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Participação e representação no processo de planejamento na Cidade de Belém 
do Pará 

 

Resumo 

Estudo que analisa a participação como evento que se instala como mediação do 

planejamento enquanto prática coletiva experimentada na cidade Belém entre os 

anos de 1997 e 2004, denominada Congresso da Cidade. Teve início com o 

Orçamento Participativo, e contou com cerca de 800 mil participações, no contexto 

da adoção da participação popular nos processos decisórios concernentes às ações 

governamentais. O mandato representativo do dirigente eleito combinado com a 

instauração de mecanismos de participação direta engendrou instâncias e fóruns de 

representação popular, como conselhos, fórum de delegados, e mecanismos como 

referendo, consulta e eleições diretas em todo o território municipal. Considerado 

como fato inovador e ao mesmo tempo desafiante frente à exclusividade do voto 

como participação política dos cidadãos e os limitados direitos sociais. Tal estudo 

analisa limites e possibilidades do que se apreende como uma intencionalidade 

capaz de forjar o que se denomina de constituintes territoriais da participação.  

Palavras-Chaves: participação; cidade; Belém; representação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anais II Encontro PDPP -  Página 2



1.Introdução 

 

O processo de planejamento realizado na Cidade de Belém, entre os anos de 

1997 e 2004 se inscreve na história recente da participação no Brasil, que tem como 

demarcador a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF), considerada por 

vários autores o marco de um novo momento dessa participação, e assim se constitui 

em um evento normativo ao institucionalizar mecanismos de participação. Contudo, há 

propostas populares que a antecederam e redundaram na adoção e inspiração para 

experiências de governos como ocorreu em Porto Alegre, em 1989. A CF (1988) prevê 

o exercício da “soberania popular” para além do sufrágio universal, do voto direto 

instituindo o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Porem, os mecanismos de 

participação direta propostos não teve aplicabilidade automática, e decorreram dez 

anos até sua regulamentação. Do ponto de vista do planejamento urbano também 

houve um período de quase 12 anos para regulamentação dos Artigos 182 e 183 do 

capítulo da Política Urbana, através do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01, de junho 

de 2001). 

Podemos considerar, para efeito de compreensão das formas de participação 

previstas na Constituição, dois processos que convergem e se complementam e 

também se opõem no processo constituinte. Um resulta na instituição de 

mecanismos de participação como o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular 

legislativa; e outro que tem como decorrência um Capítulo destinado à política 

urbana, e mais especialmente os Artigos 183 e 183, e sua consequente 

regulamentação através do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01, de junho de 2001). 

Há outro grupo de mecanismos, ou institutos que também são identificados no 

campo da democracia participativa na referida Constituição. 

O desafio de inversão de prioridades, incluindo a do motor do planejamento sob 

a ótica de quem decide, se os eleitos pelo voto, pelo critério da representação, ou se 

aqueles a quem o único direito que lhes cabe é o direito da delegação pelo voto para 

que outros decidam por eles. Em uma abordagem territorial tal imperativo de 

democracia ganha destaque no exercício de governar em uma cidade com elementos 

de segregação sócio espacial pujante, e que até 1997 não havia contado com outra 

experiência de decisão popular sobre as ações governamentais. 
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A participação é instrumento para novos usos do território em uma cidade que 

em 2000 contava com 1.2808.614 habitantes que representava cerca de 20% da 

população do Estado do Pará, de que é capital na qual 155.057 chefes de domicílio 

(53,3% do total) tinham rendimento mensal abaixo de 3 salários mínimos, e 12.539 

possuía renda acima de 20 salários mínimos (IBGE, 2000). Esta mudança pode ocorrer 

pela efetiva participação, com vistas à criação de uma “cidadania territorial”, como já 

nos alertou Márcio Cataia (2001).  Ela transcende a um procedimento, e assumida 

como um significa que quando se instala, instala outros, e estimula novos saberes, 

como processo de conhecimento, que decorrem mais da descoberta do que da 

experiência (SANTOS, 1996). E como descoberta, faz-se no presente, no qual reside 

também o passado recente, e também é futuro próximo e imediato, e esse imediato 

como táticas (RIBEIRO, 2000), ou seja, como parte de um projeto que se renova 

permanentemente e é sempre inacabado.  

