fossem plenamente 

satisfeitos” (MACPHERSON, 1978, p. 110): 

 

[...] o modelo mais simples que mais adequadamente pudesse ser 
chamado de democracia de participação seria um sistema piramidal com 
democracia direta na base e democracia por delegação em cada nível 
depois dessa base. Assim, começaríamos com a democracia direta ao 
nível de fábrica ou vizinhança – discussão concreta face a face e decisão 
por consenso majoritário, e eleição de delegados que formariam uma 
comissão no nível mais próximo seguinte, digamos, um bairro urbano ou 
subúrbio ou redondezas. Os delegados teriam de ser suficientemente 
instruídos pelos que os elegessem, e responsáveis para com eles de modo 
a tomar decisões em nível de conselho em caráter razoavelmente 
democrático. Assim prosseguiria até o vértice da pirâmide, que seria um 
conselho nacional para assuntos de interesse nacional, e conselhos locais 
e regionais para questões próprias desses segmentos territoriais. Seja em 
que nível for além do primeiro em que as decisões finais sobre diferentes 
assuntos fossem tomadas, as questões teriam certamente de ser 
formuladas por uma comissão do conselho. Assim, se em qualquer nível a 
referência cessasse, cessaria de fato com uma pequena comissão daquele 
conselho. Isso pode dar a impressão de diferir muito do controle 
democrático. Mas acho que é o melhor a nosso alcance. O que é 
necessário, em cada estágio, para tornar democrático o sistema, é que os 
encarregados das decisões e formulação dos problemas, eleitos desde os 
níveis inferiores, sejam responsabilizados em relação àqueles que o 
elegeram sob pena de não reeleição (1978, p. 111). 

 

Após reconhecer que um modelo como esse é exatamente o modelo 

adotado pela União Soviética e seu “centralismo democrático”, que não conferiu o 

controle democrático desejado, Macpherson defende que essa falha não é inerente 

a um sistema piramidal de conselhos, mas sim decorrente de determinadas 

circunstâncias.45 

                                                 
45 O autor aponta três circunstâncias que considera evidentes: a) o sistema piramidal de conselhos não 

conferirá adequada responsabilidade do governo aos níveis inferiores em situação pós-revolucionária, 

pois dada a ameaça de contra-revolução, o controle democrático “[...] tem de ensejar autoridade 

central” (MACPHERSON, 1978, p. 111); b) o reaparecimento de umas situação de sociedade dividida 

em classes, pois a necessidade da permanente conciliação impossibilita “[...] fortes linhas de 

responsabilidade desde os níveis superiores eleitos aos níveis inferiores” (idem, ibidem, p. 111); c) a 

apatia do povo na base. 
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Ou seja: na medida em que as condições necessárias para alcançar a 

democracia participativa forem sendo preenchidas reciprocamente, os impedimentos 

para a fixação do sistema piramidal de conselhos desaparecerão. 

Contudo, o maior problema desse sistema, quando for possível essa 

transição, é o lugar dos partidos políticos: “A questão concreta é, pois, se haverá 

algum meio de combinar uma estrutura piramidal com um sistema partidário em 

competição” (MACPHERSON, 1978, p. 113-114). 

Macpherson examina, então, o modelo 4B, com um “segundo enfoque”, 

partindo da premissa de que é impossível pretender a democracia participativa sem 

o sistema piramidal de conselhos, sendo indispensável “[...] significativa quantidade 

de democracia direta para o que quer que se possa de democracia de participação”, 

ao mesmo tempo em que deve haver a coexistência de partidos políticos em 

concorrência, bem como a repulsa aos partidos cujas reivindicações não estejam 

dentro do arquétipo da democracia liberal. 

Há duas alternativas para essa indispensável combinação entre sistema 

piramidal de conselhos e sistema representativo: a) a substituição, nas democracias 

liberais do Ocidente, da estrutura presidencialista ou parlamentarista de governo por 

uma estrutura do modelo soviético (possível com dois ou mais partidos, mas de 

muito improvável ocorrência); b) a confiança aos partidos políticos para que operem 

dentro do sistema piramidal. 

Assim é que Macpherson conclui, com otimismo, pela total viabilidade do 

alcance e funcionamento da democracia participativa como um modelo de 

democracia liberal, na medida em que só se terá conseguido chegar e se manter no 

modelo de democracia participativa com o vetor ético dos iguais direitos de todos ao 

pleno desenvolvimento e emprego das suas capacidades e habilidades, pilares do 

modelo 2 de democracia liberal.  

 

3.1.3 A democracia participativa liberal na ciência política de natureza 

institucionalista 

 

A ciência política institucionalista também trata da democracia 

participativa como expressão da democracia liberal, e como é exatamente nessa 

vertente da ciência política que existe um campo de aproximação mais estreito com 

o direito, convém examinar suas referências, ainda que ligeiramente, para apontar 
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que também por elas se compõe o quadro teórico base para os objetivos da 

presente tese. 

Com efeito, participação é mecanismo essencialmente liberal, e é 

exatamente em países de cultura cívica consolidada ao longo da história que as 

experiências mais intensas de participação se apresentam, a exemplo do que 

sucede com os Estados Unidos e a Inglaterra, onde mais destacadas foram as 

expressivas manifestações democráticas participativas. 

Robert Putnam extraiu, do seu longo e duradouro estudo efetuado sobre a 

experiência democrática regional na Itália, lições sobre o “[...] potencial da reforma 

institucional como estratégia para mudança política e também as restrições que o 

contexto social impõe ao desempenho institucional” (2006, p. 5960). 

E suas conclusões, no que pôde perceber a diferença das experiências 

do Norte e do Sul da Itália quanto aos métodos adotados para a resolução de 

problemas, foi no sentido de que no Norte (onde a tradição de cultura cívica era mais 

consolidada, os sistemas de participação se corporificaram em cooperativas, 

sindicatos, associações e sociedades e mútua assistência, em vínculos horizontais) 

foi possível atingir níveis de desempenho econômico e institucional bem mais 

elevados do que no Sul, no qual “[...] as relações políticas e sociais estruturaram-se 

verticalmente” (idem, ibidem, p. 5973). 

Assim, uma lição extraída de sua pesquisa é que “[...] o contexto social e 

a história condicionam profundamente o desempenho das instituições. Quando o 

solo regional é fértil, as regiões sustentam-se das tradições regionais, mas quando o 

solo é ruim, as novas instituições definham” (PUTNAM, 2006, p. 5994). 

Contudo, isso não quer dizer que se devam abandonar as perspectivas 

democráticas e participativas quando experimentadas em solo “ruim”, de pouca 

cultura cívica. Ao contrário, a experiência italiana revelou que trabalhar 

institucionalmente com o objetivo de transformar essa realidade pode alcançar 

resultados significativos Daí a segunda lição, segundo a qual “[...] mudando-se as 

instituições formais pode-se mudar a prática política” (idem, ibidem, p. 6028): 

 

A reforma teve consequências palpáveis e em sua maioria benéficas 
para a vida política regional. Como previam os institucionalistas, a 
mudança institucional refletiu-se (gradualmente) na mudança de 
identidades, valores, poderes e estratégias. Tais tendências 
manifestaram-se não apenas no Norte, mas também no Sul. Tanto 
no Sul quanto no Norte, as novas instituições nutriram entre as elites 
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uma cultura mais moderada, pragmática e tolerante. Tanto no Sul 
quanto no Norte, a reforma modificou as antigas estruturas de poder 
e produziu uma autêntica autonomia subnacional como jamais se vira 
na Itália unificada. Tanto no Sul quanto no Norte, a própria reforma 
gerou pressões, dentro e fora do governo, no sentido de maior 
descentralização (2006, p. 6028). 
 

Embora tenha sido perceptível essa evolução mesmo no Sul, com 

evidentes progressos, e embora o Sul tenha evoluído como não teria conseguido se 

não tivesse havido a reforma regional, o fato é que, comparativamente com o Norte, 

ainda permanecem importantes diferenças de estágio evolutivo geral, o que remete 

à terceira lição da pesquisa: “[...] a história institucional costuma evoluir lentamente” 

(idem, ibidem, p. 6040), sendo que o tempo de fortalecimento de instituições 

democráticas é medido em décadas. 

A criação de capital social – entendido como acúmulo de condições 

favoráveis ao desenvolvimento e consolidação de instituições democráticas – é “[...] 

fundamental para fazer a democracia funcionar” (PUTNAM, op. cit., p. 6065). 

Que contribuições podem ser extraídas dessas referências para o caso da 

participação democrática – ou democracia participativa – no Brasil? 

Em primeiro lugar, a percepção de que em termos de “solo” para as 

instituições democráticas, o Brasil mais se equipara, enquanto tradição histórica, ao 

que apontado por Putnam sobre o Sul da Itália: “solo ruim”, tendo em vista diversos 

fatores, desde a própria condição de colônia de exploração46, passando pela forma 

oligárquica com que se implementou a República e nela se inseriram fragilmente as 

noções de cidadania47, até os ciclos diversificados de retrocessos autoritários nos 

                                                 
46 Caio Prado Júnior sintetiza como a forma de colonização do Brasil serviu para determinar as 

condições de seu crescimento e estrutura: “[...] as colônias tropicais tomaram um rumo inteiramente 

diverso do de suas irmãs da zona temperada. Enquanto nestas se constituirão colônias propriamente de 

povoamento, escoadoro para excessos demográficos da Europa, que reconstituem no novo mundo uma 

organização e uma sociedade à semelhança do seu modelo e origem europeus, nos trópicos, pelo 

contrário, surgirá um tipo de sociedade inteiramente original. [...] É este o verdadeiro sentido da 

colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes, e ele explicará os elementos fundamentais, 

tanto no social como no econômico, da formação e evolução histórica dos trópicos americanos. Se 

vamos à essência de nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, 

tabaco, alguns outros gêneros, mais tarde ouro e diamante, depois algodão, e sem seguida café, para o 

comércio europeu. Nada mais que isto. É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país 

e sem atenção a considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a 

sociedade e a economia brasileiras” (2006, p. 22-23). 
47 Sobre a tradição oligárquica brasileira, José Murilo de Carvalho bem pontua: “O coronelismo não 

era apenas um obstáculo ao livre exercício dos direitos políticos. Ou melhor, ele impedia a 

participação política porque antes negava os direitos civis. Nas fazendas, imperava a lei do coronel, 

criada por ele, executada por ele. Seus trabalhadores e dependentes não eram cidadãos do Estado 
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crescentes processos de democratização, como nos períodos do Estado Novo e da 

ditadura militar. 

Isso também não quer dizer que não se possa trabalhar para reversão 

desse quadro, ao contrário, há mesmo a necessidade de que reformas institucionais 

sejam efetuadas com vistas à democratização de suas instituições, a fim de que o 

solo seja “arenado” para condições propícias à participação cívica. 

Na mesma toada, a percepção de que é um caminho lento, medido em 

décadas; mas mesmo assim considerado, e tendo em vista a referência da 

promulgação da Constituição de 1988 como o marco inicial do planejamento e 

execução de reforma institucional democrática, já se vão quase trinta anos, três 

décadas, o que já é tempo suficiente para, ao menos em parte, identificar avanços 

que não poderiam ter sido obtidos sem ela e projetar os passos seguintes em 

melhores condições do que nunca antes. 

 

3.1.4 Esclarecimentos conceituais sobre democracia participativa 

 

O caminho percorrido até aqui é preparatório para os necessários 

esclarecimentos conceituais sobre de que democracia participativa se trata ao 

abordar o papel das NTIC na superação dos obstáculos à sua concretização no 

Brasil. 

                                                                                                                                                         
brasileiro, eram súditos dele. Quando o Estado se aproximava, ele o fazia dentro do acordo coronelista, 

pelo qual o coronel dava seu apoio político ao governador em troca da indicação de autoridades, como 

o delegado de polícia, o juiz, o coletor de impostos, o agente do correio, a professora primária. Graças 

ao controle desses cargos, o coronel podia premiar os aliados, controlar sua mão-de-obra e fugir dos 

impostos. Fruto dessa situação eram as figuras do "juiz nosso" e do "delegado nosso", expressões de 

uma justiça e de uma polícia postas a serviço do poder privado. O que significava tudo isso para o 

exercício dos direitos civis? Sua impossibilidade. A justiça privada ou controlada por agentes privados 

é a negação da justiça. O direito de ir e vir, o direito de propriedade, a inviolabilidade do lar, a 

proteção da honra e da integridade física, o direito de manifestação, ficavam todos dependentes do 

poder do coronel. Seus amigos e aliados eram protegidos, seus inimigos eram perseguidos ou ficavam 

simplesmente sujeitos aos rigores da lei. Os dependentes dos coronéis não tinham outra alternativa 

senão colocar-se sob sua proteção. Várias expressões populares descreviam a situação: ‘Para os 

amigos, pão; para os inimigos, pau.’ Ou então: ‘Para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei.’ A 

última expressão é reveladora. A lei, que devia ser a garantia da igualdade de todos, acima do arbítrio 

do governo e do poder privado, algo a ser valorizado, respeitado, mesmo venerado, tornava-se apenas 

instrumento de castigo, arma contra os inimigos, algo a ser usado em benefício próprio. Não havia 

justiça, não havia poder verdadeiramente público, não havia cidadãos civis. Nessas circunstâncias, não 

poderia haver cidadãos políticos. Mesmo que lhes fosse permitido votar, eles não teriam as condições 

necessárias para o exercício independente do direito político.” (2010, p. 56-57). 
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Com efeito, ao mesmo tempo em que é claro perceber que não se está a 

considerar a democracia participativa em perspectiva de teorias marxistas que 

propugnam pela abolição da propriedade privada dos meios de produção e do 

mercado, não menos evidente é que não se pretende trabalhar com democracia 

participativa em determinada perspectiva liberal do ser humano-consumidor 

maximizante de seus prazeres e satisfações individuais. 

Existe mesmo um ponto de contato entre determinadas perspectivas 

liberais de democracia – e de democracia participativa – e determinados 

pressupostos de teorias marxistas: a defesa da igualdade de direitos de todos ao 

pleno desenvolvimento de suas habilidades e capacidades, bem como a rejeição a 

ideia de que a sociedade de mercado seja apta a ensejar essa emancipação do ser 

humano. 

Na boa advertência de Macpherson, 

 

Precisamos de uma nova economia política, e precisamos 
desenvolvê-la sem perder de vista os objetivos humanistas da teoria 
democrática original. O que tornou essa teoria utópica não foi o seu 
humanismo e sim a sua economia política deficiente. Sem um 
objetivo humanista, o empreendimento científico não vale a pena; e, 
caso consigamos ver além do modelo do homem de mercado, 
somente uma visão humanista poderá tornar científica a nossa teoria 
(1991, p. 173). 

    

É nessa zona de contato entre essas perspectivas que a presente tese 

situa a democracia participativa. 

Um importante esclarecimento conceitual a ser delineado é o de afastar 

uma pretensa diferenciação entre democracia participativa e democracia 

deliberativa, segundo a qual democracia deliberativa seria democracia direta 

plebiscitária e propensa ao totalitarismo e democracia participativa seria a 

democracia liberal-representativa tonificada por mecanismos de transparência, 

publicidade e formal participação popular em conselhos e organismos 

representativos de todo modo subordinados ao aparelho de representação 

institucional. 

Aqui, os instrumentos de democracia direta não apenas fazem parte do 

conceito de democracia participativa como são indispensáveis à sua perfeita 

caracterização, não se aceitando como democracia participativa apenas e tão 

somente a democracia liberal que fomenta formalmente a participação popular 
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meramente consultiva e que, subordinada às instâncias de representação 

institucional, não disponha de mecanismos com que romper com o bloqueio e 

afirmar a prevalência da soberania popular. 

Maria Victoria Benevides é precisa ao retirar dos instrumentos de 

democracia direta qualquer caráter essencialmente totalitário que determinados 

vieses liberais tentam impingir ao que classificam pejorativamente como democracia 

deliberativa: 

 
[...] as experiências históricas, remotas ou contemporâneas, de 
referendos/plebiscitos utilizados em regimes totalitários ou 
autoritários não servem como argumento para desqualificar os 
institutos de consulta popular. Servem, apenas, para mostrar como 
se dá uma fachada de 'legitimidade' aos regimes e, sobretudo, à 
pessoa do chefe. O que interessa é observar e discutir a aplicação 
de tais mecanismos em regimes democráticos, onde supõe-se a 
liberdade de expressão, de informação, de discussão, e, portanto, de 
escolha real (1998, p. 63). 

 
Por isso mesmo sua advertência quanto a como evitar que os 

mecanismos de democracia direta possam vir a ser utilizados, como de fato foram 

algumas vezes na história48, em legitimação de autoritarismos: 

 

Duas preocupações se impõem para a efetiva democratização do 
processo: 
- o desenrolar do processo de consultas populares deve estar 
claramente dissociado de um “voto de confiança” na pessoa do 
governante; 
- o texto a ser votado deve evitar toda possibilidade de ser entendido 
como uma escolha forçada do tipo “tudo ou nada” (idem, ibidem, p. 
63). 

 
Assim, os mecanismos de democracia direta incorporados à democracia 

(plebiscitos, referendos, iniciativa popular, recall ou revogação de mandato, veto 

popular) integram o conceito de democracia participativa aqui adotado. Logo, o 

conteúdo “deliberativo” de conotação pejorativamente assimilada por determinados 

segmentos liberais na democracia deliberativa está necessariamente vinculado à 

democracia participativa. 

Pela linha teórica assumida nesta tese, só existirá democracia 

participativa se, para além da garantia de ampla participação popular no debate 

público qualificado e aprimorado por educação política e livre das amarras impostas 

                                                 
48 Basta citar Cesar, Napoleão e Hitler, contumazes utilizadores de plebiscitos e referendos como 

formas de “legitimação” de atos de arbítrio e de regimes autoritários/totalitários. 
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pelo poder econômico (mediante o controle dos meios de comunicação social e da 

agenda política), bem como mediante participação em conselhos e conferências 

consultivas, essa participação popular democrática se materialize na tomada de 

decisões, nas deliberações significativas da vida social e dos rumos do Estado, 

fazendo prevalecer a soberania popular sobre o sistema de representação. 

Trata-se de resgatar a já tradicional classificação das formas de 

democracia em democracia direta, democracia indireta ou representativa e 

democracia semidireta ou participativa. No conceito de democracia semidireta (ou 

participativa) está claramente posto o primado da soberania popular, com o povo a 

exercer o seu poder diretamente mediante mecanismos (também deliberativos) de 

democracia direta sem suprimir o exercício do poder mediante representantes eleitos 

periodicamente, em complementaridade, com a prevalência da primeira forma 

(exercício direto do poder pelo povo). 

A promessa constitucional não realizada em sua plenitude é dessa 

democracia semidireta ou participativa; aqui se pretende investigar o papel das NTIC 

na superação dos obstáculos à sua concretização. 

 

3.2 Os obstáculos à efetivação da democracia participativa no Brasil 
 

 
São diversos os obstáculos à concretização da democracia participativa 

no Brasil.  

O maior de todos é estrutural: o poder econômico, que pretende manter o 

capitalismo e o regime de acumulação de riqueza, atua para que o poder político 

traduza mera garantia de reprodução contínua desse regime, e nessa direção o 

controle do processo de tomada de decisões não pode ficar nas mãos da soberania 

popular, interessada na reversão desse modelo de satisfação apenas dos donos do 

capital. 

Daí surgem diversos desdobramentos, sempre nessa mesma linha de 

controle ou “domesticação” da participação popular, a conferir ilusão democrática, 

evitando que os tensionamentos ameacem atingir estágios de ruptura. 

Serão objeto de apreciação, neste capítulo, os seguintes entraves: a) 

bloqueio do sistema representativo à utilização de plebiscitos e referendos, bem 

como à introdução de novos mecanismos de democracia direta; b) abuso do poder 

econômico e do controle da agenda do debate público pelos grupos econômicos 
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concessionários dos meios de comunicação social de massa; c) educação de base 

que não prepara efetivamente para o exercício da cidadania. 

 

3.2.1 Bloqueio do sistema representativo à utilização de plebiscitos e 

referendos, bem como à introdução de novos mecanismos de democracia 

direta 

 

 A despeito de o próprio processo constituinte que redundou na 

promulgação da Constituição de 1988 ter sido o mais socialmente participativo da 

história nacional49, bem como ter conseguido introduzir no texto constitucional a 

promessa da democracia participativa, com a garantia do primado da soberania 

popular e de mecanismos de democracia direta como plebiscito, referendo e 

iniciativa popular, o fato é que muito pouco se caminhou nessa direção ao longo 

desses quase trinta anos de sua vigência. 

Com efeito, 

 

É fácil constatar que, nos seus elementos nevrálgicos (plebiscito, 
referendo e iniciativa popular e participação concreta em conselhos 
populares, bem ainda controle social do poder), a democracia 
participativa é uma promessa não realizada e a cidadania ativa uma 
meta ainda por efetivar-se, não obstante certos progressos 
(MONTEIRO; MACEDO, 2017, p. 148). 

 
 
No que se refere à participação concreta em conselhos populares, é 

importante aqui apontar algumas leituras que, se não são radicalmente antagônicas, 

apresentam diferentes nuances de percepção. 

Para Leonardo Avritzer, com iniciativas governamentais adotadas 

essencialmente a partir de 2003, foi criada uma atmosfera de intensa e significativa 

participação popular, em estágio ótimo sobretudo nas áreas de saúde e assistência 

                                                 
49 Leonardo Avritzer aponta que “A Constituinte permitiu a elaboração de emendas populares, e 

movimentos sociais desencadearam uma campanha visando obter assinaturas para muitas propostas 

ligadas às políticas públicas. Alguns entre os mais importantes movimentos da sociedade civil, tais 

como os da saúde e da reforma urbana, da mesma forma que outros importantes atores sociais, como a 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

também se juntaram à campanha para aprovação de emendas populares. Esse foi um primeiro 

momento importante de um processo de aprofundamento democrático que criou instituições 

participativas nas áreas de saúde, planejamento urbano, meio ambiente e assistência social, entre 

outras. A seu final, a Constituinte gerou uma institucionalidade participativa que levou a existirem 

mais de vinte mil conselhos no Brasil” (2016, p. 49-50). 
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social50, ainda que muito carente na área de infra-estrutura, e que foi exatamente a 

ruptura do consenso participativo a partir de 2013 que ensejou parte da crise política 

que o país atravesse até hoje e que já se manifestou nas Jornadas de Junho (2016). 

Por essa interpretação, a democracia participativa, no que se refere à 

participação popular em conselhos, pode-se dizer realizada, senão em sua 

plenitude, ao menos parcialmente, havendo apenas necessidade de ajustes e 

aperfeiçoamentos, até mesmo para evitar as reações do sistema representativo 

amparadas por um determinado viés liberal que lhe dá primazia. 

Dentre essas reações, é emblemática aquela que foi desencadeada a 

propósito da Política Nacional de Participação Social (Decreto Presidencial n° 

8.423/2014), 

 

[...] que se propôs a estabelecer diretrizes de maior participação 
social e popular na formulação de políticas públicas, por meio da 
definição mais sistemática de estruturas organizacionais como 
conselhos, a atuar no âmbito da competência constitucional e legal 
dos órgãos da Administração Pública Federal, configurando singela 
providência de sistematizar as experiências já existentes há algum 
tempo nesse mesmo âmbito da Administração Pública Federal 
(MONTEIRO; MACEDO, 2017, p. 148). 

 
No ambiente de radical polarização política e ideológica que se 

apresentava ao tempo de sua edição, foi criada um polêmica artificial, a partir de 

críticas dos partidos políticos que então faziam oposição ao governo, reverberadas 

pelos meios de comunicação, como se se tratasse de medida autoritária e que 

pretendia suprimir a democracia e o Congresso Nacional: 

 

[...] o Decreto Presidencial n° 8.243/2014 foi qualificado por setores 
da oposição político-partidária nacional, com repercussão nos meios 
de comunicação social, de mecanismo de usurpação de funções do 
Congresso Nacional e tentativa de imposição, no Brasil, do “modelo 
Chavista” de governo, o que seria, segundo essa qualificação, um 
modelo ditatorial de esquerda. 
Essas vozes ganharam mais eco e “legitimidade” com o artigo do 
jurista Ives Gandra da Silva Martins (sobre o qual existe insuspeita e 
antiga constatação de posicionamento ideológico mais conservador) 
publicado na Folha de São Paulo na data de 10/06/2014 (“Por um 

                                                 
50 O próprio Avritzer indica crítica muito importante – da qual, evidentemente discorda – efetuada por 

Aldo Arantes: “Arantes considera tratar-se de ‘uma mobilização movida a editais, ONGs oficiais, isso 

ou aquilo em rede, programas assim ou assado de alguma secretaria ou ministério [...] nesta espantosa 

fábrica de consensos e consentimentos em que o país se converteu”. Assim, tais como os limites do 

peemedebismo para Nobre, para Arantes, os limites da participação não são resultado da concatenação 

de ações políticas. Eles sempre estiveram lá, porque de alguma forma estavam conceitualmente 

equivocados, e a realidade, de alguma forma, reproduz os limites apontados pela teoria” (2016, p. 63). 
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Congresso Inexpressivo”), no qual afirma, com contundência, que o 
Decreto Presidencial n° 8.243/2014 “pretende que a autêntica 
representação popular de 140 milhões de brasileiros seja substituída 
por um punhado de pessoas, que passará a DEFINIR A POLÍTICA 
SOCIAL DE TODOS OS MINISTÉRIOS, INDICANDO AO 
EXECUTIVO COMO DEVE AGIR”; “A linha da proposta é tornar o 
Congresso Nacional uma Casa de tertúlias acadêmicas, pois os 
Conselhos e Comissões eleitos pelo “povo” serão aqueles que 
dirigirão o país”; “As políticas públicas e sociais não mais serão 
definidas pelo Legislativo, mas por este grupo limitado de cidadãos 
enquistados nestes organismos” (!); “por exemplo, a comissão 
encarregada da comunicação social poderá determinar que o 
Ministério correspondente imponha restrição de conteúdo à 
imprensa, a pretexto de que é esta a ‘vontade do povo’, que será 
obrigado a atender aos anseios ‘populares’” (!!) (MONTEIRO, 2014). 

 
Esse tipo de crítica não encontra qualquer respaldo no texto constitucional 

e revela, em boa verdade, uma leitura do decreto presidencial totalmente carregada 

de preconceitos político-ideológicos, simbolizando o “medo” da democracia liberal-

representativa diante da “ameaça” da participação popular. 

Afinal, como já foi possível esclarecer em outra oportunidade, o Decreto 

Presidencial nº 8.423/2014, que institui a Política Nacional de Participação Social, 

atua nos marcos constitucionais de regulamentação de dispositivos legais já 

existentes: 

 

Decretos presidenciais não podem inovar no ordenamento jurídico, 
criando normas. Decretos presidenciais podem estabelecer normas e 
regulamentos para a fiel execução das leis já existentes (Art. 84, 
inciso IV da CF: “Compete privativamente ao Presidente da 
República: (...) IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, 
bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução”). 
Decretos presidenciais não podem criar nem extinguir Ministérios e 
órgãos da Administração Pública (Art. 88 da CF: “A lei disporá sobre 
a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração 
pública”). Decretos presidenciais podem dispor sobre a organização 
e o funcionamento da Administração Pública Federal, desde que não 
impliquem aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos 
públicos [Art. 84, inciso VI, “a”: “Compete privativamente ao 
Presidente da República: (...) VI - dispor, mediante decreto, sobre: a) 
organização e funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos 
públicos]. Decretos presidenciais podem dispor sobre extinção de 
funções ou cargos públicos, quando vagos (Art. 84, inciso VI, “b”). 
Essa é uma apertada síntese do atual formato da Organização dos 
Poderes, segundo a Constituição Federal - que tem como princípio 
fundamental a independência e harmonia (Art. 2º) e separação 
funcional-orgânica dos poderes como cláusula pétrea (Art. 60, § 4°, 
inciso IV) – no que se refere aos limites da atuação administrativa e a 
sua subordinação à reserva legal. 
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Pois bem, o Decreto Presidencial n° 8.243, de 23 de maio de 2014, 
que “Institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o 
Sistema Nacional de Participação Social - SNPS, e dá outras 
providências”, não inova no ordenamento jurídico, não cria 
Ministérios, órgãos ou cargos, limitando-se, tal como apontado em 
sua fundamentação, em expedir normas regulamentares de leis 
existentes e em dispor sobre a organização e o funcionamento da 
Administração Pública Federal, sem que dele resulte qualquer 
aumento de despesas. 
Senão vejamos. 
A Política Nacional de Participação Social instituída pelo Decreto 
Presidencial n° 8.243/2004, sistematiza instâncias e mecanismos de 
participação social [conselho de políticas públicas, comissão de 
políticas públicas, conferência nacional, ouvidoria pública federal, 
mesa de diálogo, fórum interconselhos, audiência pública, consulta 
pública e ambiente virtual de participação social (Art. 6°)], a maioria 
dos quais são experiências de gestão já desenvolvidas há muito 
tempo desde a promulgação da atual Constituição da República de 
1988, todos previstos nas leis específicas que cuidam de cada setor 
da Administração Pública que os utilizam, como por exemplo saúde, 
seguridade social, criança e adolescente, meio ambiente, cultura, 
educação. 
Caberá ao Sistema Nacional de Participação Social – instituído pelo 
Decreto Presidencial n° 8.243/2004 (Art. 7°) – coordenado pela 
Secretaria-Geral da Presidência da República, acompanhar a 
implementação da PNPS nos órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta (Art. 8°, inciso I). 
Ora, é a lei (Lei n° 10.683/2003, que “dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras 
providências”) que estabelece competir à Secretaria-Geral da 
Presidência da República assessorar direta e imediatamente ao 
Presidente da República no relacionamento e articulação com as 
entidades da sociedade civil e na criação e implementação de 
instrumentos de consulta e participação popular de interesse do 
Poder Executivo: 

“Art. 3° À Secretaria-Geral da Presidência da República compete 
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no 
desempenho de suas atribuições, especialmente: (Redação dada 
pela Lei nº 11.204, de 2005) 
I - no relacionamento e articulação com as entidades da sociedade 
civil e na criação e implementação de instrumentos de consulta e 
participação popular de interesse do Poder Executivo; (Incluído pela 
Lei nº 11.204, de 2005)”. 

Finalmente, o Decreto Presidencial n° 8.243/2014 estabelece 
diretrizes para a constituição de novos conselhos de políticas 
públicas e reorganização dos atualmente existentes (presença de 
representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil, 
preferencialmente de forma paritária em relação aos representantes 
governamentais, quando a natureza da representação o recomendar; 
definição, com consulta prévia à sociedade civil, de suas atribuições, 
competências e natureza; garantia da diversidade entre os 
representantes da sociedade civil; estabelecimento de critérios 
transparentes de escolha de seus membros; rotatividade dos 
representantes da sociedade civil; compromisso com o 
acompanhamento dos processos conferenciais relativos ao tema de 
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sua competência e publicidade de seus atos), ressalvado 
expressamente o disposto em lei (Art. 10) (destaques no original) 
(MONTEIRO, 2014). 

 

Por isso mesmo, são indefensáveis as apontadas críticas à Política 

Nacional de Participação Social, como se se estivesse, por meio de decreto 

presidencial, passando por cima do sistema legal-representativo rumo a uma 

“bolivarização” do sistema político brasileiro: 

 

Como bem se percebe, trata-se de decreto que se limita a 
estabelecer diretrizes de participação social e popular na 
formulação/execução de políticas públicas, por meio de mecanismos 
e instâncias que sistematiza, a atuar no âmbito da competência 
constitucional e legal dos órgãos da Administração Pública Federal. 
Trata-se da singela providência de organizar as experiências já 
existentes há algum tempo nesse mesmo âmbito (Administração 
Pública Federal), o que pode ser avaliado como um passo 
interessante, porém ainda muito distante das demandas populares 
por democracia participativa, de que foram expressão intensa as 
“Jornadas de Junho” de 2013. E que longe se apresentam de usurpar 
funções do Congresso Nacional, pois mesmo que não houvesse a 
Política Nacional de Participação Social, os órgãos da Administração 
Pública Federal exerceriam as suas atribuições constitucionais e 
legais na formulação/execução de políticas públicas e serviços 
públicos dentro das margens já autorizadas em lei. Ou, no que 
dependesse de lei, no encaminhamento à Presidenta da República, 
para apresentação do respectivo projeto de lei ao Congresso 
Nacional. 
A Política Nacional de Participação Social pretende que essas 
atribuições constitucionais e legais dos órgãos da Administração 
Pública Federal [cuja direção superior é encargo constitucional do 
Presidente da República (Art. 84, II da CF)] sejam exercidas com 
participação social, o que também é uma exigência constitucional [...] 
(grifou-se) (MONTEIRO, 2014). 
 

Para além de não configurar qualquer atentado à separação de poderes e 

à democracia, a Política Nacional de Participação Social está de acordo com o que 

determina a Constituição, na direção da sua promessa de democracia participativa. 

Isso porque “A despeito de ainda faltar a concretização da democracia 

participativa preconizada pela Constituição – sendo essa uma das centrais 

demandas das “jornadas de junho” de 2013 [...]”, “[...] essa necessária forma 

democrático-participativa de governar e de exercer o poder, enfim, perpassa todo o 

conjunto normativo da Constituição, seja ao tratar de direitos e garantias 

fundamentais, de políticas públicas ou até mesmo de estruturação e organização de 

órgãos públicos e estatais” (MONTEIRO, 2014). 
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Como também já foi examinado em outra ocasião, a participação popular 

mediante conselhos, além de estar de acordo com a os princípios fundamentais da 

soberania popular e da cidadania, está expressamente prevista em regras 

constitucionais: 

 

[...] a participação popular na gestão pública (inclusive e 
especialmente mediante conselhos populares) é uma imposição 
constitucional nas mais diversas áreas, conforme pode ser abaixo 
indicado, exemplificativamente: 
- Participação obrigatória dos sindicatos nas negociações coletivas 
de trabalho (Art. 8°, inciso VI); 
- Participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos 
órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou 
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação (Art. 10); 
- Participação dos usuários de serviços públicos na Administração 
Pública Direta e Indireta [Art. 37 (...) (...) § 3º A lei disciplinará as 
formas de participação do usuário na administração pública direta e 
indireta, regulando especialmente:       (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) I - as reclamações relativas à 
prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a 
manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 
periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;      (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) II - o acesso dos 
usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)      III - a disciplina da 
representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, 
emprego ou função na administração pública. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)]; 
- Participação dos produtores e trabalhadores rurais no planejamento 
e na execução da política agrícola (Art. 187); 
- Participação dos trabalhadores, empregadores e aposentados na 
gestão da Seguridade Social (Art. 194, Parágrafo Único, inciso VII); 
- Participação da comunidade na organização do Sistema Único de 
Saúde (SUS) (Art. 198, inciso III); 
- Participação da população na formulação das políticas de 
assistência social e no controle das ações em todos os níveis (Art. 
204); 
- Participação da comunidade na gestão democrática do ensino 
público (Art. 205, inciso VI); 
- Participação da sociedade na gestão e promoção conjunta das 
políticas públicas de cultura (Art. 216-A); 
- Participação da sociedade no Conselho Consultivo e de 
Acompanhamento do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 
(Art. 79 do ADCT); 
- Participação da sociedade nos Fundos Estaduais e Municipais 
gestores dos recursos do Fundo de Combate à Pobreza (Art. 82 do 
ADCT) (MONTEIRO, 2014). 

 
O que se pode criticar legitimamente, na Política Nacional de Participação 

Social, ao contrário da crítica efetuada por lideranças políticas que então faziam 
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oposição ao governo e por vozes doutrinárias que não conseguiram disfarçar o seu 

conservadorismo, é a sua eventual timidez no enfrentamento dos problemas maiores 

de efetivação da democracia participativa, e não a sua suposta utilização para 

subverter a democracia. 

E aqui é que entra em cena a análise da parte da democracia participativa 

não realizada no Brasil no que se refere aos mecanismos de deliberação popular 

direta, aos mecanismos de participação deliberativa do povo. 

Em boa verdade, “a utilização dos mecanismos formais de participação 

direta nos processos políticos, seja na iniciativa (iniciativa popular), seja na 

deliberação propriamente dita (plebiscitos e referendos), tem sido de uma timidez 

bem ao gosto dos que pretendem que a cidadania se limite ao exercício periódico do 

direito de votar” (MONTEIRO; MACEDO, 2017, p. 148-149).51 

Monteiro e Macêdo registram que é intuitivo notar que é o próprio sistema 

representativo que bloqueia a democracia participativa como meta do poder 

econômico dominante e que essa tarefa “[...] é facilitada por alguns entraves que a 

própria Constituição-Cidadã apresenta para que os mecanismos formais de 

democracia participativa sejam mais constantemente utilizados” (idem, ibidem, p. 

149): 

 

Com efeito, segundo Fábio Konder Comparato, a mesma 
Constituição que assegura o primado da soberania popular, com o 
povo exercendo o seu poder por meio de representantes eleitos “ou 
diretamente” (Art. 1º, parágrafo único), por voto direto, secreto, com 
valor igual para todos, mediante “plebiscito, referendo e iniciativa 
popular” (Art. 14), atribui competência exclusiva ao Congresso 
Nacional para autorizar referendo e convocar plebiscito (Art. 49, XV) 
e impõe exigências muito rigorosas para a iniciativa popular de 
projetos de lei [subscrição de 1% (um por cento) do eleitorado 
nacional, distribuído em pelo menos cinco estados, com não menos 
de 0,3% (três décimos por cento) dos eleitores de cada um deles – 
Art. 61, § 2º].  Necessário eliminar esses grandes entraves à 

                                                 
51 Em importante nota de rodapé, Monteiro e Macêdo registram que “De âmbito nacional, desde a 

promulgação da Constituição, houve apenas um plebiscito, em 1993, para deliberação popular sobre 

forma e sistema de governo (plebiscito já determinado no próprio Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias) e um referendo, em 2005, para deliberação popular sobre proibição de comércio de armas 

de fogo e munição. Quanto a projetos de lei de iniciativa popular de âmbito nacional, apenas quatro 

foram aprovados, convertendo-se em lei: Lei Complementar n° 135/2010, conhecida como “Lei do 

Ficha Limpa”, que alterou a lei das inelegibilidades; Lei n° 11.124/2005, que criou o Fundo Nacional 

de Habitação Popular; Lei n° 9.840/1999, que alterou a lei das eleições (Lei n° 9.504/1997) para punir 

mais severamente a captação ilícita de sufrágio (“compra de votos”); Lei n° 8.930/1994, que considera 

crime hediondo o homicídio cometido por motivo fútil ou com crueldade” (MONTEIRO; MACÊDO, 

p. 149). 
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intensificação da democracia participativa, entraves que fazem 
depender da vontade dos mandatários o exercício direto do poder 
pelo mandante (grifou-se). 

 

No que se refere à iniciativa popular, essas dificuldades geradas pelo alto 

rigor de exigência constitucional para que seja exercida tende a se acentuar ainda 

mais se se consolidar o entendimento firmado em decisão liminar do Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, de 14/12/2016, no sentido de impossibilidade 

de que projetos de lei de iniciativa popular apresentados por segmentos da 

sociedade civil sejam encampados por parlamentar ou comissão, prática sempre 

adotada até então, para agilizar a tramitação e evitar a enorme perda de tempo e 

mesmo a falta de estrutura para conferência das assinaturas (BRASIL, SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2016). 

A percepção desses entraves à democracia participativa - quanto à 

intensificação do uso dos mecanismos deliberativos de democracia direta – por 

movimentos sociais e entidades representativas da sociedade civil já é relativamente 

antiga e somente veio se acentuando ao longo do tempo. 

Já em 2005, a Ordem dos Advogados do Brasil, com apoio de diversas 

outras entidades sociais representativas e condução intelectual de Fábio Konder 

Comparato, apresentou ao Congresso Nacional uma proposta de reforma política 

com o objetivo de potencializar os mecanismos de democracia participativa 

preconizados na Constituição, com os seguintes itens prioritários:  

 

1) criar a iniciativa popular de plebiscitos e referendos; 2) permitir ao 
povo decidir por plebiscito sobre a realização das políticas 
econômicas e sociais previstas na Constituição, bem como sobre a 
concessão de serviços públicos e a alienação do controle de 
empresas estatais; 3) tornar dependente de decisão popular a 
alienação de bens pertencentes ao patrimônio nacional; 4) estender 
o referendo a emendas constitucionais e a acordos ou tratados 
internacionais; 5) tornar obrigatório o referendo de quaisquer leis em 
matéria eleitoral; 6) estabelecer preferência na tramitação de projetos 
de lei de iniciativa popular e impedir a alteração ou a revogação de 
leis de iniciativa popular sem a concordância do povo (MONTEIRO, 
2014). 

 

É forçoso concluir que a remoção desses entraves à utilização dos 

mecanismos deliberativos de participação popular no processo político é uma das 

condições essenciais para a efetivação da democracia participativa no Brasil. 

 



91 

 

3.2.2 O oligopólio dos meios de comunicação social e o controle do debate 

público pelo poder econômico 

 

No Brasil, como é sabido, vigora um verdadeiro oligopólio dos meios de 

comunicação social. A propriedade dos principais veículos é concentrada nas mãos 

de poucos grupos empresariais que, então, controlam a agenda pública de 

discussões e pautam os temas de seus interesses, assim como bloqueiam os 

interesses contrapostos e os interesses gerais da sociedade que possam confrontar 

o poder econômico e o poder político.52 53 

Bruno Marinoni, no trabalho em que detalha os aspectos desse oligopólio 

e os desafios da democratização da comunicação social no Brasi, descreve um 

pouco da trajetória dessa concentração e os seus efeitos danosos ao direito 

fundamental à livre comunicação no país: 

 

A estrutura de oligopólio na televisão brasileira consolidou-se nos 
anos 80 e pouco variou até os dias de hoje, sendo marcada 
basicamente pelo estabelecimento de um sistema central (GÖRGEN, 
2009) de poucas redes nacionais privadas (Globo, SBT, 
Bandeirantes e Manchete, depois substituída pela RedeTV!) e tendo 
tido apenas a chegada da Record e da EBC como mudança 

                                                 
52 Essa realidade é, em verdade, de toda a América Latina. Nicolás Somma bem aponta que “[...] en 

varios países latinoamericanos la propiedad de los medios tradicionales de comunicación (sobre todo 

TV y prensa escrita) se encuentra concentrada en unos pocos grupos económicos que tienen una 

influencia desmedida en la información que circula por la sociedad” (2015, p. 105). 
53 Lawrence Lessig registra a radical mudança na propriedade dos meios de comunicação nos Estados 

Unidos, que passou de um modelo de desconcentração para um modelo de excessiva concentração, 

semelhante ao que historicamente se registra no Brasil e na América Latina: “Nos últimos vinte anos, 

a natureza da posse dos meios de comunicação passou por uma mudança radical, causada por 

mudanças nas normas legais que governam a mídia. Antes que tal mudança acontecesse, as diferentes 

formas de mídia eram propriedade de companhias separadas de mídia. Agora, a mídia está cada vez 

mais sendo propriedade de algumas poucas companhias. De fato, após as mudanças que a FCC 

anunciou em Junho de 2003, muitos esperam que em alguns poucos anos, nós vivamos em um mundo 

aonde três companhias irão controlar mais de 85% de todos os meios de comunicação. Essas 

mudanças acontecem em dois sentidos: no escopo da concentração e em sua natureza. As mudanças no 

escopo são as mais fáceis de descrever. Como o Senador John McCain sumarizou os dados produzidos 

pela análise que a FCC fez da propriedade da mídia, "cinco companhias controlam 85% de todos os 

nossos meios de comunicação." [139] Um grupo de cinco selos musicais formado por Universal Music 

Group, BMG, Sony Music Entertainment, Warner Music Group, e EMI controla 84,8% do mercado de 

música americano. [140] As "cinco maiores companhias de cabo transmitem suas programações para 

74% dos assinantes de cabo do país." [141] A história com o rádio é ainda mais dramática. Antes da 

desregulamentação do setor, o maior conglomerado de radiodifusão era dono de menos de 75 estações 

de rádio. Atualmente apenas uma companhia é dona de mais de 1200 estações. Durante o período de 

consolidação o número de proprietários de estações de rádio caiu em 34%. Atualmente, em muitos 

mercados, as duas maiores empresas de radiodifusão controlam 74% da renda. Acima de tudo, apenas 

quatro companhias controlam conjuntamente 90% de toda a receita publicitária do rádio no país.” 

(LESSIG, 2004, p. 1795-1801). 
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representativa. Tal estrutura incorporou os grupos regionais, que até 
então tinham produção própria, embora veiculassem programas 
também de outras praças (com destaque para as emissoras ligadas 
aos Diários e Emissoras Associados), centralizando a produção e a 
programação da televisão brasileira, o que redundou inclusive em 
demissões e redução do número de postos de trabalho (2015, p. 20). 

 

Em estudo atualizado no âmbito do MOM (Media Ownership Monitor) - 

realizado no Brasil pelo coletivo Intervozes em parceria com o coletivo Repórteres 

sem Fronteira, que analisa o direito à comunicação social em diversos países do 

mundo e que disponibilizou dados mais recentes, de 2017, sobre a mídia no Brasil - 

foram apontados dados alarmantes da concentração da propriedade dos meios de 

comunicação social: 

 
O MOM-Brasil mapeou 50 veículos ou redes de comunicação no 
Brasil, em quatro segmentos: 11 redes de TV (aberta e por 
assinatura), 12 redes de rádio, 17 veículos de mídia impressa (jornais 
de circulação diária e revistas de circulação semanal) e 10 veículos 
online (portais de notícias). Esses veículos foram selecionados com 
base na audiência. Também foi considerada sua capacidade de 
agendamento, ou seja, seu potencial de influenciar a opinião pública. 
A diferença entre o número de veículos de cada tipo se deve a maior 
ou menor concentração de audiência e ao alcance geográfico em 
cada segmento. 
Os 50 veículos de comunicação analisados pertencem a grupos que 
possuem interesses econômicos, políticos e/ou religiosos. Entre os 
interesses econômicos, há grupos com negócios nos setores de 
educação, saúde, imobiliário, financeiro, de energia e agrário. 
A existência de veículos com interesses religiosos também se faz 
notar: dos 50 veículos pesquisados, 9 são de propriedade de 
lideranças religiosas – todas cristãs - e, desses, 5 direcionam todo o 
seu conteúdo para a defesa dos valores de sua religiosidade 
específica. Além disso, pelo menos outros 6 veículos não são 
definidos como religiosos, mas apresentam conteúdo de 
denominações religiosas em suas páginas ou grades de 
programação. 
Interesses políticos também estão em jogo. Além de existirem 
políticos e familiares donos de mídia principalmente entre as 
emissoras afiliadas às grandes redes nacionais de rádio e TV, 
grande parte dos proprietários têm relações próximas (parentesco, 
compadrio, troca de favores, entre outras) com políticos e com 
partidos. Os interesses políticos, assim, são muitas vezes 
mascarados. 
Os 50 meios de comunicação analisados são de propriedade de 26 
grupos: 9 pertencem ao Grupo Globo, 5 ao Grupo Bandeirantes, 5 à 
família Macedo (considerando o Grupo Record e os veículos da 
IURD, ambos do mesmo proprietário), 4 ao grupo de escala regional 
RBS e 3 ao Grupo Folha. Outros grupos aparecem na lista com dois 
veículos cada: Grupo Estado, Grupo Abril e Grupo Editorial Sempre 
Editora/Grupo SADA. Os demais grupos possuem apenas um veículo 
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da lista. São eles: Grupo Sílvio Santos, Grupo Jovem Pan, Grupo 
Jaime Câmara, Diários Associados, Grupo de Comunicação Três, 
Grupo Almicare Dallevo & Marcelo de Carvalho, Ongoing/Ejesa, BBC 
– British Broadcasting Corporation, EBC – Empresa Brasil de 
Comunicação, Publisher Brasil, Consultoria Empiricus, Grupo Alfa, 
Grupo Mix de Comunicação/Grupo Objetivo, Igreja Renascer em 
Cristo, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Católica/Rede Católica 
de Rádio e INBRAC – Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã. 
(Media Ownership Monitor/Brasil, 2017) 

 

Esse regime de concentração dos meios de comunicação social de massa 

(essencialmente televisão e rádio) por grupos econômicos, políticos e religiosos que, 

dessa condição, controlam o debate público e a agenda das discussões e de 

definição de prioridades já foi examinado em outra oportunidade: 

 

É cada vez mais intensa, a despeito do surgimento das novas mídias 
(em especial via internet), a influência dos meios de comunicação 
social de massa na formação da consciência crítica e da opinião 
pública. De outro lado, é fácil constatar que os grandes grupos 
privados concessionários de serviços de rádio e televisão 
praticamente detêm o monopólio dessa ampla difusão de ideias e 
pensamentos, além do viés informativo que melhor se apresente à 
defesa sistemática e global de seus interesses enquanto grupos 
econômicos. Sendo assim, a toda evidência, comportam-se, 
abertamente ou de modo subliminar, como atores políticos de 
nefasta influência no processo decisório nacional. O grave, aí, é que 
o fazem por meio de canais e frequências que são propriedade 
pública (MONTEIRO, 2014). 