Os eventos renovam-se constantemente, posto que também “são ideias e não 

apenas fatos (...)” (SANTOS, Idem, p. 148). Um evento pode ser caracterizado 

simultaneamente, como finito (ex. recursos financeiros disponíveis) e infinito (ex. a 

democracia, a liberdade, a informação) (SANTOS, Idem, p.48), chegam aos lugares e 

autorizam a falar de uma combinação de elementos que lhe conferem existência. A 

democracia é considerada como evento infinito, aberto e em construção.  

 

2.O Congresso da Cidade, para além do voto 

 

A produção teórica e prática sobre as experiências de participação no 

Brasil nas últimas décadas sugerem que a natureza representativa do exercício 

de participação popular expressa apenas pelos processos eleitorais é contraposta 

por mecanismo de participação direta, sem que isso signifique a inviabilização de 

convivência entre estas duas vias de participação (BENEVIDES, 2001; SILVA 

2006).  

Entre 1997 a 2000 existiam 130 experiências de OP no Brasil. (GRAZIA; 

RIBEIRO, 2003). De 2001 a 2004 foram identificadas 170 experiências de OP 

(AVRITZER; WRAMPLER, 2006) em um total de 250 em todo o mundo 

(CABANES, 2005). No Brasil, concentram-se nos municípios, à exceção do 

Estado do Rio Grande do Sul (2003/2006). 
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O Congresso da Cidade implantado em Belém poderia se situar em um 

arcabouço jurídico formal. Ele se insere e, contraditoriamente, pode tangenciar 

essa inserção. Desde o início este processo observou mudanças. Começa como 

Orçamento Participativo, se amplia, assume uma dimensão formal, mas não na 

forma de uma lei ou de outro instrumento legal de normatização, não obstante 

obedecer a regras definidas por delegados e conselheiros da cidade em uma 

relação direta com diferentes esferas de poder e reportados também ao 

legislativo municipal.   

Existiam normas pactuadas em Regimentos anuais do processo de 

Congresso da Cidade, dos Conselhos Distritais, do Conselho da Cidade, das 

Comissões de Fiscalização, dos Conselhos Gestores e nos Regimentos 

eleitorais. Destacam-se ainda as Resoluções da Comissão Eleitoral e contratos 

estabelecidos entre o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e a Prefeitura de Belém 

para utilização de urnas eletrônicas e acompanhamento eleitoral durante a 

preparação, realização e apuração dos votos para o Conselho da Cidade e 

Conselhos Distritais em 2003. Eleição esta na qual votaram em urnas eletrônicas 

quase 50 mil eleitores de todo o território municipal (Tabela 01) 

Tabela 01 - População habilitada a votar e número de votantes da eleição por 

Distrito Administrativo para Conselheiros do Congresso da Cidade (2003). 

Distrito População apta a votar População votante Representação (%) 

DAMOS 19.527 3.547 18,16 

DAOUT 18.358 1987 10,92 

DAENT 94.567 6.715 7,10 

DAICO 93.205 5.752 6,17 

DABEN 167.112 8.617 5,16 

DAGUA 265.441 12.519 4,72 

DASAC 135.763 5.983 4,41 

DABEL 78.745 2.099 2,67 

Total 872.718 47.219 5,41 

Fonte: PMB, 2003. 

Os processos de participação no Brasil têm sido abordados sob diferentes 

interpretações. Assumimos noção de que participação consiste em aconteceres, em 
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eventos e, desta forma, estes são produtores de outros eventos interdependentes, 

solidários, o que se dá pela interação humana, e somente se realiza mediante a sua 

acolhida por outros agentes imprescindíveis, ou seja, requer sujeitos (SANTOS, 

2006). 