 
Combater a concentração de poder político nas mãos de poucos grupos 

empresariais detentores das concessões - ou seja, democratizar os meios de 

comunicação social - é pressuposto da democracia participativa, essencial ao projeto 

constitucional emancipatório, como bem apontado por Paulo Bonavides: 

 

Com efeito, a mídia, nas mãos da classe dominante, é a mais 
irresistível força de sustentação do status quo e de seus governos 
conservadores, impopulares, injustos e reacionários. 
Afastá-la daquelas mãos, democratizá-la, protegê-la, mediante 
dispositivos constitucionais que lhe assegurem a legitimidade no 
exercício de suas funções e deveres sociais, é o primeiro dos 
pressupostos da democracia participativa (2001, p. 47). 

 

Na mesma linha de pensamento, Fábio Konder Comparato bem aponta a 

apropriação do espaço público de discussão pelos meios de comunicação social e 

de como isso é grave, em países de tradição oligárquica como o Brasil, no que 

aparece como controle, pelos grupos empresariais detentores das concessões do 
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serviço público de rádio e televisão, da agenda política posta e imposta ao debate na 

sociedade: 

 

Nos países em que vigora claramente o regime oligárquico sob 
aparências democráticas, como é o caso do Brasil, a exploração dos 
mais importantes órgãos de comunicação de massa é feita por 
grupos empresariais privados, estreitamente afinados com os 
interesses de sua classe, que controla o governo nacional e o 
Parlamento. Nesses países o desenrolar das eleições mais 
importantes fez-se sempre sob a influência decisiva da propaganda 
veiculada pela grande imprensa, pelo rádio e, sobretudo, pela 
televisão. 
Temos, portanto, que o debate público sobre as grandes questões da 
vida política e econômica da nação é estruturalmente falseado. Um 
debate autêntico, assim como a verdadeira dialética enquanto 
processo de exame da verdade, pressupõe a liberdade e a 
capacidade de proposta das questões a serem discutidas. (2001, p. 
156) 

 

A democratização dos meios de comunicação social – de forma a que 

seja utilizada “[...] em proveito da liberdade ampla de informação e da intensificação 

de programas e debates qualificados, em canais abertos, sobre os temas políticos 

de interesse geral da sociedade, com crescente aprimoramento da consciência 

crítica [...]” (MONTEIRO, 2014) - é, portanto, medida indispensável para que a 

democracia participativa possa ser efetivada no Brasil. 

Sem um espaço público verdadeiramente democrático de livre 

participação popular, a democracia participativa não passará de mero floreio das 

intenções políticas dos detentores dos meios de comunicação. 

A necessidade de quebra desse oligopólio dos meios de comunicação 

social no Brasil como condição do alcance da democracia participativa segue a 

proposta teórica de Jürgen Habermas, na qual o espaço público efetivo de discussão 

comparece como elemento essencial: 

 

Essa formação política horizontal da vontade, que depende de 
entendimento ou consenso obtido comunicativamente, deve ter a 
primazia, tanto do ponto de vista genético como normativo. Para a 
prática da autodeterminação dos cidadãos pressupõe-se uma base 
na sociedade civil, independente da administração pública e do 
comércio privado mediado pelo mercado, a qual preserva a 
comunicação política de ser absorvida pelo aparelho do Estado ou de 
ser assimilada à estrutura do mercado. Na concepção republicana, a 
esfera pública e política e a sociedade civil, como a sua base, obtêm 
um significado estratégico; elas devem garantir à prática de 
entendimento dos cidadãos sua força de integração e autonomia. O 
desacoplamento da comunicação política da sociedade econômica 
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corresponde, em nossa terminologia, a uma religação do poder 
administrativo ao poder comunicativo resultante da formação política 
da opinião e da vontade (2012, p. 333). 

 

É verdade que, no Brasil e na América Latina, tem havido um verdadeiro 

embate entre o que se aponta como caminhos governamentais voltados para a 

quebra dessa concentração, de um lado, e a defesa da liberdade de expressão, de 

outro lado. 

Bernardo Sorj indica que 

 

En la última década, la mayoría de los países de América Latina han 
vivido enfrentamientos constantes entre gobiernos y medios de 
comunicación. A veces en forma velada, y frecuentemente en forma 
explícita, algunos gobiernos han buscado, a través de nuevas 
legislaciones, modificar el cuadro actual de distribución de los 
medios, en nombre de una mayor diversidad de opiniones y 
participación social. A su vez, los medios han reaccionado contra 
estas declaraciones y medidas denunciándolas como ataques a la 
libertad de prensa e intentos de amordazar la actividad periodística 
(2012, p. 6). 
 
 

Convém apontar, porém, que essa democratização dos meios de 

comunicação social, além de ser exigência constitucional - tendo em vista o próprio 

direito fundamental à livre comunicação como elemento do Estado Democrático de 

Direito e a comunicação social prestada via radiodifusão sonora e de sons e 

imagens (rádio e televisão) serem serviços públicos – não fere qualquer dispositivo 

constitucional assecuratório da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e 

da vedação da censura. 

A Constituição da República de 1988 conferiu especial destaque à 

Comunicação Social, dela tratando em capítulo próprio do Título da Ordem Social 

(Título VIII), que é o Capítulo V (arts. 220 a 224).  

É nesse capítulo que o texto constitucional, para além de especificar a 

comunicação social dentro do contexto das garantias fundamentais da liberdade de 

comunicação e informação - ao garantir que a “a manifestação do pensamento, a 

criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não 

sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” (art. 220, 

caput) e que “nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social”, 

observada a vedação ao anonimato, o direito de resposta proporcional ao agravo 
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(além da indenização por dano material, moral ou à imagem), a inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação), a 

liberdade de exercício profissional, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer e o resguardo do sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional (§ 1º do Art. 220) e a vedação de toda e qualquer censura de natureza 

política, ideológica e artística aos meios de comunicação social (§ 2º do Art. 220) - 

dispõe também sobre a organização estrutural do direito fundamental à comunicação 

social. 

Com efeito, o capítulo da comunicação social também trata da necessária 

compatibilização da liberdade de comunicação social com outros direitos e outras 

liberdades fundamentais, como quando determina que diversões e espetáculos 

públicos sejam regulados, devendo o Poder Público informar sobre sua natureza, 

faixas etárias a que não se recomendem e locais e horários em que sua 

apresentação se mostre inadequada (Art. 220, § 3º, inciso I) e quando assegura a 

possibilidade de as pessoas e as famílias se defenderem de programas ou 

programações de rádio e televisão que contrariem os princípios regentes dessas 

atividades e da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser 

nocivos à saúde e ao meio ambiente, determinando o estabelecimento, em lei, de 

meios garantidores (Art. 220, § 3º, inciso II). 

Um dos principais dispositivos do capítulo da Comunicação Social – quiçá 

um dos mais desrespeitados de toda a Constituição – é aquele que cuida de 

estabelecer os princípios da produção e programação das emissoras de rádio e 

televisão: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, 

promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que 

objetive sua divulgação, regionalização da produção cultural, artística e jornalística, 

conforme percentuais estabelecidos em lei e respeito aos valores éticos e sociais da 

pessoa e da família (art. 221). 

Serviços de radiodifusão sonora (rádio) e radiodifusão de sons e imagens 

(televisão) são serviços públicos, por expressa determinação constitucional. Como 

todo e qualquer serviço público, devem ser prestados à população diretamente pelo 

Poder Público ou mediante autorização, concessão ou permissão. No caso, a 

competência federativa para a prestação desse serviço público é da União (art. 21, 

inciso XII, alínea “a”). 
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Tratando em capítulo próprio do serviço público de radiodifusão sonora 

(rádio) e de sons e imagens (TV), a Constituição Federal dispõe competir ao Poder 

Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização, observado o 

princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal (Art. 223). O 

Congresso Nacional deve apreciar o ato de outorga ou renovação da concessão, 

praticado pelo Poder Executivo, em regime constitucional de urgência (quarenta e 

cinco dias para a Câmara, quarenta e cinco dias para o Senado e dez dias para a 

Câmara apreciar eventual modificação operada pelo Senado – art. 223, § 1°), sendo 

certo que o ato de outorga ou renovação somente terá efeito legal após deliberação 

do Congresso Nacional (art. 223, § 3°). Para não renovação de concessão ou 

permissão, a Constituição impõe o quórum de 2/5, em votação nominal (art. 223, § 

2°). O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para emissoras de rádio 

e de quinze para as emissoras de televisão (art. 223, § 5°), somente podendo ser 

cancelado antes do prazo por determinação judicial (art. 223). 

 Como todo e qualquer serviço público, o serviço de radiodifusão sonora 

de sons (rádio) e imagens (TV) deve ser continuamente avaliado pelo Poder Público 

– no caso, pela União – sempre na perspectiva da sua melhor prestação à 

coletividade. Como todo e qualquer serviço público prestado mediante concessão ou 

permissão, incumbe ao poder concedente – no caso, a União – a devida fiscalização 

e monitoramento de sua prestação pelo concessionário (empresa de rádio e de TV). 

 Nesse sentido, cabe à União (Poder Executivo no ato de outorga e de 

renovação da concessão e Poder Legislativo na sua apreciação) verificar, sobretudo, 

o regular cumprimento, pelas concessionárias, dos princípios constitucionais da 

produção e programação, nos termos do art. 221. 

Finalmente, para melhor subsidiar a apreciação dos atos de 

outorga/renovação de concessão, o Congresso Nacional deve instituir, como seu 

órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei (art. 224). 

De logo se afaste, portanto, qualquer consideração que aponte - a priori - 

como ato de censura ou restrição à liberdade de imprensa uma atuação obrigatória 

da União (Executivo e Legislativo) na contínua avaliação e no contínuo 

monitoramento da prestação, pelas emissoras de rádio e TV, do serviço público 

realizado mediante concessão ou permissão. Trata-se de uma obrigação 

constitucional e legal da União, sempre na perspectiva da melhor prestação do 

serviço público à população.  
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Seria o mesmo que dizer que o Município não deve fiscalizar e nem 

monitorar a prestação do serviço público do transporte coletivo, porque isso seria 

violação da livre iniciativa; ou dizer que a União não deveria fiscalizar a prestação do 

serviço de telecomunicações ou transporte aéreo, porque de igual modo seria 

indevida intromissão do Poder Público na livre iniciativa. 

É nesse contexto – a noção essencial de que rádio e TV são serviços 

públicos, prestados pela União diretamente ou em regime de autorização, concessão 

ou permissão, submetido a princípios constitucionais e levando-se em conta o 

melhor oferecimento desse serviço à coletividade – que deve ser analisada qualquer 

proposta de criação/desenvolvimento/aperfeiçoamento de Conselhos de 

Comunicação Social. 

Propostas governamentais e iniciativas de segmentos da sociedade civil 

na linha de mudança na regulamentação do Conselho de Comunicação Social 

geraram muita polêmica. A principal crítica foi no sentido de que tais propostas 

seriam mero pretexto para que o governo pudesse manietar a imprensa e controlar 

os meios de comunicação, com grave ofensa à liberdade de expressão e à própria 

democracia, porque o Conselho de Comunicação Social traduziria forma velada de 

“censura”. 

Como todo e qualquer serviço público, o serviço de radiodifusão sonora 

(rádio) e de sons e imagens (televisão) deve ser continuamente avaliado pelo Poder 

Público – no caso, pela União – sempre na perspectiva da sua melhor prestação à 

coletividade. Como todo e qualquer serviço público prestado mediante concessão ou 

permissão, incumbe ao poder concedente – no caso, a União – a devida fiscalização 

e o monitoramento de sua prestação pelo concessionário (empresa de rádio e de 

TV). 

 E é para melhor subsidiar a apreciação dos atos de outorga/renovação 

de concessão que a Constituição impõe que o Congresso Nacional deve instituir, 

como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei (art. 

224). 

 Conselho que, por sinal, já existe, regulamentado nos termos da Lei n° 

8.389/91, que lhe atribui competência para realizar estudos, pareceres, 

recomendações e outras solicitações efetuadas pelo Congresso Nacional acerca da 

temática da comunicação social e em especial sobre: a) liberdade de manifestação 

do pensamento, da criação, da expressão e da informação; b) propaganda comercial 
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de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias nos meios de 

comunicação social; c) diversões e espetáculos públicos; d) produção e 

programação das emissoras de rádio e televisão; e) monopólio ou oligopólio dos 

meios de comunicação social; f) finalidades educativas, artísticas, culturais e 

informativas da programação das emissoras de rádio e televisão; g) promoção da 

cultura nacional e regional, e estímulo à produção independente e à regionalização 

da produção cultural, artística e jornalística; h) complementariedade dos sistemas 

privado, público e estatal de radiodifusão; i) defesa da pessoa e da família de 

programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto na 

Constituição Federal; j) propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora 

e de sons e imagens; l) outorga e renovação de concessão, permissão e autorização 

de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; m) legislação 

complementar quanto aos dispositivos constitucionais que se referem à 

comunicação social (art. 2° da Lei n° 8.389/91). Conselho que tem a seguinte 

composição: I - um representante das empresas de rádio; II - um representante das 

empresas de televisão; III - um representante de empresas da imprensa escrita; IV - 

um engenheiro com notórios conhecimentos na área de comunicação social; V - um 

representante da categoria profissional dos jornalistas; VI - um representante da 

categoria profissional dos radialistas; VII - um representante da categoria profissional 

dos artistas; VIII - um representante das categorias profissionais de cinema e vídeo; 

IX - cinco membros representantes da sociedade civil (Art. 4° da mencionada lei). 

 Não consta que esse Conselho tenha, em qualquer momento desse seu 

funcionamento ao longo de vinte e sete anos, representado qualquer ameaça à 

liberdade de imprensa e à livre informação. Ao contrário, talvez lhe tenha faltado 

efetividade e proatividade, no sentido de melhor subsidiar o Congresso Nacional na 

avaliação das outorgas/renovações de concessões do serviço de rádio e TV, 

notadamente quanto à pluralidade e qualidade da informação e devido cumprimento 

dos princípios constitucionais da produção e programação das emissoras (art. 221 

da CF). 

O que a I Conferência Nacional de Comunicação Social (convocada pelo 

Governo Federal e realizada em Brasília, entre 14 e 17 de dezembro de 2009, após 

a realização de diversas conferências estaduais) debateu sobre o tema foram 

propostas de melhor atuação desse Conselho, com ampliação de sua 

representatividade e até mesmo a possibilidade de transformação do seu caráter 
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consultivo em deliberativo (isso exigira aprovação de uma emenda à constituição, 

para modificar a norma do art. 224, já antes mencionado). Não há qualquer razão 

democrática para que esse debate seja interditado. 

 Outras propostas lançadas na Conferência Nacional de Comunicação 

Social foram a aprovação de Conselhos Estaduais de Comunicação Social. 

A polêmica sobre a possibilidade jurídica de instituição de Conselhos 

Estaduais de Comunicação Social e a possibilidade de criação, no âmbito do Poder 

Executivo Federal, de Conselho semelhante, decorre da circunstância de que rádio e 

TV são serviços públicos de competência da União, prestados diretamente ou em 

regime de concessão ou permissão. Logo, o modelo constitucional de divisão de 

competências federativas indica que a outorga/renovação de concessão de rádio e 

TV é tarefa da União, que deve exercê-la por meio do Poder Executivo Federal (que 

realiza a outorga/renovação) e do Poder Legislativo Federal (que aprecia esses 

atos). Matéria reservada constitucionalmente à União e, portanto, interditada aos 

Estados Federados. De outra banda, o Conselho de Comunicação Social é órgão 

auxiliar do Congresso Nacional, conforme expressa determinação constitucional, e 

não do Poder Executivo. 

Ocorre que nenhumas dessas circunstâncias é absolutamente impeditiva 

do aprofundamento das ideias anteriormente lançadas, a depender do modo de sua 

implementação.   

Por exemplo, nada impede que seja instituído, por lei, um Conselho de 

Comunicação Social que sirva como órgão de consulta e assessoramento do Poder 

Executivo da União em matérias relacionadas à comunicação como política pública. 

Um Conselho, com representação pluralista de diversos setores da sociedade civil, a 

opinar sobre as políticas do Executivo na matéria e, também, opinar sobre os atos 

de outorga/renovação de concessão de rádio e TV. Um Conselho organicamente 

ligado ao Ministério das Comunicações, que poderia muito bem funcionar em 

paralelo ao Conselho de Comunicação Social que já existe como órgão de 

assessoramento do Congresso Nacional e de expressa previsão constitucional. 

 Não se argumente que seria inconstitucional a criação desse Conselho 

no âmbito do Poder Executivo por falta de previsão constitucional. Também não há 

previsão constitucional de inúmeros outros conselhos administrativos ou consultivos 

– cite-se o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como 

“Conselhão” – e isso não é fator jurídico obstativo de sua válida existência jurídica e 



101 

 

funcionamento, desde que, nos termos da Constituição, como órgão público, seja 

criado por lei (“Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e 

órgãos da administração pública”). 

 Quanto aos Conselhos Estaduais de Comunicação Social, é preciso partir 

da premissa – já apresentada – de que a exploração dos serviços públicos de 

comunicação social por meio de rádio e TV é matéria de competência da União, e 

não dos Estados Federados. Portanto, qualquer ideia de criação de Conselhos 

Estaduais de Comunicação Social somente poderá ser compatível com a 

Constituição Federal se afastada qualquer competência do Conselho Estadual para 

interferir na prestação, pela União (diretamente ou por meio de concessão), de tais 

serviços públicos. 

 E qual seria então a serventia de eventual Conselho Estadual de 

Comunicação Social? Bem, um Conselho Estadual poderia servir, sem ferir a 

Constituição, para, por exemplo: a) assessorar as políticas públicas estaduais de 

publicidade governamental; b) assessorar as políticas públicas estaduais de 

comunicação institucional; c) assessorar a produção e a programação de eventual 

emissora estadual de rádio ou TV; d) subsidiar a atuação do Estado Federado no 

Senado Federal – o Estado atua no Senado, oficialmente, por meio de seus três 

Senadores – no exercício de sua competência de apreciar os atos de 

outorga/renovação de concessão de rádio e TV; e) subsidiar a atuação do Estado 

Federado na legítima interlocução (interlocução democrática e não interferência) 

com a União acerca das outorgas de concessões de rádio e TV, notadamente 

quanto a apontar, na ótica do Estado, o cumprimento (ou descumprimento), pelas 

concessionárias (inclusive no caso de repetidoras estaduais), dos princípios 

constitucionais regentes da produção e programação das emissoras (art. 221), em 

especial o da regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 

percentuais estabelecidos em lei (art. 221, inciso IV). 

Assim, conclui-se facilmente: a) existe oligopólio dos meios de 

comunicação social, que revela concentração da propriedade dos grandes grupos 

empresariais de televisão e rádio que, dessa condição, controlam a agenda pública 

e o debate dos temas nacionais; b) essa concentração contraria as determinações 

constitucionais e é um dos principais entraves à concretização da democracia 

participativa; c) combater essa concentração é não apenas medida que não afronta 

qualquer garantia fundamental de liberdade de imprensa e de expressão como 
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também é exigência constitucional de democratização da comunicação social como 

pressuposto da garantia de democratização e liberdade de informação plural, com 

consequente garantia do espaço público efetivamente democrático de debates e 

deliberações. 

 

3.2.3 Educação que não prepara efetivamente para o exercício da cidadania 

 

A constatação empírica de que a educação de base, no Brasil, apresenta 

baixos índices de eficácia nos mais diversos ramos se projeta também sobre a 

educação política, o que finda por ser, também, um sério obstáculo à concretização 

da democracia participativa. 

Não existe problema normativo. Ao contrário, as determinações 

constitucionais são eloquentes e significativas sobre educação. Em outra 

oportunidade já se destacou que 

 

Ora em sua dimensão subjetiva – no que atinente ao direito 
fundamental à educação, ora em sua dimensão objetiva – no que 
relacionado à educação como um prestação estatal obrigatória, 
regulamentando os princípios que devem nortear essa atividade, a 
repartição de competências nessa matéria, bem ainda o modelo de 
financiamento dessa atividade, observa-se existir, no texto 
constitucional, um conjunto lógico e sistematizado de disposições 
normativas (regras e princípios) sobre educação (MONTEIRO, 2004). 

 

Esse regime jurídico-constitucional da educação54, em sua dimensão 

subjetiva, no que a garante como direito fundamental social prestacional de todos, 

desdobra-se, em sua dimensão objetiva, em uma série de princípios e regras 

voltados ao seu efetivo oferecimento. 

Para além da qualificação para o trabalho, a Constituição destaca o pleno 

desenvolvimento da pessoa e o preparo para o exercício da cidania como objetivos 

da educação, sendo exatamente nesses aspectos que mais se apresenta a sua 

necessidade, enquanto educação política, para a prática da vida democrática: 

 

                                                 
54 “É possível deduzir, do texto constitucional, um conceito de educação, a partir de interpretação 

lógico-sistemática de diversos dos seus dispositivos: processo pluralista de ensino-pesquisa-

aprendizagem, de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade, tendo como objetivos o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho (artigos 205 e 206).” (grifou-se) (MONTEIRO, 2004). 
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O preparo para o exercício da cidadania é também fator de extrema 
importância para a integração social. A cidadania é fundamento da 
República (artigo 1º, inciso II da Constituição), e diz com a dimensão 
política do indivíduo - ou seja, o seu poder soberano de decidir os 
destinos da sociedade politicamente organizada, quer por meio de 
representantes eleitos, quer diretamente, através de plebiscitos, 
referendos e projetos de lei de iniciativa popular (art. 1º, parágrafo 
único, art. 44 e seguintes, art. 14 e art. 61, § 2º), o que é mesmo 
corolário do Estado Democrático de Direito em que se constitui a 
República Federativa do Brasil (art. 1º, caput) – sendo atributo do 
nacional em gozo dos direitos políticos (MONTEIRO, 2004). 

 
Assim é que se extraem, das determinações constitucionais, diversos 

princípios e regras voltados especialmente para a ambiência necessária de 

educação política. 

Com efeito, já nos expressamente denominados princípios do ensino (art. 

206), é perceptível essa específica imbrincação. 

No que se refere à “igualdade de condições de acesso e permanência na 

escola” (art. 206, inciso I), trata-se, nas perspectivas da igualdade formal 

(universalização) e da igualdade material (por exemplo, ações afirmativas destinadas 

a garantia efetiva de acesso e permanência na escola por parte dos grupos histórica 

e socialmente discriminados e marginalizados, a exemplo das políticas de cotas 

raciais e sociais), do pressuposto básico, material, para que a educação política seja 

realizada: o próprio acesso aos níveis formais de ensino, bem como permanência 

nele, em igualdade real de condições, tornando então possivel e viável a educação 

política a partir da prórpia vivência e ambiência no sistema educacional. 

A “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber” (art. 206, inciso II) não é outra coisa senão a especialização dos 

preceitos mais genéricos sobre liberdade de expressão [liberdade de manifestação 

do pensamento, vedado o anonimato (art. 5º, inciso IV), a liberdade de consciência 

(art. 5º, inciso VI) e a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5º, IX)] 

“[...] no contexto de um ensino pluralista praticado em um Estado Democrático de 

Direito” (MONTEIRO, 2004), indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa e 

ao seu preparo para o exercício da cidadania. 

Quanto ao “pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas” (art. 206, 

inciso III), aparecem aqui “[...] diferentes noções em torno de um mesmo norte: a 

diversidade”: 
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Como necessária decorrência do Estado Democrático de Direito (art. 
1º, caput) e do pluralismo político (art. 1º, inciso V), lembrando-se 
ainda a sua expressa remissão no preâmbulo da Constituição, é 
previsto o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. É 
dizer: não cabe ao Estado impor modelos únicos e autoritários de 
idéias a serem aplicadas no processo ensino-aprendizagem, nem 
tampouco ditar as concepções pedagógicas a nortear o mesmo 
processo. 
Ao contrário, tais idéias e concepções devem ser construídas 
dialeticamente, no cotidiano das atividades educativas, respeitando-
se a autonomia das localidades e das unidades escolares, 
respeitadas as realidades regionais e diferenças ideológicas, não 
havendo nenhum modelo pronto, acabado e pré-concebido de 
ministrar o ensino (MONTEIRO, 2004). 

 
A liberdade do processo de ensino-aprendizagem no contexto de uma 

sociedade aberta, pluralista e multifacetada é a liberdade enquanto autonomia, 

essencial ao aprendizado democrático da cidadania. 

No momento em que o país atravessa uma polarização intensa e no qual 

mais abertamente segmentos de extrema direita se expõem e avançam sobre 

estruturas institucionais, como nunca o fizeram antes no pós-redemocratização, 

surgem ideias e movimentos que se materializam em projetos de lei, tal como o PLS 

nº 193/2016, apresentado pelo Senador Magno Malta (PR/ES), assumidamente 

inspirado no movimento “Escola sem Partido”.  

Já foram apontadas a inconsistência – para além de múltiplas 

inconstitucionalidades – desse projeto: 

 

O projeto pretende incluir nas diretrizes e bases da educação 
nacional o “Programa Escola sem Partido” (Art. 1°), prevendo que a 
educação nacional atenderá, dentre outros, aos seguintes princípios: 
neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado (Art. 2°, inciso 
I). 
Esse projeto – como de resto todo esse movimento “Escola sem 
Partido” – possui erro grave de concepção e, também por isso, viola 
gravemente a Constituição da República. 
Com efeito, “sem partido” quer dizer sem parte, sem lado, “neutro”. 
Ocorre que neutralidade não existe. Ninguém é neutro, porque todos 
carregam concepções de mundo forjadas a partir de suas vivências 
materiais concretas, experiências, inter-relações, subjetividades, 
contextos, trocas, relatos, ensinamentos, imposições, sujeições, 
atividades e afetividades. 
Daí ser um despropósito falar em neutralidade política ou ideológica. 
Essa defesa de uma neutralidade política/ideológica já é uma tomada 
de posição – consciente ou inconsciente – política/ideológica. 
Defender neutralidade é tomar partido! 
Para além disso, esse projeto é multiplamente inconstitucional, por 
contrariar a própria essência da educação como direito social 
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fundamental de todos e dever do Estado, da família e da sociedade, 
bem como os objetivos constitucionais da educação (MONTEIRO, 
2016). 
 

A “gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais” (art. 206, 

inciso IV) é princípio cuja expressa inserção no texto constitucional é suficiente para 

“[...] fulminar de invalidade qualquer projeto de lei que queira instituir o ensino 

público pago, mediante mensalidades, inclusive no nível superior” (MONTEIRO, 

2016), motivo mais do que suficiente para encarar esse fator como importante, 

também, no contexto da educação política. 

Essa forma de pensar, que tinha o suporte doutrinário de abalizados 

autores55, chegou a ser objeto de demandas judiciais que desembocaram no 

Supremo Tribunal Federal, onde foi ratificada sistematicamente a ponto de passar a 

constar em enunciado de Súmula Vinculante (Súmula Vinculante nº 12: “A cobrança 

de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da 

Constituição Federal.”, aprovada em 13/08/2008).56 

Sobre a “gestão democrática do ensino público, na forma da lei” (art. 206, 

inciso VI) como princípio do ensino, parece evidente a imbricação com o aspecto 

que se está aqui a examinar: a relação dialética da educação voltada para o preparo 

ao exercício da cidadania e o aprendizado democrático da cidadania no próprio 

ambiente educacional. No já mencionado artigo sobre o regime jurídico 

constitucional da educação, destacou-se: 

 

Esse também é um princípio que desenvolve uma especificidade em 
relação aos princípios fundamentais do Estado Democrático de 
Direito (art. 1º, caput), da soberania popular (art. 1º, parágrafo único), 
da cidadania (art. 1º, inciso II), do pluralismo político (art. 1º, inciso 
V). 

                                                 
55 José Afonso da Silva já afirmava que “[...] onde o ensino oficial, em qualquer nível, já é gratuito não 

poderá passar a ser pago. Onde é pago, se for fundamental, deverá passar imediatamente a ser 

oferecido gratuitamente, e se for médio, a entidade pública mantenedora deverá tomar providência no 

sentido de que, progressivamente, se transforme em gratuito” (1999, p. 812-813). Na mesma toada 

Edivaldo Boaventura, para quem "[...] com essa diretriz, terminou a discussão acerca do ensino 

superior pago em universidade pública", frisando que, conforme dispõe o art. 242 da Constituição, 

esse princípio "[...] não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou 

municipal e existentes na data da promulgação da Constituição, que não sejam total ou 

preponderantemente mantidas com recursos públicos" (1997, p. 149). 
56 Essa jurisprudência parece ter sofrido uma inflexão, ao menos parcial, tendo em vista que o STF, 

com composição já bem diferenciada, aprovou, em 26/04/2017, tese de repercussão geral que 

relativiza a proibição de cobrança de taxa em cursos de especialização: “A garantia constitucional da 

gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de 

especialização” (STF, RE 597854). 
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Ou seja: no ensino público, de responsabilidade do Estado, sua 
gestão deve ser democrática, com toda a carga semântica que isso 
signifique. Gestão democrática não quer dizer apenas que os 
dirigentes das unidades de ensino devem ser submetidos a um 
processo de legitimação periódica (eleições), mas também que as 
atividades administrativas, pedagógicas, financeiras, devem ser parte 
de um processo de integração da comunidade escolar, que participe 
diretamente do seu gerenciamento. 
É dizer: a gestão do ensino público não deve ser feita mediante um 
modelo imposto de cima para baixo, sem a participação de todos os 
atores envolvidos no processo educativo. Ao contrário: todos os 
atores envolvidos nesse processo devem participar ativamente da 
gestão escolar. 
Aliás, esse é o modelo instituído pela Constituição com relação à 
gestão pública de um modo geral: é a democracia semidireta, que 
combina o sistema representativo democrático com mecanismos de 
participação direta do povo no processo político. Aqui, no inciso VI do 
art. 206, a Constituição determinou reproduzida, na gestão do 
ensino, o modelo de democracia semidireta que preconizou para o 
Estado como um todo. 
Combinando-se esse princípio com os objetivos constitucionais da 
educação, mais especificamente o do "preparo para o exercício da 
cidadania", verifica-se que, como comentado no item 1, esta só se 
perfaz através de direto envolvimento nos assuntos afeitos à "polis"; 
portanto, nada mais adequado que o preparo para o envolvimento do 
educando nos assunto políticos se realize experimentalmente no 
âmbito da própria escola - estrutura estatal mas sobretudo estrutura 
e espaço público de integração coletiva – avaliando as propostas de 
gerenciamento das escolas e participando, através de representantes 
eleitos e também diretamente, de sua gestão (grifou-se) 
(MONTEIRO, 2004). 

 

Ressalte-se que, nesse mesmo trabalho, pôde ser efetuada uma 

avaliação crítica da jurisprudência dominante do STF, no sentido da 

inconstitucionalidade de previsões normativas estaduais de eleições para diretor de 

escola57: 

 

É importante registrar aqui que o Supremo Tribunal Federal já 
enfrentou, no julgamento de diversas ações diretas de 
inconstitucionalidade, o tema da gestão democrática das escolas 
públicas mediante processo eletivo de seus diretores, mas sempre 
analisando-o à luz de Constituições Estaduais e sistemas estaduais 
de legislação que incluíam o diretor de escola como um "cargo" a ser 
provido mediante eleição da comunidade escolar. 
Daí têm-se que, em diversas dessas ações, o STF, em decisão 
tomada por maioria de seus membros – muitos deles, aliás, 
atualmente aposentados – decidiu pela inconstitucionalidade de tais 

                                                 
57 Em 2009, o STF voltou a ratificar esse entendimento, ao declarar inconstitucionais dispositivos da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro e de leis estaduais que previam “[...] que as eleições para a 

direção de instituições de ensino públicas estaduais no Rio de Janeiro deveriam ser feitas de forma 

direta e com a participação da comunidade escolar”  (STF, 2009). 
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disposições, levando-se em conta sempre o fundamento de que os 
cargos públicos, nos termos da Constituição Federal, ou são de 
provimento efetivo (regra geral), providos mediante concurso público 
de provas ou de provas e títulos, ou são de provimento em comissão 
(exceção), de livre nomeação e exoneração (Art. 37, inciso II). Assim, 
a criação, por lei estadual ou por determinação da Constituição 
Estadual, de cargos como o de Diretor Escolar, provido mediante 
eleição, além de violar a norma constitucional referida, no sentido de 
criar cargo de modalidade inexistente no texto constitucional, 
subtrairia a prerrogativa constitucional do Chefe do Poder Executivo 
de nomear e exonerar livremente os ocupantes dos cargos públicos 
(Art. 84, inciso XXV). 
Assim, o STF emitiu posicionamento majoritário pela 
inconstitucionalidade da eleição para diretores de escolas 
deparando-se com estruturas normativas que estabeleciam a 
existência, na organização jurídico-administrativa, do "cargo" de 
diretor de escola, não tendo enfrentado a questão à luz do princípio 
da gestão democrática do ensino público.  
A questão da eleição para diretores de escola à luz do princípio da 
gestão democrática do ensino somente foi abordada, quanto ao seu 
conteúdo, pelo Ministro Carlos Velloso, que emitiu o seguinte 
posicionamento (ADIN 578-2/RS): 
 

Pessoalmente, penso que o sistema de eleição de diretores de escola 
pública não é o melhor e de democrático só tem a aparência. O que se 
exige de um diretor de escola é o saber abrangente de uma série de 
questões científicas e do conhecimento humano. A eleição, por parte de 
toda a comunidade – professores, alunos, pais de alunos, servidores – 
muita vez tem presente menos o conhecimento científico e mais a 
capacidade de agradar e fazer promessas vazias. 

 
Essa forma de encarar o processo de preenchimento da direção 
escolar por meio de eleições revela uma visão meritocrática e por 
que não dizer anti-democrática de exercício do poder (sim, a gestão 
pública do ensino também é uma manifestação de poder). É como se 
somente os "iluminados", portadores de um saber científico formal, 
estivessem aptos a gerir o ensino público. Transplantando esse 
raciocínio para a gestão do Estado, ter-se-á a subtração da 
soberania popular: ao invés de escolha dos representantes políticos 
por meio de eleições, que se realize concurso público para aferição 
dos portadores do saber científico, supostamente superior. 
Ressalte-se que a eleição para diretor de escola é um dos diversos 
componentes da "gestão democrática do ensino público", devendo 
ser implementada toda uma estrutura jurídico-administrativa 
representativa dos diversos segmentos da comunidade escolar. 
Entretanto, essa constitui também elemento indispensável para a 
garantia da gestão democrática do ensino público, não se podendo 
falar em democracia, no atual sistema constitucional, sem levar em 
conta os seus aspectos direto e representativo, tais como 
preconizados pelo art. 1º, que trata do Estado Democrático de 
Direito, bem como em seu parágrafo único, que afirma que a 
soberania popular será exercida mediante representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos regulamentados pela própria Constituição 
no artigo 14 e seus incisos. 
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A soberania popular também deve ser exercida na gestão da escola 
pública, por expressa determinação constitucional de gestão 
democrática do ensino público, e por essa razão a eleição para 
diretor de escola é indispensável para a concretude do Estado 
Democrático de Direito (MONTEIRO, 2004). 

 
Essa resistência de diversos atores político-institucionais, aí incluída a 

Suprema Corte, à otimização dos princípios constitucionais voltados para a 

democracia participativa no âmbito da gestão do ensino é reveladora da resistência 

geral à efetividade da democracia participativa como um todo, como comentado no 

item 2.2.1 (sobre o bloqueio do sistema representativo à utilização de plebiscitos e 

referendos, bem como à introdução de novos mecanismos de democracia direta), o 

que representa na verdade o medo conservador da democracia real e da soberania 

popular. 

Na contramão, e em meio ao turbilhão da grave crise política e 

institucional por que passa o país, foi dos estudantes que partiu – e exatamente no 

ambiente escolar – o brado de resistência democrática, com o movimento de 

ocupação das escolas, em 2016, com as significativas pautas de luta conta a PEC nº 

241/2016 (que, no Senado Federal, tramitou como PEC nº 55/2016), a “PEC do 

retrocesso social” (que restou aprovada em definitivo e promulgada como emenda à 

constituição nº 95/2016) e a luta contra a reforma do ensino médio imposta 

autoritariamente pela Medida Provisória nº 746 (que foi convertida na Lei nº 13.415, 

de 16/02/2017): 

 

Neste terrível ano de 2016, em meio a grave crise econômica, social 
e política e marcha de toda sorte de retrocessos, um sopro de 
esperança que brota da juventude é o movimento que se iniciou no 
Paraná e depois se alastrou por todo o país, de ocupação de 
diversas escolas públicas de ensino fundamental e médio, 
abrangendo também universidades, pelos respectivos estudantes, 
tendo como pauta a luta contra a PEC nº 241/2016 (que, no Senado 
Federal, tramita como PEC nº 55/2016), a “PEC do retrocesso social” 
e a luta contra a reforma do ensino médio imposta autoritariamente 
pela Medida Provisória nº 746. 
O que se apresenta como legítimo e democrático instrumento de 
resistência política - tão alvissareiro ao demonstrar a vitalidade da 
resistência democrática, apesar de todos os pesares -, ao invés de 
ter recebido dos meios de comunicação social o devido tratamento 
fático, analítico, reflexivo, tem tido cobertura jornalística que não 
aprofunda o debate proposto pelo movimento [as pautas de protesto, 
as já mencionadas lutas contra a PEC nº 241/2016 (que, no Senado 
Federal, tramita como PEC nº 55/2016) e contra a reforma do ensino 
médio imposta autoritariamente pela Medida Provisória nº 746] e se 
limita a conferir tratamento meramente criminalizador, como se se 
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tratasse de movimento ilegal e que deveria receber tratamento 
policial/repressivo. 
Trata-se de modus operandi bem conhecido do establishment (a 
criminalização dos protestos e das lutas), que se repete sempre que 
movimentos sociais de protestos democráticos se apresentam, 
necessariamente causando aborrecimentos e incômodos, como 
forma de despertar a atenção da sociedade ao problema e às pautas, 
a exemplo do que sucede com greves, passeatas e manifestação em 
geral (desde que essas reivindicações não sejam apoiadas pela 
maioria conservadora e controladora do poder econômico e da 
agenda política nacional). 
Sob a perspectiva jurídica, é preciso desfazer a noção corriqueira e 
conservadora, costumeiramente apresentada, de que tais protestos 
são ilegais e devem ser reprimidos. 
Ao contrário, o que se pode dizer dessa belíssima manifestação da 
juventude brasileira, em movimentos de ocupação de escolas 
públicas e universidades que primam pela horizontalidade e 
espontaneidade, e com os quais temos muito a aprender, é que se 
tratam de manifestações legítimas do direito constitucional de 
resistência (grifado no original) (MONTEIRO, 2016). 

 

A “garantia de padrão de qualidade” (art. 206, inciso VII) é também um 

princípio do ensino que orienta a educação política, pois, “[...] sem qualidade, a 

educação não será capaz de assegurar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (objetivos 

da educação)” (MONTEIRO, 2004). Esse princípio do ensino é, em boa verdade, 

“[...] manifestação do princípio da eficiência na Administração Púbica (art. 37, caput), 

lembrando que, embora livre à iniciativa privada, o ensino deve ser submetido a 

avaliação de qualidade pelo Poder Público (art. 209, inciso II)” (MONTEIRO, 2004). 

Para além desses expressos princípios do ensino, a Constituição também 

assegurou, em diversas regras ao longo de seu texto e também no capítulo sobre 

educação, mecanismos voltados para o alcance dos seus objetivos, a exemplo de 

engenhoso sistema de financiamento. 

Aliás, sucessivas emendas à constituição e legislação complementar 

também cuidaram de tratar da educação com o viés inclusivo e universalizante.58 59 

                                                 
58 Cite-se a emenda à constituição nº 53/2006, que transformou ou FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental) em FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica), bem como transformou o piso salarial dos profissionais do ensino público em 

piso salarial nacional, posteriormente regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, declarada constitucional 

pelo STF, em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelos Governadores dos 

Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará, e na qual ficou 

assentado que “[...] o piso salarial nacional do magistério público da educação básica é uma imposição 

da Constituição Federal, com caráter de princípio, como instrumento essencial de efetividade do 

direito social fundamental à educação de qualidade. Mais ainda, que as eventuais dificuldades 
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O mesmo pode ser dito em relação a diversas políticas públicas de viés socialmente 

inclusivo no processo educacional brasileiro.60 

Portanto, a constatação empírica de que a educação de base, no Brasil, 

não prepara adequadamente para o exercício da cidadania não deve ter como fator 

determinante a falta de instrumentos jurídico-normativos ou de políticas públicas. 

Talvez a própria constatação empírica mereça melhor investigação, para 

fins de sua real confirmação ou apontamento de outros fatores que conduzam ao 

não exercício mais efetivo da cidadania no país.  

 
3.3 A democracia participativa a que se pretende chegar 

 

                                                                                                                                                         
financeiras de Estados e Municípios em garantir o devido implemento remuneratório do piso salarial 

não é motivo jurídico para afastar-se a obrigatoriedade de seu cumprimento, até porque a própria lei 

institui mecanismo de aporte de recursos federais complementares no caso de o ente federativo 

justificar ao Ministério da Educação mediante solicitação fundamentada” (MONTEIRO, 2011). 
59 Cite-se, também, a emenda à constituição nº 59, que “ [...] fortalece a importância, o compromisso e 

a responsabilidade do Estado com a educação, sendo relevante destacar as seguintes inovações: a) a 

EC n° 59 modificou a redação do inciso I do Art. 208, para deixar bem claro que o dever do Estado 

com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino básico obrigatório e gratuito dos 4 aos 17 

anos de idade; a redação anterior mencionava “ensino fundamental obrigatório e gratuito”, o que 

levava a interpretações que afastavam do Estado o dever do oferecimento do ensino médio gratuito, 

não obstante a imposição de “progressiva universalização do ensino médio gratuito” que sempre 

constou do inciso II; agora não pode haver mais controvérsias: educação básica é abrangente da 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; a meta é a sua efetiva implementação, 

progressivamente, até o ano de 2016, nos termos do Plano Nacional de Educação, com apoio técnico e 

financeiro da União (Art. 6° da EC n° 59); nesse sentido, a EC n° 59 vai na linha da EC n° 53/2006, 

que transformara o FUNDEF em FUNDEB, fixando prioridades para a manutenção e o 

desenvolvimento da educação básica; b) introdução de um arcabouço jurídico-constitucional destinado 

à universalização da educação básica como um todo, e não apenas da educação fundamental. Daí as 

seguintes mudanças: b.1) o inciso VII do Art. 208, que antes mencionava o dever do Estado com a 

garantia de “atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”, agora, por força da EC n° 59, 

menciona o atendimento ao educando “em todas as etapas da educação básica”, ou seja, educação 

infantil, fundamental e ensino médio; b.2) o § 4° do Art. 211 agora prevê que, além dos Estados e 

Municípios, também a União e o Distrito Federal deverão definir formas de colaboração entres seus 

sistemas de ensino, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório que, conforme a nova 

redação do inciso I do Art. 208 (já mencionada), abrange a educação básica e não mais apenas o 

ensino fundamental; b.3) foi conferida nova redação ao § 3° do Art. 212, para inclusão da 

universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade como vetores da definição de prioridades 

na distribuição de recursos públicos da educação – “A distribuição dos recursos públicos assegurará 

prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, 

garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação”; c) o Plano 

Nacional de Educação passa a ter periodicidade decenal e, mais significativo, deve ter como meta a 

aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB: [...] d) progressiva exclusão dos 

recursos que a Constituição impõe que devem ser aplicados pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios da chamada “Desvinculação das Receitas da União” (DRU)” (MONTEIRO, 2009). 
60 Citem-se o PROUNI – Programa Universidade para Todos e o FIES – Programa de Financiamento 

Estudantil, nos quais se destacam, inclusive, políticas de ação afirmativa de inclusão social. 
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A essa altura, já é possível – e mesmo necessário – apresentar uma 

síntese dos pressupostos teóricos sobre democracia participativa adotados na 

presente tese, bem como sobre os caminhos de ação política para o seu alcance, a 

partir da constatação e do exame dos seus principais entraves. 

Democracia participativa é o primado da soberania popular. Isso porque 

somente o primado da soberania popular é apto para atingir o estágio da democracia 

material ou substantiva. Somente quando o povo for o verdadeiro e efetivo titular do 

poder, bem como do seu exercício, é que será possível que o poder se destine ao 

atendimento dos seus anseios, no sentido mesmo da zona de contato entre 

determinado viés liberal e certos olhares marxistas de defesa da igualdade de 

direitos de todos ao pleno desenvolvimento de suas habilidades e capacidades, bem 

como a rejeição a ideia de que a sociedade de mercado seja apta a ensejar essa 

emancipação do ser humano. 

 É nesse sentido a arguta conclusão de Gilberto Bercovici: 

 

A alternativa ao estado de exceção econômico permanente e às 
ameaças de dissolução da soberania popular, do Estado e do poder 
constituinte do povo é o resgate mais intenso da democracia. Neste 
sentido, Fábio Konder Comparato defende a opção pela soberania 
dos pobres. Afinal, os destituídos de propriedade e de poder 
econômico são os maiores interessados na instituição de um regime 
efetivo de igualdade, além de constituírem a maioria da população. 
Na mesma direção, Raymundo Faoro afirma que o argumento de que 
o poder constituinte só interessa à elite é uma falácia, pois o poder 
constituinte ameaça o núcleo de seus interesses. Quem precisa da 
manifestação do poder constituinte é justamente quem não tem voz. 
Não tem outro significado a afirmação de Karl Marx, em 1843, na 
Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, de que não é a constituição 
que cria o povo, mas é o povo que cria a constituição. (2013, p. 342-
343) 

 
Presente essa premissa, aponte-se, sobre a democracia participativa: 
 
1 – Como manifestação da verdadeira soberania popular, deve ser 

assimilada como democracia semidireta, que compreende todo o poder político 

como pertencente ao povo e exercido em seu nome, diretamente, através de 

diversas formas, entre as quais o voto direto e secreto, o plebiscito, o referendo e a 

iniciativa popular, bem como através de representantes eleitos.  

É indispensável a remoção dos entraves à utilização dos mecanismos de 

democracia direta, alguns dos quais é a própria Constituição que apresenta, como a 

competência exclusiva do Congresso Nacional para autorizar referendos e convocar 
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plebiscitos e a elevada exigência de assinaturas para o exercício da iniciativa 

popular.  

Também é desejável que novos mecanismos de democracia direta sejam 

introduzidos, a exemplo do veto popular e do recall (revogação de mandato) no 

sistema jurídico de democracia participativa. 

2 – Deve ser mantinda a atual estrutura constitucional e legal, bem como 

ampliada para outras esferas, a participação popular mediante representação em 

conselhos e conferências. A formulação de políticas públicas a partir de construção 

social nos conselhos e conferências é ao mesmo tempo percurso para se atingir o 

estágio ótimo de democracia participativa e o seu próprio exercício. 

3 – A democracia participativa não prescinde do sistema representativo. 

Trata-se, apenas, de fazer com que o sistema representativo seja efetivamente 

subordinado à soberania popular. Para isso, é indispensável a sua inteira reforma, 

para assegurar a prevalência da soberania popular, o que é alcançável na medida 

em que a maior utilização dos mecanismos de democracia direta servirá como fator 

de conteção dos abusos e contraponto às mazelas da representação institucional. É 

imprescindível, também, que seja definitivamente expurgado do sistema 

democrático-representativo o abuso do poder econômico em suas mais variadas 

formas, inclusive no financiamento das campanhas eleitorais. 

4 – O espaço público de discussão precisa ser assegurado, longe do 

controle pelos grupos empresariais que oligopolizam os meios de comunicação 

social, para que a comunicação possa se dar em ambiente interiamente livre e 

democrático de debates de prioridades e de caminhos para deliberação participativa. 

A democratização dos meios de comunicação social é, portanto, essencial ao 

alcance da democracia participativa. 

5 – A educação de base, mas também a de nível superior, como de resto 

a de qualquer nível de ensino, precisa atender aos desígnios constitucionais e 

preparar efetivamente para o exercício da cidadania. Também aqui o percurso é 

dialético, no sentido de que é ao mesmo tempo objetivo e exercício, meta e prática, 

em imbricação de auxílio recíproco. 

6 – Parece claro, no caso brasileiro, que o paradoxo aparente de que trata 

Macpherson está bem presente: para alcançar a democracia participativa, é preciso 

realizar transformações às quais só se pode chegar mediante maior participação. 
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Noutras palavras, somente mediante a democracia participativa será possível 

atender aos requisitos necessários para atingir a democracia participativa. 

Será possível sair desse círculo vicioso, também com Macpherson, 

partindo da ideia de que não se deve esperar que um lado das mudanças se 

complete para só então o outro lado começar: as mudanças e implicações 

transformadoras se farão reciprocamente, em um processo dialético. 

Um pouco mais de participação conduzirá a uma certa redução das 

desigualdades, o que também ajudará na atuação do ser menos como consumidor e 

mais como desenvolvedor de suas habilidades e um ser mais vivente em 

comunidade, o que auxiliará na construção dos caminhos para se atingir a 

democracia participativa, e vice-versa. 

A cada intensificação da participação, mediante remoção parcial ou total 

de cada obstáculo, corresponderá o auxílio na construção do percurso, como 

também o próprio alcance da democracia participativa.  
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4 AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (NTIC) E A 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: A CRIATIVIDADE INSTITUCIONAL  

 

É chegado o momento de efetuar o teste dialético da hipótese de que as 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (tal como exposto e analisado no 

primeiro capítulo) se apresentam como ferramentas a se encaixar nos pressupostos 

da democracia participativa e como elemento fundamental na superação dos 

obstáculos à sua concretização (como trabalhado no segundo capítulo). 