Se considerarmos que a democracia pode ser reinventada permanentemente 

enquanto um regime de governo, as formas em que o povo3 participa das decisões 

também mudam, a depender dos lugares aonde chegam flechas do tempo, que 

contribuem para as formas de uso do território, reconfiguram e refuncionalizam o 

território. Isto porque os eventos que chegam como fatos e como ideias são veículos 

de uma visão de mundo, e nos quais a concepção de participação se encontra 

embutida. 

Isso se dá especialmente neste período, em que estão colocadas as 

possibilidades de usos do território sob duas perspectivas. A do seu uso como 

recurso, e a outra, do seu uso como abrigo (GOTTMAN, 1952). Esta última aponta 

para usos do território realizados como espaço historicizado e ação democrática, 

como processo em construção pelos “de baixo”, através de uma práxis que inverte o 

discurso hegemônico da participação como alternativa à crise fiscal em países como 

o Brasil e esconde a desigualdade socioespacial.  

As concepções que consubstanciam as teorias democráticas têm influenciado 

nações no mundo inteiro a constituírem um Estado de Direito4, inclusive o Brasil, 

onde são produzidas normas ancoradas em princípios liberais traduzidos em direitos 

declarados universal e indistintamente. Pode parecer que se trata de uma questão 

que se encontra referida apenas às disciplinas que não têm no campo de 

preocupação o espaço, contudo, os ideais presentes nas teorias políticas 

influenciam sobremaneira concepções de como governar as cidades. 

                                                             
3
  Para Burdeau (1975),  o mais importante em um processo democrático ou em uma democracia é saber o que 

é necessário entender por povo, e como este governa, uma vez que não se pode falar em democracia sem 
que o povo governe. 

4
  Para Evaldo Vieira (1999, p.9), um Estado de Direito é aquele que, se “efetivamente exercido se sustenta em 

certos princípios [...] o império da lei, da divisão dos poderes, a legalidade dos seus atos e a garantia dos 
direitos e liberdades fundamentais”.  Bobbio (2006, p. 18), por sua vez, afirma que geralmente Estado de Direito 
é entendido como “um Estado em que os poderes públicos são regulados por normas gerais (leis fundamentais 
ou constitucionais) [...]. E para assegurar o caráter de estado forte (não-despótico, porque há as leis que 
comandam), de defesa dos indivíduos contra os excessos de poder arbitrário e ilegítimo, Bobbio (Idem, p.19) 
destaca quatro mecanismos: 1. Controle do governo que exerce o poder executivo pelo parlamento; 2. Controle 
e fiscalização do parlamento no exercício do poder legislativo por uma corte de justiça; 3. Relativa autonomia do 
governo local frente ao governo central; 4. Poder jurídico dotado de independência em relação ao poder político. 

Anais II Encontro PDPP -  Página 6



O Congresso da Cidade é uma ideia subjacente ao governo municipal, que 

se ancora também em uma plataforma programática que o elegeu e ao se instalar 

foi acolhido e assumido por agentes sociais que fazem o cotidiano da cidade, e 

por isso tornou-se possível. Na perspectiva institucional pretendia ser: “uma 

experiência coletiva (...)”. (PMB, 2001), e se desenvolveu em um processo que 

contou com 800 mil participações5 em centenas de assembleias localizadas, 

reuniões e oficinas preparatórias, congressos temáticos e distritais, de grupos 

sociais, plenárias de bairro, eventos gerais como a culminância denominada de 

Congresso Geral da Cidade, que reunia a todos. 

A ampliação do OP ao Congresso da Cidade se reveste de aspectos como 

um deslocamento da exclusividade ou da ênfase ao debate orçamentário, do 

fortalecimento de um modelo matricial de planejamento apoiado em eixos 

temáticos intersetorialmente articulados, na construção de uma pauta permanente 

que envolvia todo o governo enquanto forma de governar e no aprofundamento 

da diferenciação das representações dos diversos grupos sociais, que passam a 

se constituir em um elemento de inovação frente ao processo anterior. Tal 

ampliação se revela e é expressão da mobilização para participação que 

incialmente, no OP se diferenciava na origem e se diluía ao final na forma de 

participantes como representação de bairros ou distritos e perdia a dimensão 

coletiva de grupos sociais específicos que se organizavam por outros critérios, 

como étnico, religioso, gênero, necessidades especiais, etário, atividade 

econômica, enfim um amplo leque de identidades que passavam a se expressar 

ou outras que assumiam uma forma organizativa a partir do processo de 

participação instaurado. 