No derradeiro capítulo desta tese, o desafio é propor respostas ao 

problema jurídico fundamental da superação dos obstáculos à efetividade da 

democracia participativa determinada pela Constituição e desejada como ideal de 

realização de seus objetivos fundamentais de desenvolvimento nacional e redução 

das desigualdades, mediante a utilização, como ferramenta, das NTIC, e em que 

medida o ordenamento jurídico brasileiro já possui os mecanismos necessários para 

essa utilização, ou em que medida há necessidade de ajustes para essa otimização. 

Aqui, na perspectiva do experimentalismo democrático de que trata 

Mangabeira Unger (1998), o horizonte é o da criatividade (ou inovação) institucional. 

Para além da visão que supera a dicotomia revolução e reforma, 

Mangabeira Unger critica a noção segundo a qual primeiro é necessário projetar 

idealmente o objetivo e somente após, como algo externo ao projeto idealizado, 

atuar na realidade visando a sua materialização (1998). A esse respeito são precisas 

as suas colocações: 

 

A noção de revolução, quando utilizada para denotar a substituição 
total de um sistema indivisível por outro, nada descreve senão um 
perigoso caso-limite da política transformadora, visto através da lente 
de uma ilusão a respeito do funcionamento da história. Quando a 
realidade resiste à ilusão, os pretensos revolucionários podem 
recorrer à violência, buscando na força física os meios para fazer 
valer a hipertrofia da vontade. Querem tomar à realidade social o que 
ela obstinadamente se recusa a lhes entregar. 
A idéia de revolução se tornou hoje um pretexto para seu oposto. Já 
que a mudança real seria uma mudança revolucionária, e a mudança 
revolucionária não está disponível, e seria muito perigosa se fosse 
possível, somos levados a humanizar o inevitável. Tal é o projeto de 
um reformismo conformado em suavizar, especialmente por meio da 
redistribuição compensatória por recursos fiscais, algo sem 
esperanças de desafio e de mudança. Tal é o projeto do ajuste 
gradual, em vez da "terapia de choque", de um pouco de proteção 
social auxiliada pelo enfraquecimento inevitável dos direitos dos 
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trabalhadores, de uma versão mais suave do projeto político do outro 
lado. 
Assim, o ex-marxista desiludido se tornou o social-democrata 
institucionalmente conservador. Ele jogou fora a parte boa do 
marxismo, as aspirações transformadoras, e manteve sua parte ruim, 
o determinismo estrutural, mudando seu significado político. A falta 
de ideias logo criou espaço para a falta de caráter. Ele se prostituiu 
ao destino, e traiu seu país por sua forma de aceitá-lo (1998, p. 21-
22). 
 

É nesse sentido da criatividade institucional que é viável mergulhar nas 

potencialidades do uso das NTIC na pavimentação dos caminhos para alcançar a 

efetividade da democracia participativa. 

 

4.1 As NTIC e os obstáculos à democracia participativa 
 
 

Para cada obstáculo à concretização da democracia participativa no Brasil 

(indicados no segundo capítulo), será efetuado o teste das potencialidades do uso 

das NTIC com vistas à sua superação. 

 

4.1.1 As NTIC e os mecanismos de democracia direta 

 

Não é difícil perceber que as Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação se encaixam perfeitamente à necessidade de viabilizar a maior 

utilização das ferramentas de democracia direta. 

Com efeito, a teoria democrática de um modo geral, ao se deparar com os 

avanços tecnológicos, apontou de logo que não seria pela impossibilidade de 

garantir o exercício da soberania popular em sociedades contemporâneas de ampla 

dimensão populacional que não se preconizaria um retorno puro e simples ao 

modelo de democracia direta dos antigos, eis que já era possível vislumbrar o uso de 

ferramentas capazes de viabilizar que os cidadãos pudessem votar e deliberar 

diretamente sobre todos os temas, mediante acesso diário a terminais de 

computadores, mas sim pelas dificuldades inerentes ao modo de produção 

capitalista, que exigem do ser humano a passagem da maior parte do seu tempo em 

atividades laborativas, objetivando seu sustento material, o que impossibilita que 

dedique o seu tempo diário, cotidianamente, ao debate e deliberação das questões 

políticas. 

É essa a perspectiva de Paulo Bonavides: 
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Democracia direta não quer dizer, por conseguinte, que todas as 
formas de representação sejam banidas, exorcizadas ou eliminadas, 
sem o que não haveria essa democracia.   Nada disso.  O importante 
e essencial, absolutamente indispensável para definir hoje a 
identidade da democracia direta, é que o povo tenha ao seu imediato 
dispor, para o desempenho de uma desembaraçada e efetiva 
participação, os instrumentos de controle da mesma (1995, p. 351). 

 

Na mesma toada é a observação de Maria Victoria Benevides: 

 

O que proponho estudar é a complementaridade entre formas de 
representação e de participação – isto é, o aperfeiçoamento da 
democracia pelo ingresso direto do povo no exercício da função 
legislativa e na produção de políticas governamentais [...]. O 
pressuposto básico que orienta este estudo repousa na convicção de 
que os mecanismos de democracia semidireta atuam como 
corretivos necessários à representação política tradicional (1998, pp. 
14-15). 

 

De qualquer modo, ao preconizar a democracia semidireta, como 

combinação da democracia representativa com mecanismos de deliberação popular 

direta, a teoria democrática propugna pela utilização mais efetiva desses 

mecanismos, na percepção de que a tecnologia é um elemento bastante facilitador, 

inclusive em países de dimensões continentais como o Brasil. 

Vale ressaltar, nesse aspecto, o sucesso que foi a informatização de todo 

o processo eleitoral brasileiro, com implantação da urna eletrônica, que acabou com 

as práticas de fraude eleitoral ainda vigentes a propósito da sistemática de eleições 

por cédulas, bem como acelerou o processo de conhecimento, divulgação e 

proclamação oficial dos resultados.61 

Importa registrar que na Justiça Eleitoral a inovação tecnológica é 

contínua e crescente, do que é mais uma prova o lançamento, no final de 2017, do 

aplicativo “e-Título”, que permitirá aos eleitores que já efetuaram o cadastro 

biométrico comprovar a sua identificação no momento do voto mediante a utilização 

desse aplicativo devidamente baixado e instalado em seu smartphone (BRASIL, 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2017).62 

                                                 
61 O sucesso, nesse ponto, não deve desconsiderar a existência de críticas ao sistema de votação 

eletrônica no Brasil, havendo quem aponte a sua não confiabilidade integral, mesmo que nunca se 

tenha chegado concretamente a apresentar indícios de fraude no resultado de qualquer eleição pelo 

sistema de votação eletrônica desde a sua implementação. 
62 O aplicativo foi desenvolvido a partir de ideia e iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, 

acatada pelo Tribunal Superior Eleitoral para aplicação em todo o país, já nas eleições de 2018. Com 
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Sendo assim, toda a estrutura informatizada das eleições periódicas está 

à disposição para que, havendo vontade política, possa ser utilizada na realização 

mais ativa e constante de plebiscitos e referendos. 

Em países nos quais a democracia participativa já atingiu estágios bem 

mais avançados, é muito comum a realização concomitante de eleições para 

escolha de representantes para o parlamento e o governo e de votações (plebiscitos 

ou referendos) para deliberação direta sobre temas determinados, igualmente 

precedidos de amplos debates.63 

No Brasil, em que a estrutura da justiça eleitoral e do sistema de eleições 

por urna eletrônica é mobilizada de dois em dois anos, alternando-se as eleições 

nacionais (Presidente da República e Vice-Presidente da República) e estaduais 

(Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Senador, Deputado 

Federal e Deputado Estadual) com eleições municipais (Prefeito,Vice-Prefeito e 

Vereador), é extremamente viável e por que não dizer óbvio realizar, como uma 

prática constante, a sua concomitância com plebiscitos e referendos sobre os 

diversos temas de deliberação nacional, estadual e municipal. 

Exemplifique-se, com referências do momento: em 2016, o governo 

federal, por meio do Presidente da República, propôs emenda à constituição em 

tema de alta relevância, a saber a PEC nº 241 (no Senado, foi autuada como PEC nº 

                                                                                                                                                         
essa inovação, outras já estão planejadas em sequência: “Na ocasião do lançamento, a secretária de 

Tecnologia da Informação do TRE do Acre, Rosana Magalhães, explicou como tudo funciona. Ela 

informou que o e-Título foi desenvolvido em uma plataforma híbrida e pode ser utilizado por 

aparelhos que usam a plataforma Android e IOS. ‘Ao baixar o App, o eleitor tem na sua mão várias 

funcionalidades. A principal delas é a obtenção da via digital do título eleitoral. Depois que informa os 

dados, ele configura o seu acesso e recebe, além do próprio título eleitoral, informações sobre a sua 

quitação eleitoral e, inclusive, um QR Code que pode ser utilizado para validação dessa informação 

fornecida pela Justiça Eleitoral’, esclareceu a especialista, que também é uma das responsáveis pela 

criação do aplicativo. A servidora do TRE do Acre esclareceu ainda que e-Título foi  criado 100% pela 

Justiça Eleitoral. ‘A ideia surgiu no TRE do Acre e foi desenvolvida juntamente com o TSE, sem 

nenhum custo. Agora, será mantido pelos dois órgãos. Os usuários receberão notificações sobre novas 

funcionalidades, pois melhorias vão surgindo’, contou. A ideia é que o App seja um portal de acesso a 

vários outros serviços, inclusive com a possibilidade de a pessoa saber o seu local de votação e se está 

em dia com a Justiça Eleitoral (quitação eleitoral).  Será até possível, futuramente, fazer a  justificativa 

eleitoral pelo aplicativo. ‘Enfim, existe um backlog de evolução bem grande, que essa primeira versão 

ainda não contempla, mas que até a eleição estará muito mais robusto’, concluiu Rosana Magalhães. 
63 Aqui vale a lembrança de que esses mecanismos de democracia direta (plebiscitos e referendos) são 

essencialmente liberais e estão na história e tradição das democracias liberais em todo o mundo, sendo 

mais utilizados nos países de cultura cívica consolidada, mas também utilizados em países ou regiões 

de cultura cívica ainda incipiente, como registrado por Robert Putnam (2006) e mencionado no 

segundo capítulo. Esse registro somente aumenta o fosso de implementação da democracia 

participativa no Brasil, de pouca ou nenhuma tradição de realização de plebiscitos e referendos ao 

longo de sua história. 
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55), que institui o “Novo Regime Fiscal”, com imposição de teto de gastos e 

congelamento do orçamento executado da União por vinte anos. Essa proposta foi 

aprovada em tempo recorde pelo Congresso Nacional (proposta em junho, aprovada 

em definitivo e promulgada em dezembro – tornando-se a emenda à constituição nº 

95), mas bem poderia e até deveria ter sido submetida a deliberação popular em 

plebiscito, aproveitando-se a estrutura de votação mobilizada para as eleições 

municipais de outubro de 2016. De igual modo, no final do ano de 2016, o governo 

federal, pelo Presidente da República, apresentou as polêmicas propostas de 

reforma trabalhista e reforma da previdência (a resistência social a essas propostas 

foi tão grande que ensejou a realização de duas greves gerais, após mais de vinte e 

cinco anos em que essas greves gerais não eram realizadas). A reforma trabalhista 

já foi aprovada em forma de lei ordinária, sancionada como Lei nº 13.647/2017, 

entrando em vigor cento e vinte dias após a publicação, ocorrida em 14/07/2017, 

enquanto a reforma da previdência, em forma de proposta de emenda à 

constituição, ainda tramita no Congresso Nacional64. Tratam-se de propostas que, 

pela sua polêmica, pela sua amplitude de modificações estruturais nas relações de 

produção e trabalho, bem como repercussão no campo dos direitos sociais e 

econômicos, poderiam e deveriam ter sido submetidas a deliberação popular direta, 

que bem poderia ser realizada concomitantemente às eleições de outubro de 2018, 

com o que seria possível realizar amplo e aprofundado debate sobre o assunto. Vale 

o mesmo para a proposta de “reforma política” em apreciação no Congresso 

Nacional - para adoção do sistema de votação majoritário (“distritão”) para Câmara 

dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais e ampliação 

significativa do montante de recursos públicos destinados ao financiamento de 

campanhas eleitorais (“fundão”) – que também poderia e deveria ser submetida a 

deliberação popular direta, que bem poderia ser realizada concomitantemente às 

eleições de 2018, igualmente precedida de debate aprofundado da matéria. 

Mas não é só. 

As NTIC têm enorme potencial para auxiliar a realização dos amplos e 

necessários debates que devem preceder as deliberações populares diretas. Estão 

aí as redes sociais e os mecanismos da internet de um modo geral, como apontados 

                                                 
64 Em verdade, desde 16/02/2018, sua tramitação está suspensa, em decorrência da decretação da 

intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro (Decreto Presidencial nº 9.288/2018) e do impeditivo 

de aprovação de emenda à constituição na vigência de intervenção federal (art. 60, § 1º da 

Constituição). 
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no primeiro capítulo, para tornar a realização constante dos plebiscitos e referendos 

como rotina democrática da soberania popular, em estágio qualificado de 

participação e decisão. 

O que se apontou até aqui serve também para a iniciativa popular. 

Como apontado no segundo capítulo, embora a Constituição contemple a 

iniciativa popular como mecanismo de democracia direta, seu elevado grau de 

exigência de adesões para que possa ser exercida [1% (um por cento) do eleitorado 

nacional, distribuído em pelo menos cinco estados, com não menos de 0,3% (três 

décimos por cento) dos eleitores de cada um deles – Art. 61, § 2º] faz com que seja 

muito pouco utilizada. 

Aqui, as NTIC comparecem como ferramenta bastante adequada para 

superar as dificuldades de adesão quantitativa a projetos de iniciativa popular. 

Isso porque, mesmo mantida a regra atual – que seria desejável fosse 

flexibilizada, como comentado no segundo capítulo – bastaria a informalização do 

procedimento e a aceitação das adesões virtuais. 

Já existe tecnologia suficiente que garante a indentificação das pessoas 

que queiram participar via internet de qualquer tipo de campanha ou ação política.65 

No caso da iniciativa popular, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do 

Rio (ITS Rio) desenvolveu um aplicativo – denominado “Mudamos” – com essa 

específica finalidade de remover o obstáculo às dificuldades que a coleta de 

assinaturas em papel sempre proporcionou ao exercício desse mecanismo de 

democracia direta: 

 

E se as assinaturas pudessem ser coletadas digitalmente e 
registradas em um registro imutável e infraudável, sendo já pré-
auditadas no momento da coleta? 
Pois é exatamente isso que o Instituto de Tecnologia e Sociedade do 
Rio (ITS Rio) construiu em parceria com os autores do presente 
texto. Desenvolvemos uma aplicação baseada na tecnologia 
chamada “blockchain” que permite tornar auditáveis desde o início a 
identidade dos eleitores, usando para isso múltiplos fatores de 
confirmação (que incluem CPF, título de eleitor e até mesmo o 
número de celular de cada assinante do projeto). 
Com isso, o eleitor pode expressar formalmente seu apoio a uma lei 
de iniciativa popular, tudo isso por meio de seu telefone celular 
conectado à internet. Essa ferramenta permitirá à sociedade 
brasileira propor diretamente no Congresso Nacional (ou nas 
Assembleias Legislativas dos Estados, ou ainda, nas Câmara de 

                                                 
65 No primeiro capítulo, foi abordada a difusão de sítios na internet que promovem esse tipo de 

campanha, como o “Avaz” e o “Vote na Web” 
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Vereadores) seus projetos de lei impulsionados pela mobilização 
social. 
Nossa tecnologia foi desenvolvida especificamente para essa 
finalidade. Ela cria um registro único e imutável dessas assinaturas. 
Esse registro é facilmente auditável, diferentemente do papel. Devido 
à tecnologia do blockchain, conjugada com outros mecanismos de 
certificação que adotamos, a probabilidade de fraude é próxima a 
0%. 
[...] 
Isso pode mudar significativamente o perfil da democracia no Brasil, 
estabelecendo uma nova forma de diálogo entre cidadãos e 
representantes. O aplicativo estará disponível para uso a partir de 
março de 2017. Convidamos a todas as entidades da sociedade civil, 
os movimentos sociais, o Ministério Público, as associações, 
sindicatos, entidades de classe e os cidadãos de modo geral a se 
utilizarem dele para proporem suas demandas na forma de projetos 
de lei. 
Nosso aplicativo não vem para eliminar as assinaturas em papel. Ao 
contrário, elas continuam importantes, especialmente em 
comunidades que não têm acesso a um celular conectado à internet, 
que ainda são muitas no Brasil. 
Os projetos de lei propostos, obviamente, não serão aprovados 
automaticamente. Eles devem ser votados como qualquer outra lei. 
No entanto, a simples possibilidade de apresentar um projeto de lei 
em nome do povo no Congresso (ou em outras casas legislativas 
estaduais e municipais) leva a uma nova e promissora relação entre 
a sociedade e os governos. Esse foi o desejo da Constituição de 
1988. A tecnologia nos proporciona agora meios concretos para fazer 
valer o prestígio que nossa Constituição conferiu à democracia 
direta. E o momento não poderia ser mais oportuno para darmos 
esse passo (REIS; LEMOS, 2017).66 

 
Desde o seu lançamento (em março de 2017), o aplicativo tem sido aceito 

por Câmaras Municipais, sendo evidente a enorme potencialidade para elevar a grau 

máximo a adesão a projetos de iniciativa popular, ainda que mantida a rigidez 

quantitativa atualmente em vigor na norma constitucional. É que parece óbvio e 

dispensa demonstração a extrema facilidade de adesão via aplicativo presente em 

aparelho de telefone celular conectado à internet - notadamente na atual cultura 

comportamental em que diversas são as ações cotidianas assim praticadas - 

sobretudo em comparação com a extrema dificuldade de mobilizar as pessoas para 

que assinem papéis referentes a iniciativas que tais. 

Essa mesma ideia poderia ser estendida para a utilização de outros 

mecanismos de democracia direta que bem poderiam ser incluídos no ordenamento 

jurídico, a exemplo do veto popular.  

                                                 
66 A tecnologia do blockchain foi utilizada com sucesso em Serra Leoa, que assim realizou sua eleição 

presidencial em 07/03/2018 (INTERNET, 2018). 
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Paulo Lopo Saraiva dá o testemunho de como o centrão conservador da 

Assembleia Constituinte barrou a inclusão no texto constitucional do veto popular 

como um dos mecanismos de democracia direta: 

 

A emenda inicial, por nós elaborada, quando Assessor Parlamentar 
constituinte, contemplava, de igual modo, o veto popular. Mas o 
então relator-geral houve por bem (ou mal) suprimir o veto popular. 
A inserção dos mecanismos de participação popular foi uma vitória 
das forças progressistas contra o malsinado Centrão. 
[...] 
A nossa luta pela aprovação da emenda foi intensa, de vez que o 
Centrão reunia grande força no seio da Constituinte. 
Agora, devemos nos mobilizar para que o Congresso Nacional 
regulamente o exercício desses salutares institutos, a fim de que o 
povo tenha participação direta no processo político-eleitoral 
(SARAIVA, 1995, p. 57-58). 

 

Ainda que seja desejável sua expressa referência, não se deve olvidar 

que a densidade normativa do artigo 14 da Constituição é suficiente para amparar a 

adoção do veto popular, tal como determinado expressamente, seja em normas 

constitucionais estaduais, seja em leis orgânicas municipais. 

Afastadas devem ficar as interpretações meramente literais, dentre as 

quais aquelas que apontam que o veto popular, por não ter sido contemplado 

expressamente no texto da Constituição Federal, não possa vir a ser contemplado 

em legislação infraconstitucional. De igual modo, devem ser afastadas aquelas 

interpretações de mesma natureza conservadora que apontam para a 

impossibilidade de Estados e Municípios avançarem e inovarem, em suas 

Constituições estaduais e Leis Orgânicas, com novos mecanismos formais de 

participação popular nos processos políticos decisórios.  

Trata-se, aí, de uma dupla desconsideração hermenêutica de princípios 

fundamentais da Constituição: o princípio democrático, entrelaçado ao princípio da 

soberania popular, e o princípio federativo, que assegura autonomia aos seus entes 

integrantes. 

Paulo Bonavides bem explicou a prevalência da interpretação material da 

Constituição, notadamente do princípio da soberania popular e a sua densidade 

normativa, afastando interpretações meramente literais e conservadoras, a propósito 

da regulamentação em Lei Orgânica municipal dos mecanismos formais de 

participação popular direta previstos no art. 14 da Constituição da República, quando 

ainda inexistia a Lei Federal nº 9.709/1998 (regulamentadora do art. 14): 
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Aferrar-se à interpretação conservadora e dilatória, até agora 
perfilhada pelos tribunais nessa matéria constitucional, sobre atentar 
contra o princípio supremo de toda a nossa estrutura democrática de 
poder – o princípio da soberania popular – atenta também, da 
mesma maneira devastadora, contra o princípio federativo, porquanto 
tende a anular, em cotejo com a União, a base paritária que protege 
a autonomia dos entes da Federação. Isto se infere, com meridiana 
clareza, da exclusão dos Municípios e Estados na regulação 
participativa da soberania popular, mediante os mecanismos 
plebiscitários, enquanto se aguarda que a lei prevista no art. 14 da 
Constituição seja promulgada – lei que se quer, por uma vertente da 
Constituição, unicamente de âmbito nacional. 
Não podem Estados e Municípios, todavia, ficar indefinidamente 
arredados de uma presença direta, imediata e genuinamente 
democrática na elaboração de suas leis e decisões de governo. A 
cláusula do art. 1º da Constituição – que desdobrou em duas vias de 
exercício a soberania popular: a via representativa e a via direta – 
está sendo tolhida em seus efeitos jurídicos por uma reserva de lei 
que se eterniza no tempo e que, sendo de grau inferior, possui, 
porém, o condão de sobrepor-se a um princípio constitucional, 
subvertendo a hierarquia do ordenamento jurídico (grifou-se) 
(BONAVIDES, 1998, p. 33). 

 

Vale ressaltar, enfim, que nenhuma ofensa ao princípio da separação de 

poderes resulta do veto popular (como de resto, de nenhum dos mecanismos de 

democracia participativa – iniciativa popular, plebiscito, referendo). 

Isso porque em nada representam uma forma de prevalência de um poder 

sobre outro, ou de usurpação de funções. 

Pelo contrário, com o veto popular, o que se tem é a prevalência da 

soberania popular sobre o sistema representativo, que terá manifestado sua vontade 

em deliberações dos Poderes Legislativo e Executivo. O que se tem é a prevalência 

da vontade do soberano (que é o povo), mandante, sobre a vontade dos 

mandatários, o que é a lógica da democracia. 

Como assinala Fábio Konder Comparato: 

 

Ora, numa democracia autêntica, a ação política não se desenvolve 
apenas no nível do poder estatal, com o objetivo de conquistá-lo ou 
mantê-lo. Ela deve também exercer-se diretamente pelo próprio 
povo, perante todos os órgãos do Estado, não só para fiscalizá-los, 
denunciar os crimes, desvios, imoralidades e omissões, mas também 
para que o povo tome por si, e não por meio de representantes, as 
grandes decisões políticas, aquelas que empenham o futuro da 
coletividade em todos os níveis: local, regional e nacional (grifou-se) 
(2004). 
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O veto popular atende exatamente ao que Fábio Konder Comparato bem 

aponta como o povo tomar por si as grandes decisões políticas que empenham o 

futuro da coletividade em todos os níveis.67 

E não se aponte decisão do Supremo Tribunal Federal, datada de 

1.7.1983, como óbice à conclusão que aqui se apresenta. Naquele distante 

julgamento, efetuado a luz da Constituição já revogada há mais de vinte e oito anos, 

o STF decidiu como inconstitucional emenda à constituição do Estado do Rio 

Grande do Sul que introduziu, em seu âmbito, o mecanismo do referendo popular.68 

Observe-se que esse julgamento refletiu valores distantes dos ares 

democrático-participativos da Constituição-Cidadã de 1988, ao assinalar como 

contrários à Constituição revogada mecanismos de democracia semidireta, 

simplesmente porque a Constituição revogada não fazia do povo o verdadeiro 

soberano. 

Em parecer do Procurador da República Moacir Antonio Machado da Silva 

- adotado pelo acórdão como fundamento da decisão – está expressamente 

consignado que 

 

[...] A Constituição Federal, no entanto, mantendo a tradição 
republicana, adota como princípio fundamental o sistema 
representativo ortodoxo, em razão do qual as medidas legislativas 
são votadas e aprovadas por órgãos dotados de representação 
política, sem a participação direta do corpo eleitoral (grifou-se). 

 

Nada mais incompatível com a Constituição-Cidadã de 1988, que 

concebe a democracia semidireta ou participativa, a combinar o sistema 

representativo com a deliberação popular direta, com prevalência desta última, a teor 

da norma do parágrafo único do Art. 1º (“Todo o poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”). 

                                                 
67 O veto popular poderia e deveria ser utilizado para que a população pudesse decidir diretamente 

barrar as reformas desestruturantes do desenvolvimento nacional que vêm sendo praticadas com tanto 

ímpeto e furor especialmente desde o ano de 2016. 
68 No julgamento da Representação nº 1.131-3, o STF decidiu, em acórdão assim ementado: 

“Constitucional. Plebiscito. Referendo popular instituído sob o título de ‘consulta referendária’ à 

população do Estado, através dos eleitores inscritos, e destinado à aprovação ou rejeição de atos, 

autorizações ou concessões do Poder Executivo, bem como de matéria legislativa sancionada ou 

vetada (Emenda Constitucional nº 21, de 22.10.1981, do Estado do Rio Grande do Sul). 

Inconstitucionalidade desse instituto, lesivo ao princípio da independência e harmonia entre os 

Poderes do Estado-membro, e assim feridos, na Constituição Federal, os arts. 6º e 13, este último nos 

seus incisos I e III, e o primeiro combinado com o art. 10, VII, letra ‘c’” (STF, Rp 1131, Relator 

Ministro Décio Miranda, julgamento em 01/07/1983). 
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A lógica de utilização de um aplicativo que viabilize mais rapidamente o 

exercício do veto popular é a mesma da sua utilização para a iniciativa popular, 

sendo exemplo concreto da potencialidade das NTIC na superação desse específico 

obstáculo à concretização da democracia participativa. 

É claro que se poderá objetar, com consistência, que a adesão a iniciativa 

popular ou a veto popular, mediante aplicativo de aparelho de telefone celular, pode 

se dar de modo não consciente, acrítico. 

Todavia, a essa objeção podem ser opostas duas refutações: a) não 

consta que as adesões aos projetos de lei de iniciativa popular mediante assinaturas 

em papéis tenham sido, de todo, conscientes e críticas; ou seja, essa é uma objeção 

que regularmente já se pode apontar ao próprio mecanismo em si, e não apenas à 

sua utilizaçao mediante as NTIC; b) na esteira das observações de Macpherson e 

Mandagebeira Unger, não se deve esperar que o grau de conhecimento e instrução 

das pessoas alcance elevado patamar para somente após desenvolver a sua 

participação qualificada no processo político; as duas coisas podem e devem ser 

efetuadas conjuntamente, em imbricação dialética, de modo que a otimização de 

mecanismos de democracia direta como iniciativa e veto popular mediante as NTIC 

conduza a uma melhor qualificação e conscientização da participação democrática, 

ao passo em que essa maior conscientização redimensione qualitativamente a 

própria utilização dessas ferramentas. 

Se o saldo desse raciocínio hipotético-dedutivo é muito positivo no que se 

refere às potencialidades das NTIC na remoção dos entraves à participação 

democrática mediante os mecanismos da iniciativa e do veto popular, melhor sorte 

não se apresenta quando se analisa a perspectiva das deliberações populares 

diretas mediante plebiscitos e referendos. 

É que parece mais fácil que se consiga a aceitação – jurídico-normativa - 

do uso das NTIC para a iniciativa/veto popular do que para atos que demandam 

decisão popular, como é o caso dos plebiscitos e referendos. 

A ideia de aplicativos capazes de facilitar votações populares em 

plebiscitos e referendos é até válida, mas desnecessária ante a elevada estrutura 

tecnológica para organização desse tipo de votação, a encargo da justiça eleitoral, 

tal como comentado anteriormente. 

O problema, então, não é propriamente tecnológico, mas político. 

Enquanto a iniciativa popular não depende de nenhuma decisão prévia do sistema 
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institucional-representativo para o seu exercício, a realização de plebiscitos e 

referendos depende de prévia decisão do Congresso Nacional, a quem compete 

exclusivamente sua convocação/autorização. 

Como comentado no segundo capítulo, esse é um grande obstáculo à 

utilização efetiva dos mecanismos de democracia direta plebiscitos e referendos: a 

mesma Constituição que assegura o primado da soberania popular, com o povo 

exercendo o seu poder por meio de representantes eleitos “ou diretamente” (art. 1º, 

parágrafo único), por voto direto, secreto, com valor igual para todos, mediante 

“plebiscito, referendo e iniciativa popular” (art. 14), atribui competência exclusiva ao 

Congresso Nacional para autorizar referendo e convocar plebiscito (Art. 49, XV), 

fazendo com que o exercício do poder diretamente pelo mandante dependa de 

autorização do mandatário. 

As NTIC não parecem ter potencial para remover esse obstáculo, 

essencialmente político e a demandar, como solução, um mudança constitucional. 

Todavia, há espaço para imaginar o terreno fértil para que a criatividade institucional 

amadureça, mais adiante, formas pelas quais as NTIC venham a contribuir para a 

superação desse obstáculo. 

Uma delas, imaginada desde já, é a utilização das NTIC como ferramenta 

democrático-participativa de pressão popular sobre o aparato representativo. 

É chegada a hora, então, de passar ao exame das potencialidades das 

NTIC na democratização da comunicação social. 

 

4.1.2 As NTIC e a democratização da comunicação social 

 

Sobre o regime de oligopólio dos meios de comunicação social no Brasil, 

o segundo capítulo já foi exauriente na descrição e análise. 

O aspecto a examinar, aqui neste terceiro capítulo, é se as NTIC, desde o 

seu surgimento até as perspectivas presentes e futuras, apresentam-se como 

ferramentas aptas a fazer frente ao controle do debate público pelas mídias 

tradicionais, de modo a viabilizar a participação popular democrática. 
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Com efeito, as NTIC já se incorporaram completamente aos domínios 

comunicativos, a ponto de as mídias tradicionais terem passado a delas se valer, 

incoporando-as e reformatando-as para as suas respectivas linguagens.69 

Desse patamar, evidentemente, não se admite recuos.  

O que importa examinar, porém, é se o atual estágio revela que o advento 

das NTIC já foi capaz de se apresentar como contraponto ao domínio da informação 

e controle do espaço público pelas mídias tradicionais ou, ao menos, tem 

potencialidade para tanto. 

No primeiro capítulo, foram apresentadas diversas situações, no mundo e 

no Brasil, que demonstram o poder mobilizador das NTIC no que se refere a 

movimentos políticos. Ali, não faltou descrição de mobilizações sociais e políticas 

que passaram ao largo dos tradicionais meios de comunicação social, sendo claro o 

seu efeito positivo no sentido da democracia participativa, ainda que esteja a 

merecer melhor análise o passo seguinte das mobilizações on line, qual seja, a 

materialização off line dessas movimentações. 

Ocorre que o ponto, aqui, é um pouco diferente. 

Não se trata apenas de constatar que as NTIC contribuem para a 

democracia participativa no que permitem que mais pessoas, mais rapidamente e 

sem precisar deter qualquer concessão de canal público de televisão e rádio, 

conectadas em rede, possam interagir politicamente e atuar politicamente na 

sociedade. 

O caminho é o de constatar se as NTIC representam a garantia de um 

espaço efetivamente público e democrático de discussão e debate sobre os temas 

políticos de interesse geral. 

Noutras palavras: investigar se as NTIC são garantia de que, ao menos, 

possa ser imaginado o conjunto de condições em que o espaço público seja ao 

menos disputado por setores da sociedade civil e os grupos empresariais que 

oligopolizam, em sua rede de interesses econômicos e políticos, os meios de 

comunicação social. 

                                                 
69 Assim os grandes grupos de comunicação social de massa (televisão e rádio) possuem seus portais 

de interação, perfis nas redes sociais, e fazem constante intercâmbio das esferas (exibem em sua 

programação normal informações e dinâmicas produzidas nos seus ambientes de novas mídias e, nas 

novas mídias de suas propriedades, reverberam o que veiculados em suas programações tradicionais, 

seja no entretenimento, no esporte, no jornalismo político e econômico). 
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O quadro que se tem até o presente momento é de incorporação das 

NTIC à normalidade institucional democrática, no que se relaciona a propiciar uma 

ampliação do espaço público de discussão sobre os temas políticos de interesse 

geral. 

Em boa verdade, o ciberespaço se tornou uma arena que já faz parte do 

cotidiano das sociabilidades, nas mais diversas esferas e não apenas, mas também, 

na esfera política. 

Assim, tornou-se parte do cotidiano que determinadas abordagens fáticas 

e mesmo análises políticas majoritariamente efetuadas pela mídia tradicional sejam 

fortemente questionadas pelas novas mídias, gerando debate dialético até mesmo 

de versões e consequentemente de análises sobre os mesmos fatos de repercussão 

política. 

Com efeito, a remoção dos altos custos de veiculação de imagens e sons 

ao vivo e de reprodução de imagens – que limitava tais características às mídias 

tradicionais (TV e rádio) – com a viabilidade de veiculação de imagens e sons ao 

vivo via redes sociais, de fácil acesso a qualquer portador de aparelho de telefone 

celular smartphone, bem como a dispensa do filtro do proprietário da empresa 

concessionária do serviço público, faz com que diversos coletivos e grupos 

consigam efetuar em tempo real a disputa de narrativas, a tal ponto que, muitas 

vezes, consegue-se furar o bloqueio dos meios de comunicação social tradicional 

que, cedendo inevitavelmente à demanda social, reproduzem ao menos como outra 

versão aquela apresentada pelas “mídias alternativas”. 

Todavia, como é natural em todo processo de inovação tecnológica, a 

chamada mídia tradicional precisou se reciclar e incorporar as novas plataformas em 

sua forma de atuação; assim, os grupos empresariais e políticos que concentram a 

propriedade dos meios de comunicação social também desenvolveram as suas 

plataformas digitais, do que resulta uma retroalimentação de cada qual: as notícias 

veiculadas e os debates travados em seu formato tradicional (TV, rádio, jornais 

impressos) são reverberados em suas novas ferramentas (sites, vídeos, aplicativos, 

perfis em redes sociais) e vice-versa, do que se pode notar uma espécie de 

reprodução do modelo concentrador do debate público. 

É dizer: a despeito de o ciberespaço proporcionado pelas NTIC já ter 

apresentado bons resultados em termos de ampliação do debate público e possível 

contraponto aos excessos que decorrem do controle da agenda pública (devido à 
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concentração da propriedade dos meios de comunicação social), servindo para 

pluralizar democraticamente as discussões, por outro lado a comunicação social 

oligopolizada também adentrou no ciberespaço para disputar as suas influências e 

tentar se apropriar de suas potencialidades inovadoras. 

De qualquer modo, o cenário posto é o de disputa; há margem, portanto, 

para que as NTIC sejam utilizadas criativamente para a superação desse que é um 

dos principais obstáculos à efetivação da democracia participativa. 

Noutras palavras, é elevado o impulso que as NTIC podem conferir, 

enquanto instrumento, à democratização dos meios de comunicação social e à 

pluralidade do espaço público de discussão, debate e deliberação democrática. 

O teste da hipótese, aqui, também é positivo. 

Então, parece ser possível preconizar o seguinte paralelo: enquanto 

caminho a ser percorrido para o alcance da democracia participativa (o percurso, 

como já analisado anteriormente, é também a construção dialética do próprio 

objetivo a alcançar), a maior participação popular deliberativa pelo uso frequente dos 

mecanismos de democracia direta (plebiscitos, referendos) funciona como corretivo 

e contendor do sistema representativo assim como a ocupação do espaço público 

de discussão por setores sociais e populares habitualmente marginalizados desse 

acesso pela via da utilização criativa das NTIC funciona como contraponto e 

corretivo ao controle da agenda de debates pelos oligopolizados meios de 

comunicação social tradicional, podendo e devendo emergir, dessas tensões 

dialéticas, a democracia participativa a que se pretende chegar. 

 

4.1.3 As NTIC e a educação para a democracia participativa 

 

Tendo em vista a difusão das NTIC em todos os domínios da 

sociabilidade, não seria diferente com a educação, de modo que não se imagina, 

hoje, o processo de ensino-aprendizagem apartado da sua utilização. 

Essa síntese é muito bem exposta no estudo sobre o programa banda 

larga nas escolas, realizado pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio: 

 

O uso das tecnologias como ferramenta pedagógica nas escolas 
acompanha o próprio curso de desenvolvimento das Comunicações. 
Com o surgimento e expansão da Internet, o acesso à rede mundial 
de computadores pelas comunidades escolares – bem como por 



129 

 

todos os cidadãos – passou a ser considerado, no Brasil e no mundo, 
um imperativo ético, parte essencial do Direito à Educação. 
Ao expandir o acesso à informação e permitir que professores e 
alunos acionem diferentes fontes e aprofundem seus repertórios, 
democratiza-se o acesso à informação e a materiais pedagógicos de 
qualidade, em especial para escolas com menos recursos. A 
aproximação da experiência escolar da linguagem do aluno desperta 
seu interesse e amplia suas possibilidades de expressão. Também 
promove a personalização do aprendizado a partir do respeito aos 
diferentes ritmos e aptidões. No caso dos professores, as novas 
tecnologias são decisivas no apoio ao docente tanto em sua 
formação quanto na preparação de suas aulas, permitindo a 
organização do tempo em sala de aula para uma atuação mais 
intensa como orientador do percurso formativo dos alunos. 
As mudanças necessárias no sistema de educação brasileiro 
abrangem diferentes aspectos, mas experiências em curso em 
âmbito nacional e internacional relacionadas à conectividade 
apontam resultados de grande impacto, com alto potencial 
transformador do ambiente escolar (BRANCO; BOTTINO; MOYSES, 
2015). 

 

O problema que se apresenta, nesse aspecto, é a sua baixa expansão, a 

falta de garantia universal de acesso a essas tecnologias nas escolas brasileiras, 

considerada a população de mais baixa renda. 

Nesse sentido, embora o Governo Federal tenha programado políticas 

públicas de expansão da banda larga de acesso à internet de um modo geral e 

especificamente nas escolas70, para que, a partir de 2011, todas as escolas públicas 

urbanas estivessem “[...] conectadas com velocidade igual ou superior a dois 

megabits por segundo (Mbps) para download e pelo menos um quarto dessa 

velocidade para upload” (BRANCO; BOTTINO; MOYSES, 2015), o fato é que, até o 

ano de 2015, diversas eram as escolas que não tinham sido sequer minimamente 

contempladas com as exigências dessa política pública.71  

J. Enrique Hinostroza, Diretor do Instituto de Informática Educativa da 

Universidade de la Frontera do Chile, descreve como, na América Latina e o Caribe, 

a elaboração e implementação de políticas sobre as Tecnologias de Informação e 

                                                 
70 Decreto Presidencial nº 6.424, de 04/04/2008 e resoluções regulamentadoras da ANATEL – 

Agência Nacional de Telecomunicações. 
71 Nesse estudo, efetuado com base em dados atualizados até agosto 2015 fornecidos pela ANATEL e 

do qual resulta uma série de requerimentos formulados pelos seus autores, é identificado que "[...] 

69.233 escolas elegíveis, sendo que 5.736 ainda não haviam sido sequer conectadas. Destas, 5.244 

escolas já teriam sido visitadas pelas operadoras, que não realizaram a instalação, alegadamente, em 

função da limitação técnica de responsabilidade da escola. No entanto, outras 492 escolas ainda não 

foram conectadas por ausência de infraestrutura das operadoras" (BRANCO; BOTTINO; MOYSES, 

2015). 
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Comunicação têm sido sublinhadas pela evolução da oferta de tecnologias digitais 

na sociedade, demais da existência de significativo contingente de jovens e adultos 

excluídos da cultura digital, o que exige políticas específicas para que possam 

usufruir das suas oportunidades (2017, p. 21). 

Assim, "[...] a prioridade é garantir o acesso à Internet de qualidade para 

os segmentos mais vulneráveis, com enfoque especial na população de nível 

socioeconômico inferior, e na que mora em zonas rurais" (HINOSTROZA, 2017, 

p.21), o que acarreta dificuldades  

 

“[...] que transcendem o setor educacional, pois envolve a 
participação de agentes públicos e privados para oferecer a 
conectividade, incluindo os aspectos legais associados à 
regulamentação do mercado de telecomunicações e o 
desenvolvimento de recursos e serviços digitais relevantes para as 
necessidades da população” (idem, ibidem, p. 21). 

 

A utilização das NTIC na educação, portanto, é uma realidade 

consolidada; o que exige enfrentamento são as questões daí decorrentes, como a 

própria necessidade de sua universalização, a sua estruturação adequada, os 

desafios que se apresentam em termos de metodologias do processo de ensino-

aprendizagem, a formação/qualificação de professores para lidar com essas 

ferramentas, a nova sociabilidade do ambiente escolar/comunitário. 

Parece claro, então, que as NTIC já proporcionam uma mudança de 

patamar em termos de participação democrática no ambiente escolar, no sentido de 

garantia de maior interação e autonomia aos sujeitos do processo, inclusive e 

especialmente as crianças e adolescentes. 

Mais ainda, a utilização das NTIC na educação tem, exatamente por 

esses motivos, potencial para preparar ainda melhor as crianças e adolescentes 

para o exercício da cidadania, no sentido de uma inserção na vida comunitária 

participativa e autônoma. 

Somente esse dado de reflexão já é importante para responder que as 

NTIC possuem, sim, aptdidão para superar o obstáculo à concretização da 

democracia participativa no Brasil, que é a educação que não prepara para o 

exercício da cidadania, como ressaltado no segundo capítulo. 
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Contudo, na perspectiva do expermimentalismo democrático de que trata 

Mangabeira Unger, a escola preparatória para a democracia participativa depende 

de fatores de ainda mais elevada reflexão. 

Para Mangabeira Unger, a instituição central para o êxito do 

experimentalismo democrático é a escola (1999). Mas a escola do experimentalismo 

democrático não pode ser aquela centralizada, burocrática e autoritária do modelo 

tradicional: 

 

Um modelo europeu tradicional de educação de elite confiou a 
direção a uma burocracia educacional centralizada. Esperava-se que 
essa burocracia servisse de contrapeso ao ambiente local da criança 
e da escola, e o fizesse no interesse da capacidade da eleite, e não 
da diversidade social. Um ministro da educação prussiano e sua 
equipe de professores afirmaram ter criado um sistema educacional 
que permitiria a um garoto bem-dotado da Pomerânia ver além do 
horizonte de sua aldeia e se preparar para servir ao Estado. Em um 
programa de educação progressita, não há lugar para essa solução 
autoritária. Uma burocracia educacional central reformadora precisa 
ser, na melhor das hipóteses, um entre vários contrapesos ao 
controle da escola pela família e pela comunidade. O agente mais 
importante deve ser o movimento dos próprios professores. Os 
professores têm de agir em um cenário no qual famílias, poderes 
locais e autoridades centrais criem, por meio de envolvimentos 
paralelos e conflituosos, um espaço para os educadores, e em que a 
sociedade, por meio do trabalho transformador do experimentalismo 
democrático, se torne menos ansiosa por reproduzir a si mesma. A 
empatia simbólica com uma humanidade possível precisar ganhar 
ascendência em muitas mentes (grifou-se) (1999, p. 183). 

 

A preparação dos professores para protagonizar o papel de utilizar as 

NTIC na perspectiva da criatividade institucional, evitando podar a imaginação e 

inventividade das crianças e adolescentes e, ao contrário, estimulá-los a essa busca 

da inovação, é medida que deve ser realizada a partir de uma ambiciosa e 

imprescindível política pública. 

Ainda com HINOSTROZA, "é preciso que se defina um marco de 

competências digitais para a população em geral, que oriente as estratégias de 

desenvolvimento e capacitação" (2017, p. 21). E, especificamente no sistema 

educacional, 

 

[...] é preciso alinhar as grades curriculares e as ferramentas de 
avaliação de modo a incluir as competências digitais e as novas 
estratégias de ensino e aprendizagem nas diferentes disciplinas. 
Também é necessário adaptar o framework das competências 
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profissionais dos docentes (e outras profissões ou ocupações), de 
modo que o uso e desenvolvimento das TIC seja integrada como 
uma prática laboral formal, reconhecida e valorizada durante os 
processos de formação em geral, e dos professores em particular; e 
incorporando-a nos sistemas de avaliação docente (HINOSTROZA, 
2017, p. 21). 

 

Na mesma toada crítica da necessidade de que a inclusção das 

ferramentas digitais na educação não se limite à mera aprendizagem técnica, 

Guillermo Orozco Gomez, Professor Titular do Departamento de Estudos da 

Comunicação Social da Universidade de Guadalajara, sustenta o ponto de vista 

segundo o qual "[...] as novas tecnologias de informação apresentam um desafio 

substantivo e não é só e simplesmente instrumental ou de modernização à 

educação e à comunicação", pois as suas facilidades instrumentais prometem abrir 

possibilidades reais de contribuir para a democratização da comunicação, da 

educação e do conhecimento. Daí concluir que "A pergunta chave não é mais sobre 

se são ou não desejáveis as novas tecnologias, por exemplo, no campo educativo e 

cumunicativo, mas sobre os modos específicos de incorporação da tecnologia 

nestas e em outras esferas da vida" (2002, p. 57). 

É claro, existem outros tantos problemas no sistema educacional 

brasileiro, inclusive aqueles estruturais mais comezinhos, como ausência de escolas 

em determinadas localidades ou dificuldade de acesso, defasada infraestrutura 

física, falta de equipamentos básicos, problemas na merenda escolar, ou ainda de 

dimensões maiores como a própria inserção da escola pública com alunos de baixa 

renda no complexo meio de relações sociais em seu entorno ou mesmo a não 

adequada preparação e formação de professores sequer para o modelo tradicional 

de ensino. 

Como já assinalado anteriormente, não se deve esperar que tais 

problemas sejam resolvidos para somente após se preocupar com o que seria o 

passo seguinte, qual seja a preparação da escola para um novo modelo conceitual 

de experimentalismo democrático-participativo. Tais ações devem ser efetuadas 

conjunta e complementarmente, de modo que, inclusive, uma auxilie na outra, para 

que ambas as metas possam ser alcançadas mais rapidamente e contribuam 

dialeticamente para a correção de equívocos e novas elaborações conceituais a ser 

experimentadas. 
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4.2 A crise da democracia liberal e seus problemas contemporâneos 

 

É emblemático que se esteja aqui a projetar as potencialidades de 

efetivação da democracia participativa num momento em que, por variados fatores, a 

democracia liberal está em crise em todo o mundo. 

O crash global de 2008 teve enormes repercussões no reordenamento 

econômico global, com reflexos no mundo do trabalho e da governança. 

Países de menor cultura cívica são os que mais sofrem com os efeitos 

desestabilizadores da crise econômica e social do capitalismo global, e isso vai se 

refletir de modo severo mesmo nas avançadas democracias, como é o caso dos 

Estados Unidos e dos países da Europa Ocidental. Como disse Gideon Rose, editor 

da Revista Foreign Affairs, no prefácio da edição de maio/junho de 2018 que tem 

como mote central "Is Democracy Dying?", os sinais da regressão da democracia 

são bem conhecidos: centralização do poder no executivo, politização do judiciário, 

atentados contra mídia, o uso de cargo público para ganho privado, e a única coisa a 

surpreender é onde eles apareceram, nos Estados Unidos, pois como mencionou 

com tristeza seu amigo latino-americano, "já vimos esse filme antes, porém nunca 

em inglês": Os Estados Unidos se tornaram bem menos excepcionais do que muitos 

imaginavam (2018). 

Nesse contexto, é importante abordar consequências dessa crise na 

institucionalização democrática, para examinar em que medida elas podem 

repercutir, no Brasil, como fator de contraponto às potencialidades das NTIC na 

superação dos obstáculos à democracia participativa no Brasil, já examinadas e 

testadas no subitem 4.1. 

 

4.2.1 Cibercultura, Ciberdemocracia e os riscos da polarização e fragmentação 

 

Se por um lado a “Cibercultura” e a “Ciberdemocracia”, como espaços 

exponencialmente ampliados de expressão e sociabilidade humana, resultado da 

expansão da internet e do desenvolvimento, em seu ambiente, das NTIC, desde os 

seus primórdios despertaram euforia e entusiasmo por parte dos defensores da 

democracia liberal participativa e da ideia liberal da possibilidade cada vez mais 

presente e intensa de exercício e desenvolvimento, pelas pessoas, de suas 

habilidades e capacidades, por outro lado, também desde os seus primórdios, 
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levantaram questionamentos e mesmo pessimismo quanto à ideia de sociabilidade 

digital e dos perigos de retrocessos nas garantias liberal-democráticas e até mesmo 

dos perigos autoritários a que ela pudesse conduzir. 

Não é que a cibercultura seja “a” causa da atual grave crise da 

democracia, que se apresenta muito mais como uma aguda manifestação da 

tradicional crise de confiança que periodicamente abala o sistema representativo, ao 

lado da repercussão, na política, da desesperança que a crise econômico-social pós 

crash global de 2008 provoca, mas sim que, nesse contexto, os aspectos negativos 

das sociabilidades digitais se avolumam e crescem em importância, potencializando 

os nichos de polarização, extremismos e intolerância. 

Zygmunt Bauman aponta, em seus comentários pessimistas sobre a atual 

crise da democracia, o quão as novas sociabilidades digitais são uma armadilha que 

conduzem de uma vaga ideia de liberdade ao autoenclausuramento numa sociedade 

extremamente individualista, onde ao invés da ampliação do diálogo e do espaço 

público e livre de discussão, ocorre o fechamento dos nichos em seu próprio mundo, 

numa zona de conforto extremamente determinada: 

 

A questão da identidade foi transformada de algo preestabelecido em 
uma tarefa: você tem que criar a sua própria comunidade. Mas não 
se cria uma comunidade, você tem uma ou não; o que as redes 
sociais podem gerar é um substituto. A diferença entre a comunidade 
e a rede é que você pertence à comunidade, mas a rede pertence a 
você. É possível adicionar e deletar amigos, e controlar as pessoas 
com quem você se relaciona. Isso faz com que os indivíduos se 
sintam um pouco melhor, porque a solidão é a grande ameaça 
nesses tempos individualistas. Mas, nas redes, é tão fácil adicionar e 
deletar amigos que as habilidades sociais não são necessárias. Elas 
são desenvolvidas na rua, ou no trabalho, ao encontrar gente com 
quem se precisa ter uma interação razoável. Aí você tem que 
enfrentar as dificuldades, se envolver em um diálogo. O papa 
Francisco, que é um grande homem, ao ser eleito, deu sua primeira 
entrevista a Eugenio Scalfari, um jornalista italiano que é um ateu 
autoproclamado. Foi um sinal: o diálogo real não é falar com gente 
que pensa igual a você. As redes sociais não ensinam a dialogar 
porque é muito fácil evitar a controvérsia… Muita gente as usa não 
para unir, não para ampliar seus horizontes, mas ao contrário, para 
se fechar no que eu chamo de zonas de conforto, onde o único som 
que escutam é o eco de suas próprias vozes, onde o único que veem 
são os reflexos de suas próprias caras. As redes são muito úteis, 
oferecem serviços muito prazerosos, mas são uma armadilha (apud 
BRASIL, EL PAÍS, 2016). 
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É esse conjunto de reflexões que perpassa, também, a obra de Cass R. 

Sustein, para quem em uma democracia que funcione bem as pessoas não vivem 

isoladas em casulos de informação; muito pelo contrário, têm acesso a uma 

diversidade de ideias e concepções, de maneira plural, mesmo que não queiram, o 

que permite levantar diversas questões sobre o comportamento social on-line e a 

utilização das mídias sociais (2017). 

Suas preocupações, que são as mesmas de diversos teóricos 

contemporâneos, residem em grande parte no modo como as pessoas estão usando 

a internet e de como, ao invés de aumentar, estão diminuindo as perspectivas de 

liberdade e de autogoverno. 

Embora reconheça que muitas pessoas utilizam a internet com 

curiosidade criativa, sua análise é de que o que está predominando é a polarização 

de grupos, o que é cada vez mais alimentado pelo fato de que o diálogo, facilitado 

cada vez mais a ser efetuado com os que pensam da mesma forma, dificulta a 

tolerância para o debate fraterno com os que pensam diferente. O risco é a perda da 

esfera pública livre e ampliada que o ciberespaço proporciona e cujos passos iniciais 

projetavam e em boa parte se efetivaram; mas os níveis perigosos de intolerância e 

polarização que a intensidade do uso das redes sociais e das NTIC proporcionaram 

em inúmeras situações permite concluir pela imprescindibilidade da manutenção da 

mediação representativa institucional, como forma de manter o sentimento de 

comunidade e a liberdade enquanto autonomia como elemento da vida em comum. 

Parece verdadeiro que, se as sociabilidades on-line potencializaram 

polarizações políticas e ideológicas nos Estados Unidos em níveis elevados, o 

mesmo sucede no Brasil, o que se constata mais claramente ao menos desde o ano 

de 2014. Basta mencionar o quão polarizada foi a disputa eleitoral para Presidente 

da República – que, por sinal, revelou a mais apertada vitória eleitoral desde a 

redemocratização de 1988 – com enorme repercussão nas mídias sociais. Desde 

então, o quadro de polarização política exacerbada somente parece aumentar, 

havendo mesmo quem aponte a destruição do centro político mediador como fator 

da instabilidade política contínua desde então, que passou por um impeachment e 
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um governo sucessor que, a despeito de atingir elevados níveis de impopularidade, 

mantém-se para cumprir o restante do mandato, até 31/12/2018.72 

O comportamento social on-line, no que apontado como elemento 

desagregador do sentimento de comunidade e estimulador da fragmentação, 

polarização e intolerância, faz com que seja mais indispensável ainda retomar a 

noção – de resto já apresentada no segundo capítulo, no item 3.3 – segundo a qual 

a democracia participativa não prescinde do sistema representativo, mediador de 

conflitos, filtro de antagonismos excessivos e garantidor das liberdades individuais 

comunitárias. 

 

4.2.2 A tentativa de domesticação das potencialidades transformadoras das 

NTIC  

 

A cada passo significativo que se dá, em cada momento histórico, rumo 

ao alcance de estágios mais elevados da condição civilizatória humana, existem 

efetivas tentativas - daqueles que se sentem ameaçados pelas inovações e 

receosos com a perda ao menos de parte do seu poder – no sentido de conter os 

avanços, regredir a situação anterior ou domesticar as mudanças, fazendo com que 

sejam minimizadas as suas potencialidades transformadoras do status quo. 

No segundo capítulo73, por exemplo, foi abordada a domesticação do 

sufrágio universal pelo sistema representativo, no que propiciou que a teoria da 

democracia liberal pudesse aceitá-la sem mais receios de que implicasse ruptura 

com a propriedade privada dos meios de produção e com a economia de mercado e 

a divisão da sociedade em classes. 

Não é diferente o que sucede com as NTIC de um modo geral e mais 

especificamente, no que interessa ao presente trabalho, com as suas 

potencialidades democrático-participativas. 

                                                 
72 A respeito da já alongada crise política, o país parece aguardar a realização das eleições gerais de 

2018 para retomar a normalidade institucional democrática. A polarização, contudo, permanece 

intensa, sendo que o candidato a Presidente da República mais bem cotado nas pesquisas de intenção 

de voto, Lula, está preso e inelegível, sob os protestos de partidários e movimentos sociais quanto ao 

que seria implacável perseguição política, candidato identificado com a esquerda política, e o segundo 

colocado nas pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro, notória expressão da extrema direita 

política. 
73 Na abordagem dos modelos da democracia liberal no pensamento de Macpherson, especificamente 

no subitem 3.1.2.1. 
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Lawrence Lessig bem descreve a luta que se apresenta atualmente, nos 

Estados Unidos, para enquadrar a inovação tecnológica e a cultura livre - corolário 

da democracia liberal norte-americana – sob a roupagem de uma luta contra a 

“pirataria”, e isso nos mais diversos campos da criatividade e da cultura, e o quanto 

isso representa de ameaça real e concreta às tradicionais liberdades tão 

empunhadas historicamente naquele país (2004). 

De igual modo, é importante assinalar o uso da tecnologia da informação 

enquanto inteligência estratégica dos países centrais, seja para reprimir a liberdade 

criativa interna, seja como instrumento de sua atuação geopolítica mundial.74 Ao 

fazer uso das potencialidades das NTIC, à revelia de transparência até mesmo 

interna a cada país, os governos dos países centrais terminam por revelar muito 

mais a utilização das novas tecnologias como instrumento das disputas mundiais de 

poder e menos de maximização das suas possibilidades em proveito das liberdades 

democráticas e favorecimento do exercício da cidadania. 

Vale frisar que parte dessas descobertas, inclusive da prática da 

espionagem política e econômica internacional mediante utilização das novas 

tecnologias de informação e comunicação em estágio bem avançado, tornaram-se 

mundialmente conhecidas também por meio das NTIC em escala global, como foi o 

que sucedeu com a publicação de informações confidenciais pela WikiLeaks, que se 

tornou mais conhecida a partir de 2010, quando divulgou informações confidenciais 

do governo norte-americano.75 

                                                 
74 Aponte-se, aqui, estudos ainda recentes que demonstram aos menos fortes indícios de utilização das 

tecnologias de informação enquanto inteligência geopolítica para fins de desestabilização de regimes 

políticos em países de cultura cívica menos consolidada – como o Brasil, por exemplo – para efeito de 

manutenção e ampliação de seus domínios políticos para defesa dos interesses econômicos, em novas 

estratégias para a tradicional dominação imperialista. Na mesma toada, as notícias de interferência na 

eleição presidencial norte-americana, com o que teria sido uso pela Rússia de disseminação de 

informações falsas na internet, organização de manifestações e o recrutamento de ativistas. Nesse 

mesmo contexto, a admissão por Marck Zuckerberg de que o Facebook coleta dados mesmo de quem 

não é usuário da rede social, por motivos de "segurança", isso em depoimento prestado ao Congresso 

Nacional dos Estados Unidos, e que tais dados podem ter sido manipulados por empresas parceiras. 
75 “WikiLeaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos, sediada na Suécia, que publica, 

em sua página, postagens de fontes anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais, vazadas 

de governos ou empresas, sobre assuntos sensíveis [...] A página foi construída com base em vários 

pacotes de programas (software), incluindo MediaWiki, Freenet, Tor e PGP. Apesar do seu nome, a 

WikiLeaks não é uma wiki ─ leitores que não têm as permissões adequadas não podem editar o seu 

conteúdo. A página, administrada por The Sunshine Press, foi lançada em dezembro de 2006 e, em 

meados de novembro de 2007, já continha 1,2 milhão de documentos. Seu principal editor e porta-voz 

é o australiano Julian Assange, jornalista e ciberativista. Ao longo de 2010, WikiLeaks publicou 

grandes quantidades de documentos confidenciais do governo dos Estados Unidos, com forte 
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Pode-se dizer, portanto, que mesmo que não totalmente testadas as suas 

potencialidades proativas no contexto da democracia participativa, já há um sério 

embate que envolve, de um lado, grupos econômicos tradicionais (inclusive de 

proprietários dos meios de comunicação da “velha mídia”) e governos, interessados 

na domesticação das possibilidades das NTIC e, de outro lado, grupos sociais e 

políticos que lutam contra essa domesticação, receosos de que o freio à inovação 

tecnológica, ou o seu controle empresarial/estatal, possa podar a liberdade criativa e 

os usos em prol da pluralidade democrático-participativa das novas ferramentas 

tecnológicas e de informação. Os prognósticos desse embate, evidentemente, são 

imprevisíveis, mas é forçoso reconhecer, de um lado, a necessidade de que o poder 

econômico e o poder estatal não consiga levar a efeito a domesticação das 

ferramentas das NTIC e, de outra banda, o reconhecimento implícito de suas 

criativas potencialidades para a maximização das liberdades democrático-

participativas. 

Há, todavia, outra vertente do que se pode apontar como tentativa de 

domesticação das potencialidades das NTIC, tão perigosa quanto as acima 

descritas, e que em parte é uma de suas variantes. 

Trata-se da própria possibilidade de uso social e politicamente indevido 

das potencialidades tecnológicas das NTIC, seja por parte de governos (como já 

mencionado), seja por parte dos novos grupos econômicos proprietários de grandes 

                                                                                                                                                         
repercussão mundial. Em abril, divulgou um vídeo de 2007, que mostra o ataque de um helicóptero 

Apache estado-unidense, matando pelo menos 12 pessoas - dentre as quais dois jornalistas da agência 

de notícias Reuters - em Bagdá, no contexto da ocupação do Iraque. O vídeo do ataque aéreo em 

Bagdá (Collateral Murder) é uma das mais notáveis publicações da página.[6][7] Outro documento 

polêmico mostrado pela página (site) é a cópia de um manual de instruções para tratamento de 

prisioneiros na prisão militar estado-unidense de Guantánamo, em Cuba.[8] Em julho do mesmo ano, 

WikiLeaks promoveu a divulgação de uma grande quantidade de documentos secretos do exército dos 

Estados Unidos, reportando a morte de milhares de civis na guerra do Afeganistão em decorrência da 

ação de militares norte-americanos. Finalmente, em novembro, publicou uma série de telegramas 

secretos enviados pelas embaixadas dos Estados Unidos ao governo do país. Como aliados, atraiu os 

meios tradicionais El País, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian e The New York Times, com o 

intuito de divulgar conteúdo secreto da diplomacia americana. Recebeu manifestações de apoio de 

líderes mundiais como Luís Inácio Lula da Silva e Vladimir Putin, que defenderam sua liberdade. Em 

2 de fevereiro de 2011, o WikiLeaks foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, pelo parlamentar norueguês 

Snorre Valen. O autor da proposta disse que o WikiLeaks é "uma das contribuições mais importantes 

para a liberdade de expressão e transparência" no século XXI. "Ao divulgar informações sobre 

corrupção, violações dos direitos humanos e crimes de guerra, o WikiLeaks é um candidato natural ao 

Prêmio Nobel da Paz", acrescentou. Seu fundador, Julian Assange publicou livros: “Cypherpunks – 

Liberdade e o futuro da Internet”, onde acusa governos de usarem a internet com objetivos de 

manutenção do poder político e econômico das nações e “Wikileaks – A guerra de Julian Assange 

contra os segredos de Estado” (BRASIL, WIKIPEDIA, 2018). 
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empresas desenvolvedoras do universo de utilidades, aplicativos e ferramentas 

tecnológicas mundialmente difundidas. 

Com efeito, citando Louis Brandeis como um dos maiores juízes da 

Suprema Corte dos Estados Unidos, para quem a inércia do povo é a maior ameaça 

à liberdade, Sustein defende que a democracia deve impedir a censura como 

corolário da liberdade de expressão, de modo que seja assegurado que as pessoas 

tenham livre acesso às diversas e diferentes perspectivas de vida. Porém, adverte 

que a liberdade individual e a autonomia individual da vontade não devem redundar 

na personalização e na perda do sentimento de comunidade, que é o risco 

proporcionado pelo modelo de vida que as sociabilidades contemporâneas estão 

desencadeando. 

Nesse sentido, Sustein indica criticamente o modo como o "ideal de 

soberania do consumidor"76 é bem representado nos valores centrais do Facebook: 

 

Se você pudesse procurar através de milhares de histórias todo dia e 
escolher as 10 que seriam mais importantes, quais seriam? A 
resposta poderia ser seu "Feed de Notícias". É subjetivo, pessoal e 
único, e define o espírito do que nós esperamos conseguir 
(SUSTEIN, 2017, p. 32-36). 

 

Essa forma de selecionar e filtrar o que as pessoas acessam em suas 

comunidades virtuais adotada pelo Facebook é a mesma adotada por outras redes 

sociais tão bem difundidas e utilizadas no Brasil, como Twitter e Instagram 

(atualmente de propriedade do Facebook), e além de abrir margem para a 

manipulação comercial e política dos interesses dos usuários, é uma forte limitação 

às potencialidades das NTIC na ciberdemocracia, na medida em que atuam 

semelhantemente aos grupos empresariais que concentram a propriedade dos 

meios de comunicação tradicional, filtrando conforme seus interesses o debate 

público. 

Esse modus operandi das redes sociais faz com que sejam criados 

algoritmos em inteligência artificial no qual a previsibilidade da conduta humana a 

partir dos comportamentos on-line pode atingir elevados e confiáveis níveis de 

                                                 
76 E aqui avulta a preocupante constatação de que no atual estágio do desenvolvimento e utilização 

comercial das grandes corporações de exploração comercial das NTIC, das quais o Facebook é um dos 

principais expoentes, a democracia liberal esteja retrocedendo ao modelo 1 (“democracia protetora”) 

de que fala Macpherson, tal como abordado no subitem 3.1.2.2, em que o objetivo é a garantia da 

manutenção das possibilidades exploratórias da maximização individual das satisfações ou utilidades. 
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acerto, podendo ser utilizados para fins comerciais e políticos, em boa ou má 

intenção, já que a tecnologia em si é instrumento, ferramenta, sendo a sua utilização 

uma questão de construção social, como bem advertiu Martin Hilbert - assessor de 

tecnologia da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e apontado como “guru” 

do “Big Data” – em entrevista à BBC: 

 

Seu telefone te mostra quantas chamadas fez. A operadora deve 
coletar essas informações para processar sua conta. Eles não se 
preocupam com quem e o que falou. É apenas a frequência e 
duração de suas chamadas, algo conhecido como metadados. Com 
isso é possível fazer uma engenharia reversa e reconstruir um censo 
completo de um país com cerca de 80% de precisão: gênero, 
famílias, renda, educação. 
Se tenho informação mais detalhada - por exemplo, se a operadora 
registra seus deslocamentos por meio das conexões às antenas. É 
possível prever com até 95% de precisão onde você estará em dois 
meses, e em que hora do dia. 
Passemos ao Facebook, que tem um pouco mais de informação, Há, 
por exemplo, as "curtidas", o que você gosta e quando. 
Pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, 
fizeram testes de personalidade com pessoas que franquearam 
acesso a suas páginas pessoais no Facebook, e estimaram, com 
ajuda de um algoritmo de computador, com quantas curtidas é 
possível detectar sua personalidade. 
Com cem curtidas poderiam prever sua personalidade com acuidade 
e até outras coisas: sua orientação sexual, origem étnica, opinião 
religiosa e política, nível de inteligência, se usa substâncias que 
causam vício ou se tem pais separados. E os pesquisadores 
detectaram que com 150 curtidas o algoritmo podia prever sua 
personalidade melhor que seu companheiro. Com 250 curtidas, o 
algoritmo tem elementos para conhecer sua personalidade melhor do 
que você. 
Para uma empresa de marketing ou um político em busca de votos, é 
algo muito interessante. Com o chamado big data (análise de 
grandes volumes de dados oriundos do uso de internet) também 
elevamos muito o poder de previsão das Ciências Sociais. 
Desenvolver um algoritmo de inteligência artificial pode custar 
milhões de dólares. Mas uma vez criado pode ser aplicado a todos. 
Então é algo que está sendo empregado rapidamente em outros 
países. 
A operadora de celular Telefônica, bastante ativa na América Latina, 
trabalhou muito em previsão de localização. E até já começou a 
vender ese tipo de informação. Então caso você queria abrir uma 
empresa em alguma capital da América Latina para vender gravatas. 
Você paga e te dizem em que hora e onde os homens caminham. E 
você fica sabendo em qual saída do metrô deve instalar sua loja 
(BRASIL, BBC, 2017). 

 

A inteligência artificial, estágio tecnológico ainda mais avançado a que as 

novas tecnologias podem confluir, tem enorme potencial para se apresentar, no 
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atual contexto de crise e no horizonte de perspectivas, como elemento propulsor de 

níveis de desigualdades alarmantes e de difícil reversão, como bem alerta o 

Professor israelense Yuval Harari, em entrevista à BBC: 

 

Podemos também constatar que a ascensão da inteligência artificial - 
e não apenas automação - pode significar que grandes contingentes 
de pessoas, em todos os tipos de emprego, simplesmente perderão 
sua utilidade econômica. 
Os dois processos casados - aprimoramento humano e ascensão de 
inteligência artificial - podem resultar na separação da humanidade 
em uma pequena classe de super-humanos e uma gigantesca 
subclasse de pessoas "inúteis". 
Eis um exemplo concreto: pense no mercado de transporte. 
Há centenas de motoristas de caminhões, táxis e ônibus no Reino 
Unido. Cada um deles comanda uma pequena parte do mercado de 
transporte, e todos ganham poder político em função disso. Eles 
podem se sindicalizar e, se o governo faz algo que não gostam, eles 
podem fazer uma greve e travar todo o sistema. 
Agora, avance 30 anos no tempo. Todos os veículos conduzem a si 
próprios e uma corporação controla o algoritmo que comanda todo o 
mercado de transporte. 
Todo o poder econômico e político previamente compartilhado por 
milhares agora está nas mãos de uma única corporação. 
Depois que você perde sua importância econômica, o Estado perde 
ao menos um pouco do incentivo de investir em saúde, educação e 
bem-estar. 
Seu futuro dependeria da boa vontade de uma pequena elite. 
Talvez haja boa vontade mas, em tempo de crise - como uma 
catástrofe climática -, seria muito fácil te descartar. 
Tecnologia não é determinista. Ainda podemos fazer algo para lidar 
com tudo isso. Mas acho que deveríamos estar cientes de que 
descrevo um futuro possível. Se não gostamos dessa possibilidade, 
precisamos agir antes que seja tarde. 
Existe mais um passo possível no caminho rumo à desigualdade 
previamente inimaginável. 
A curto prazo, a autoridade pode se centrar em uma pequena elite 
que detenha e controle os algoritmos e os dados que os alimentam. 
A longo prazo, porém, a autoridade poderá se transferir 
completamente dos humanos aos algoritmos. 
Quando uma inteligência artificial for mais inteligente que nós, toda a 
humanidade poderá se tornar inútil. 
O que aconteceria depois disso? Não temos nenhuma ideia - 
literalmente não podemos imaginar. Como poderíamos? Estamos 
falando de uma inteligência muito maior do que a que a humanidade 
possui (BRASIL, BBC, 2017). 

 

 

Os desafios, portanto, são inúmeros e enormes. Ao mesmo tempo em que 

as NTIC surgem com potencial para servir de contraponto ao controle do debate 

público pelos oligopólios dos meios de comunicação – e realmente têm 
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possibilidades de contribuir com essa finalidade, como já largamente demonstrado 

neste trabalho – as NTIC também podem, enquanto tecnologia, ser controladas e 

manipuladas política e economicamente, quiçá em níveis ainda mais perigosos e 

intensos do que os anteriores, devendo então ser objeto de disputa democrática o 

seu uso e a sua destinação. 

 

4.3 Os novos desafios da democracia participativa 

 

No mundo inteiro se discute, atualmente, os reflexos das NTIC nas 

sociabilidades e na política. 

Como apontado anteriormente, parece que antes mesmo de conseguir 

produzir resultados mais efetivos em termos de ampliação da participação da 

cidadania, como era sua promessa inicial, a utilização crescente das NTIC 

proporcionou um recrudescimento da experiência democrática. 

Incorporadas às novas formas de sociabilidade humana, as NTIC fazem 

parte agora de um “novo normal” do qual não é mais possível retroceder. Todavia, 

em um processo dialético contínuo, esse “novo normal” deve ser submetido 

criticamente ao exame de como se comportar para superar os novos problemas que 

dele decorrem. 

Sustein sugere como essencial que se promova a liberdade não apenas 

respeitando a soberania do consumidor, mas desenvolvendo um sistema de 

comunicação que promova a mais ampla exposição de questões e pontos de vista 

(2017), o que é sintomático de como os problemas contemporâneos da democracia 

liberal, nos Estados Unidos, apresentam-se de um modo um pouco diferenciado em 

relação ao Brasil. 

É que, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, em que a 

democracia participativa como essência da democracia liberal já era uma realidade 

presente há muito tempo, dada a consolidação de sua cultura cívica, no Brasil a 

democracia participativa não passa, ainda, de uma promessa constitucional em 

progresso, mas longe de sua total e efetiva concretização. No Brasil, a cultura cívica 

é muito recente, podendo-se apontar a redemocratização formal de que a 

Constituição de 1988 é marco inaugural como o início da tentativa dessa construção. 

Assim, sequer a tradição de participação popular em mecanismos tradicionais da 

democracia participativa liberal - como iniciativa popular, recall, plebiscitos e 
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referendos – é razoavelmente utilizada, a despeito de sua programação normativa. 

Desse modo, os bloqueios à sua concretização, como apontado no segundo 

capítulo, encontram sim nas NTIC potencial criativo e inovador para sua superação, 

destacando-se o enorme potencial de construção de uma esfera pública efetiva de 

debates e deliberações mais livres e conscientes. 

A novidade que parece se apresentar nos Estados Unidos, em que a 

partir da fragmentação da vida comunitária, polarização política e extremismos em 

grande parte proporcionados pelas NTIC e pelo ambiente das sociabilidades 

cibernéticas, revelando potencial desagregador e até mesmo de interdição do 

debate público realmente plural e democrático com vistas apenas à satisfação da 

soberania do indivíduo consumidor, é coisa antiga no Brasil (e também nos países 

da América Latina, como visto no segundo capítulo), ao menos no que 

especificamente atinente com falta de liberdade, pluralidade e abertura do espaço 

público de discussão e deliberação democrática. 

Nesse contexto, a despeito da percepção e ciência do que a utilização 

das NTIC pode proporcionar de negativo, em vista do que já ocorre nos países 

centrais e mesmo por aqui, não é medida mais acertada descartar a sua utilização. 

É preciso que o Brasil encontre soberanamente o caminho para utilizar as 

NTIC na superação dos obstáculos que aqui são tão antigos à concretização da 

democracia participativa, ao mesmo tempo em que, já cientes dos seus perigos, seja 

construída a sua trilha para evitar que, nessa trajetória, ocorram retrocessos 

democráticos. 

O caminho da inovação tecnológica deve ser percorrido, ciente dos novos 

desafios, mas consciente da necessidade e até mesmo excelente oportunidade para 

alcançar estágios mais elevados da democracia participativa preconizada pela 

Constituição, como via adequada para as transformações sociais emancipatórias, 

como ideal de realização de seus objetivos fundamentais de desenvolvimento 

nacional e redução das desigualdades. 

 

4.4 Instrumentos jurídicos do uso das NTIC na democracia participativa no Brasil 

 

No item 4.1, foi efetuado o teste da viabilidade das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação como mecanismo para superar os obstáculos à 

concretização da democracia participativa no Brasil, com resultado positivo. 
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Aqui, neste item 4.4, é hora de examinar com mais detença, à guisa de 

arremate, os instrumentos jurídicos disponíveis no ordenamento jurídico para que as 

NTIC possam desenvolver todas as suas potencialidades nesse sentido. 

Portanto, serão analisadas, a partir da Constituição de 1988, as 

disposições normativas constitucionais e infraconstitucionais que de algum modo 

amparam a utilização das NTIC e as políticas públicas – já existentes e as que 

podem e devem ser elaboradas - que de um modo geral podem contribuir para a sua 

potencialização quanto aos objetivos apresentados na tese. 

 

4.4.1 Disposições constitucionais em ciência, tecnologia, inovação e 

comunicação 

 

Já foi apontada a criatividade institucional como perspectiva de otimização 

das NTIC em prol da democracia participativa. Essa criatividade institucional possui 

assento constitucional. 

Com efeito, para além de um específico capítulo (capítulo IV) do Título da 

Ordem Social para tratar de Ciência e Tecnologia (posteriormente alterado pela 

emenda à constituição nº 85/2015 para “Ciência, Tecnologia e Inovação”), a 

Constituição de 1988 demonstrou, em diversificados momentos e variadas esferas, a 

sua determinação de que Estado e sociedade priorizassem a pesquisa e o 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

A partir da emenda constitucional nº 85/2015, tem-se o seguinte quadro 

normativo constitucional, de amparo à criatividade institucional, campo aberto para a 

difusão cada vez maior de novas tecnologias de informação e comunicação que 

podem ser voltadas à instrumentalização da democracia participativa: 

a) Capítulo IV (do Título IV – “Da Ordem Social”) – “Da Ciência, 

Tecnologia e Inovação”: arts. 218 a 219-B, onde avultam a obrigação de o Estado 

promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação 

científica e tecnológica e a inovação (art. 218, caput), devendo a pesquisa científica 

básica e tecnológica receber tratamento prioritário do Estado, tendo em mira “o bem 

público, o progresso da ciência, tecnologia e inovação” (§ 1º do art. 218) e a 

perspectiva de que a pesquisa tecnológica se destinará preponderantemente à 

“solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo 

nacional e regional” (grifou-se) (§ 2º do art. 2180) e devendo ainda o Estado apoiar a 
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formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e 

inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, 

concedendo meios e condições especiais de trabalho aos que delas se ocupem (§ 3º 

do art. 218), cabendo à lei apoiar e estimular as empresas que invistam em 

pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de 

seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem 

ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 

resultantes da produtividade de seu trabalho (§ 4º do art. 218), sendo 

expressamente facultado aos Estados e ao Distrito Federal “vincular parcela de sua 

receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa 

científica e tecnológica” (§ 5º do art. 218), sendo ainda dever do Estado estimular a 

articulação pública e público-privada, nas diversas esferas de governo, para a 

execução das tarefas de promover e incentivar o desenvolvimento científico, a 

pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, inclusive com criação 

do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação (§ 6º do art. 218,  art. 219-

A e art. 219-B, ) e promover e incentivar a atuação no exterior das instituições 

públicas de ciência, tecnologia e inovação com vistas aos mesmos objetivos (§ 7º do 

art. 218), bem como estimular a formação e o fortalecimento da inovação "nas 

empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a 

manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da 

inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e 

transferência de tecnologia" (parágrafo único do art. 219);  

b) é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 

tecnologia, à pesquisa e à inovação (art. 23, inciso V), bem como é de competência 

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre educação, 

cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação 

(art. 24, inciso IX); 

c) Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da 

tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios da 

preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, da promoção 

da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua 

divulgação, da regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 

percentuais estabelecidos em lei e do respeito aos valores éticos e sociais da 
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pessoa e da família, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade 

de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais (§ 3º do art. 220, 

acrescentado à Constituição pela emenda constitucional nº 36/2002); 

A vinculação dos meios de comunicação social eletrônica aos princípios 

da comunicação social é importante para deixar bem claro que a internet e por 

conseguinte as novas tecnologias de informação e comunicação também se inserem 

no campo normativo mais abrangente da comunicação social, daí resultando a 

derivação da internet como elementos essencial do direito fundamental à informação 

e à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, elementos essenciais 

do pluralismo político, fundamento da República que se constitui em Estado 

Democrático de Direito. 

 

4.4.2 O marco civil da internet: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 

 

Já foi apontado no primeiro capítulo77 como a Lei nº 12.965/2014 resultou 

de um processo democrático participativo, inclusive com colheita de sugestões e 

propostas mediante consulta pública realizada pelo Ministério da Justiça, razão pela 

qual Ana Cristina Azevedo Pontes a apresenta como prova da “e-democracia” no 

Brasil (2013). 

Assim, a própria existência do marco civil da internet no Brasil já é, ao 

mesmo tempo, prova das possibilidades de utilização das NTIC nas perspectivas 

democrático-participativas e base jurídico-normativa essencial para a continuidade 

de sua utilização nesse mesmo objetivo, levando-se em conta os desafios a serem 

enfrentados e as possibilidades de inovação tecnológica nessa direção. 

Nesse último sentido, o marco civil da internet é muito importante porque, 

ao estabelecer “princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no 

Brasil”, ampara com mais detalhes, do ponto de vista jurídico, a garantia do uso da 

internet como possibilidade de pluralização e democratização do espaço público de 

discussão e debate, essencial à concretização da democracia participativa, tal como 

propugnada na presente tese. 

Com efeito, a Lei nº 12.965/2014 estabelece: 

                                                 
77 No subitem 2.5.1. 
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a) que a disciplina do uso da internet tem como fundamento o respeito à 

liberdade de expressão (art. 1º, caput), bem como os direitos humanos, o 

desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais (art. 

1º, inciso II), a pluralidade e a diversidade (art. 1º, inciso III), a abertura e a 

colaboração (art. 1º, inciso IV), a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do 

consumidor (art. 1º, inciso V) e a finalidade social da rede; 

b) que a disciplina do uso da internet tem os princípios da garantia da 

liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento (art. 3º, inciso 

I), a proteção da privacidade (art. 3º, inciso II), a proteção dos dados pessoais, na 

forma da lei (art. 3º, inciso III), a preservação e garantia da neutralidade de rede (art. 

3º, inciso IV), entendida como dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes 

de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou 

aplicação (art. 9º), a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da 

rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e 

pelo estímulo ao uso de boas práticas (art. 3º, inciso V), a responsabilização dos 

agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei (art. 3º, inciso VI), a 

preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, inciso VII) e a liberdade dos 

modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os 

demais princípios estabelecidos (art. 3º, inciso VIII); 

c) que a disciplina do uso da internet tem por objetivo a promoção do 

direito de acesso à internet a todos (art. 4º, inciso I), do acesso à informação, ao 

conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos 

(art. 4º, inciso II), da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e 

modelos de uso e acesso (art. 4º, inciso III) e da adesão a padrões tecnológicos 

abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre 

aplicações e bases de dados (art. 4º, inciso IV); 

d) que a atuação do Poder Público com vistas à difusão do uso da internet 

deve observar as seguintes diretrizes: estabelecimento de mecanismos de 

governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com a 

participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade 

acadêmica, promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com 

participação do Comitê Gestor da internet no Brasil, promoção da racionalização e 

da interoperabilidade tecnológica dos serviços de governo eletrônico, entre os 

diferentes Poderes e âmbitos da Federação, para permitir o intercâmbio de 
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informações e a celeridade de procedimentos, promoção da interoperabilidade entre 

sistemas e terminais diversos, inclusive entre os diferentes âmbitos federativos e 

diversos setores da sociedade, adoção preferencial de tecnologias, padrões e 

formatos abertos e livres, publicidade e disseminação de dados e informações 

públicos, de forma aberta e estruturada, otimização da infraestrutura das redes e 

estímulo à implantação de centros de armazenamento, gerenciamento e 

disseminação de dados no País, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a 

difusão das aplicações de internet, sem prejuízo à abertura, à neutralidade e à 

natureza participativa, desenvolvimento de ações e programas de capacitação para 

uso da internet, promoção da cultura e da cidadania e prestação de serviços 

públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, simplificada e por 

múltiplos canais de acesso, inclusive remotos (art. 24); 

e) que as aplicações de internet de entes do poder público devem buscar 

a compatibilidade dos serviços de governo eletrônico com diversos terminais, 

sistemas operacionais e aplicativos para seu acesso, acessibilidade a todos os 

interessados, independentemente de suas capacidades físico-motoras, perceptivas, 

sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais, resguardados os aspectos de 

sigilo e restrições administrativas e legais, compatibilidade tanto com a leitura 

humana quanto com o tratamento automatizado das informações, a facilidade de 

uso dos serviços de governo eletrônico e o fortalecimento da participação social nas 

políticas públicas (art. 25). 

f) que o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da 

educação, em todos os níveis de ensino, inclui a capacitação, integrada a outras 

práticas educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da internet 

como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o 

desenvolvimento tecnológico (art. 26); 

g) que as iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção 

da internet como ferramenta social devem promover a inclusão digital, buscar reduzir 

as desigualdades, sobretudo entre as diferentes regiões do País, no acesso às 

tecnologias da informação e comunicação e no seu uso e fomentar a produção e 

circulação de conteúdo nacional (art. 27); 

h) que o Estado deve, periodicamente, formular e fomentar estudos, bem 

como fixar metas, estratégias, planos e cronogramas, referentes ao uso e 

desenvolvimento da internet no País (art. 28). 
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Com essa ampla normatização infraconstitucional, reflexo de anos e anos 

de acúmulo resultante das lutas pela própria regulamentação da internet como 

direito fundamental e da garantia de sua extensão a todos, tem-se um excelente 

referencial jurídico-normativo para a inovação tecnológica no campo democrático-

participativo. 

 

4.4.3 Políticas Públicas de utilização das NTIC na democracia participativa 

 

Em sua já citada tese de doutorado, Ana Cristina Azevedo Pontes 

sustenta o ponto de vista segundo o qual o marco civil da internet pode ser 

enquadrado “[...] como uma política pública destinada à consecução do direito de 

informação e ao exercício da cidadania” (2013, p. 156). De acordo com a sua 

perspectiva, essa política pública está voltada para a inclusão digital da cidadania, 

como forma de garantir a todos o livre acesso às potencialidades da internet 

enquanto mecanismo de informação, cultura e conhecimento, bem como “[...] 

promove ações como a busca do fortalecimento da participação social na formulação 

das demais políticas públicas, favorecendo, então, a participação dos cidadãos no 

sentido de concretizar o ideal democrático” (idem, ibidem, p. 165). 

Não obstante essa seja uma importantíssima leitura do marco civil da 

internet como política pública, é possível pensá-lo e executá-lo como política pública 

voltada, de um modo um pouco mais amplo, ao desenvolvimento e fortalecimento da 

internet como mola propulsora do ciberespaço e da ciberdemocracia, com garantia 

da utilização da criatividade institucional na inovação das ferramentas de NTIC 

voltadas para a superação dos atuais obstáculos à concretização da democracia 

participativa bem como para a prevenção de fatores já existentes e/ou que possam 

surgir na tentativa de regresso, destruição ou restrição dessas suas potencialidades. 

Assim é que o marco civil da internet enquanto política pública mais ampla 

voltada para o fortalecimento do exercício da cidadania, entendida não apenas como 

acesso igualitário às utilidades da internet mas também como ferramenta de 

participação democrática, ampara o planejamento e a execução de específicas 

políticas públicas incluídas nesse propósito maior, como podem ser aqui apontadas: 

a) políticas públicas de educação para o preparo ao exercício da 

cidadania e, nelas, de preparo para lidar com a internet enquanto ferramenta de 

educação, cultura e conhecimento, com o que dialeticamente se desenvolverá, 
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numa mesma toada, o próprio domínio social da ferramenta e a qualificação para a 

participação livre, consciente e democrática no espaço público de debates e 

deliberações participativas; 

b) políticas públicas colaborativas voltadas para garantir a internet e as 

NTIC como espaço público apto a efetuar o contraponto à concentração da 

propriedade privada dos meios de comunicação social tradicional (TV e rádio), bem 

como voltadas para evitar que também no seio das NTIC venha a se desenvolver um 

parecido mecanismo concentrador do controle da informação, da agenda pública de 

discussão e dos debates democráticos; 

c) políticas públicas voltadas para assegurar que o igualitário e livre 

acesso à internet e ao conhecimento e domínio pleno de suas potencialidades seja 

capaz de assegurar a constante e contínua inovação tecnológica, para que 

ferramentas novas estejam sempre sendo pensadas, planejadas e executadas, na 

perspectiva da manutenção e aprimoramento das NTIC como ferramenta 

indispensável para o alcance e a preservação da democracia participativa.78 

                                                 
78 É importante registrar a profícua participação do CGI – Comitê Gestor da Internet na formulação e 

execução da política geral de governança na Internet no Brasil, desde os seus primórdios. Como 

destacado por Jovan Kurbalija, "O CGI.br não cobre todos os temas da governança da Internet, 

atualmente objeto de discussão mundial através de processos e eventos como o Fórum de Governança 

da Internet da ONU (IGF). No entanto, através de Grupos de Trabalho voluntários, busca acompanhar 

esses temas (conteúdo, acesso, inclusão digital, privacidade, regulação, uso indevido, entre outros). É 

importante destacar que o CGI.br participa de forma destacada nos principais fóruns, conferências, 

organismos e eventos internacionais relacionados ao desenvolvimento e governança da Internet, entre 

os quais as reuniões da ICANN, da IETF e do IGF, e foi a principal entidade organizadora do IGF 

2007 no Rio de Janeiro, do IGF 2015 em João Pessoa, e do Encontro NETmundial em 2014 em São 

Paulo. O CGI.br aprovou em 2007 uma política geral de apoio a projetos estruturantes relacionados 

aos temas da governança e à alavancagem das TICs para o desenvolvimento humano no Brasil. [...] 

Resta ainda assegurar que a legislação que criou e regulamenta o CGI.br seja aperfeiçoada e 

perpetuada para tornar essa conquista da sociedade brasileira imune a flutuações políticas. Em 

conformidade com sua missão, tal como especificada no decreto de 2003, tanto o CGI.br como o 

NIC.br têm atuado na formulação de recomendações para vários aspectos da governança da Internet no 

Brasil e no mundo. Em 2009, depois de quase dois anos de diálogo interno, o CGI.br publicou seus 

“Dez Princípios para a Governança e Uso da Internet” – uma carta de referência sobre os tópicos 

centrais da governança da Internet construída por consenso de todos os setores participantes do comitê 

(e por isso mesmo o processo foi mais demorado). Os Princípios foram a semente para a construção da 

proposta do Marco Civil da Internet, que custou vários anos de consultas públicas e debates com todos 

os setores até culminar na Lei 12.965, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff durante o Encontro 

NETmundial, em 23 de abril de 2014. Apesar de todas essas atividades e realizações cruciais para o 

desenvolvimento da Internet no país, e o respeito internacional adquirido tanto pela qualidade como 

pelo pioneirismo de suas atividades e abordagem de governança, o CGI.br e as atividades do NIC.br 

são muito pouco divulgados para o público brasileiro – alguns chegam a dizer que é um dos segredos 

mais bem guardados da rede no Brasil, ou ainda que esse trabalho excepcional é muito mais conhecido 

no exterior do que em seu próprio país. Este é outro desafio: fazer com que esta experiência e seus 

excepcionais resultados sejam conhecidos amplamente, e na medida do possível replicados como 
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Vale aqui, novamente, a abordagem do paradoxo da democracia 

participativa segundo Macpherson: somente mediante a democracia participativa 

será possível atender aos requisitos necessários para atingir a democracia 

participativa (1978). 79 

Como as mudanças e implicações transformadoras se farão 

reciprocamente, em um processo dialético, a cada intensificação da participação, 

mediante remoção parcial ou total de cada obstáculo, corresponderá o auxílio na 

construção do percurso, como também o próprio alcance da democracia 

participativa, tanto o mais quanto o percurso seja trilhado, participativamente, 

mediante o uso compartilhado e participativo das Novas Tecnologias de Informação 

e Comunicação. 

 

                                                                                                                                                         
referência de governança pluralista em outros setores que envolvam formulação e decisão sobre 

políticas públicas – uma forma de legitimar e consolidar estrategicamente esse trabalho e essa visão 

participativa (2016, p. 237-239) 
79 Essa abordagem, a partir da noção apresentada por Macpherson, perpassa todo o segundo capítulo. 
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5 CONCLUSÃO  
 

A presente tese investiga as potencialidades das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (NTIC) para a superação dos obstáculos à concretização 

da democracia participativa no Brasil. 

Com efeito, embora conste do programa constitucional da 

redemocratização formal de 1988 e seja determinada como princípio fundamental - 

com previsão normativa de seus elementos essenciais, inclusive a prevalência da 

soberania popular sobre o sistema representativo, que devem coexistir na ambiência 

democrática - a democracia participativa não conseguiu atingir pontos elevados na 

prática política brasileira, a despeito de alguns avanços nesses quase trinta anos de 

sua vigência. 

Nesse sentido, foi identificada a novidade em termos de instrumentos 

tecnológicos a interagir no ambiente democrático em todo o mundo e também no 

Brasil, a partir do vertiginoso crescimento e da rápida expansão da internet e, por 

conseguinte, o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação 

que, em seu conjunto, compõem o que se passou a denominar de ciberspaço e sua 

prática efetiva de ciberdemocracia. 

Isso se constatou tão transformador que, atualmente, não há mais 

aspectos da sociabilidade humana que não perpassem a internet, valendo para a 

economia e o mundo dos negócios e o mundo do trabalho, a cultura, as artes, a 

informação, o direito e a política. 

A possibilidade de que qualquer pessoa passe a poder expressar-se 

livremente e em rápida conectividade com o mundo - sem precisar do filtro do 

governo ou dos meios tradicionais de comunicação social (televisão e rádio) – 

através dos mecanismos proporcionados pelo advento da internet transformou 

significativamente as relações pessoais, profissionais, as relação de poder e a forma 

de interconexão pessoal e social-comunitária com o mundo. 

Nessa toada, e com o desenvolvimento cada vez mais intenso e 

crescente das novas ferramentas tecnológicas, foi aberto espaço para uma 

hiperconexão, em patamares nunca antes alcançados na humanidade, e cujo 

crescimento ainda maior é previso e almejado. 

Na política, as NTIC começaram a ser utilizadas a partir da ocupação do 

ciberspaço e da militância e do ativismo digital, o que veio numa crescente até 
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surpreender o mundo com as diversas mobilizações sociais que se praticaram em 

novo formato a partir sobretudo do ano de 2010, em movimentos como a “Primavera 

Árabe”, movimentos na Grécia em 2011/2012, na Espanha em 2011, o movimento 

Occupy Wall Street em 2011, até mesmo, no Brasil, as denominadas “Jornadas de 

Junho” de 2013, amplas mobilizações populares que tiveram nas NTIC seu principal 

instrumento de convocação, chamamento e aglutinação. 

Estava dada a senha que faltava para se debruçar mais detidamente 

sobre as potencialidades democrático-participativas dessas novas ferramentas 

tecnológicas. 

Como no Brasil, ao contrário do que sucede em democracias liberais de 

cultura cívica já consolidada, - onde a democracia participativa e os instrumentos de 

participação popular no processo democrático são uma constante – a democracia 

participativa ainda está longe de ser posta em prática política real, a oportunidade 

científica para a investigação das potencialidades das NTIC na concretização da 

democracia participativa compareceu mais fortemente e se tornou o objeto da 

presente tese. 

Assim, foram identificadas as premissas teóricas da democracia 

participativa a que se pretende chegar, encontrando respaldo na própria 

Constituição para tanto, a partir da concepção de democracia participativa como 

linha evolutiva da democracia liberal no pensamento de Macpherson, na qual 

somente quando o povo for o verdadeiro e efetivo titular do poder, bem como do seu 

exercício, é que será possível que o poder se destine ao atendimento dos seus 

anseios, no sentido mesmo do viés liberal de defesa da igualdade de direitos de 

todos ao pleno desenvolvimento de suas habilidades e capacidades, bem como a 

rejeição a ideia de que a sociedade de mercado seja apta a ensejar essa 

emancipação do ser humano. Essa linha teórica, contudo, assim como a própria 

democracia participativa preconizada na Constituição, e na esteira de pensadores 

como Bonavides, Benevides, Macpherson e Sustein, não prescinde do sistema 

representativo, tratando-se, apenas, de fazer com que o sistema representativo seja 

efetivamente subordinado à soberania popular, mas que possa atuar como 

necessário mediador e garantidor da contenção de eventuais excessos a que 

determinada polarização radical ou fragmentação comunitária desencadeada pelas 

novas formas de sociabilidade cibernética possa conduzir. 
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Nesse sentido, foram identificados os principais obstáculos à 

concretização da democracia participativa no Brasil, ao longo desses quase trinta 

anos de vigência da Constituição e da sua promessa não realizada, quais sejam: o 

bloqueio do sistema representativo à utilização de plebiscitos e referendos, bem 

como à introdução de novos mecanismos de democracia direta, o oligopólio dos 

meios de comunicação social e o controle do debate público pelo poder econômico e 

a educação que não prepara efetivamente para o exercício da cidadania. 

Ao testar dialeticamente a hipótese de que as NTIC têm potencial para a 

superação desses fortes obstáculos, a despeito de algumas insuficiências, o 

resultado foi positivo, tendo em vista a percepção de que podem ensejar a 

otimização dos mecanismos de democracia direta, em especial a iniciativa popular 

(em que já existe a tecnologia e um aplicativo pra viabilizar a adesão digital aos 

projetos de lei pelos cidadãos), bem como podem auxiliar a realização dos amplos e 

necessários debates que devem preceder as deliberações populares diretas 

(plebiscitos e referendos) e apresentam-se como ferramentas aptas a fazer frente ao 

controle do debate público pelas mídias tradicionais, de modo a viabilizar a 

participação popular democrática e a disputa pelas narrativas, em perspectiva 

pluralista, como também, finalmente, têm enormes possibilidades de uso na 

educação, seja na perspectiva da formação da pessoa e de sua qualificação 

profissional e, sobretudo, já em ambiente digital inclusivo, na preparação qualificada 

para o exercício da cidadania ativa no ciberespaço e no espaço público ampliado de 

debates e deliberações. 

A isso somente se pode chegar mediante a criatividade institucional, na 

perspectiva do experimentalismo democrático de Mangabeira Unger, sendo que os 

instrumentos jurídicos estão à disposição, seja os de assento constitucional, com 

amparo às NTIC como elemento do direito fundamental à informação, ao plularismo 

e à comunicação social enquanto vetores do Estado Democrático de Direito, seja os 

de assento infraconstitucional, notadamento o marco civil da Internet, instituído já em 

processo colaborativo-participativo de elaboração político-legislativa pela Lei nº 

12.965/2014, seja sobretudo pelas políticas públicas a que esse amparo normativo 

constitucional e infraconstitucional dão suporte, a serem elaboradas já na 

perspectiva democrático-participativa tendo em vista o alcance da democracia 

participativa. 
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A conclusão a que se chega, na esteira da formulação de Macpherson, é 

a de que somente mediante a democracia participativa será possível atender aos 

requisitos necessários para atingir a democracia participativa, o que é um paradoxo 

a ser enfrentado com a consciência de que, como as mudanças e implicações 

transformadoras se farão reciprocamente, em um processo dialético, a cada 

intensificação da participação, mediante remoção parcial ou total de cada obstáculo, 

corresponderá o auxílio na construção do percurso, como também o próprio alcance 

da democracia participativa, tanto o mais quanto o percurso seja trilhado, 

participativamente, mediante o uso compartilhado e participativo das Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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