Havia uma tensão, uma ruptura na participação e não reconhecimento da 

legitimidade por todos da representação que constituía o Conselho do OP, e 

muitos se distanciavam dos fóruns em razão da não existência de um lugar para 

sua fala específica e autorepresentada, que repercutisse em demandas 

                                                             
5
 “Participações” entendidas como a frequência aos eventos, levando em consideração as eventuais 

reincidências por variadas razões, que não pretendemos exauri-las. Contudo, entre as razões mais 
circunstanciadas ao funcionamento interno do Congresso, encontram-se as atribuições regimentais dos 
conselheiros e delegados, que as obrigam a participar reiteradas vezes, e em maior frequência, os 
conselheiros nas atividades regulares, tanto do Conselho da Cidade quanto das demais, quando lhe couber tal 
obrigação ou lhe interessar. Essas participações por repetição é que estamos denominando de “recorrência”. 
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particulares ao seu grupo6. Ao mesmo tempo em que, o dirigente eleito e todo o 

governo apontavam para um exercício da democracia que se estendia para além 

do voto que o elegeu, e consequentemente, uma inversão no distanciamento que 

marca a relação entre os eleitos e os governantes.  

Do ponto de vista das 800 mil participações registradas alguns eventos 

escapavam ao próprio registro, e sobre os quais não havia controle de retorno 

dos participantes de um ano para outro ou entre as atividades do mesmo ano, 

senão pelo controle dos eleitos para as instâncias de representação, que não 

podiam ter mais de uma representação (ou distrital, ou setorial, ou temático, ou 

por entidade).  Este era um imperativo das normas regimentais, que por sua vez 

não impedia o direito à fala em qualquer evento.  Contudo, havia o registro dos 

que se credenciavam para participação nos eventos, o que torna possível 

demonstrar que o processo de congresso ia constituindo lugares da participação 

em toda a cidade, se tomarmos como referência a afluência de pessoas de todos 

os Distritos Administrativos e que pode ser visualizado na Figura 01. 

Figura 01 - Belém do Pará: Participações em eventos do Congresso da Cidade 

por distrito (2001 a 2004). 

   

                                                             
6
 A representação definida como setorial congregava diferentes grupos sociais organizados ou não em 

movimentos sociais agrupados pelo critério de identidade. Contudo, tal recorte organizativo de que se valia e 
estimulava o Congresso da Cidade, ao contrário do que pode sugerir, reforçava ao mesmo tempo o grupo social 
e sua visão de cidade ao se reportar à sua condição de delegado ou conselheiro da cidade simultaneamente e 
de natureza não conflitante conforme identificado no decorrer da pesquisa. 
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A subscrição de demandas nas próprias áreas também consistia em uma 

forma de participação, como ocorreu em 2002 e as propostas foram submetidas 

por seus representantes aos Congressos das Microrregiões7 para deliberação de 

prioridades debatidas nos congressos distritais e defendidas por seus 

propositores, portanto além de subscrevê-las se faziam presentes nas 

assembleias e congressos em diferentes proporções, a depender do nível de 

mobilização. 

 Esse é um aspecto relevante para todo o processo, que aponta para a 

situação em que os participantes em geral já se faziam presentes diretamente como 

moradores dos bairros, distritos e comunidades, tanto pela proximidade do local de 

moradia, uma vez que ocorriam eventos em toda a cidade, quanto pelo interesse em 

discussões temáticas, e pela função de representação como delegado e como 

conselheiro da cidade, embora tenham sido eleitos por nas suas áreas e congressos 

específicos, como os setoriais e temáticos, 

Essa mobilidade engendra alguns dos significados de ser conselheiro. 

Tanto pode estar associada à autodefinição, quando estes são eleitos para 

representar seu grupo, como também está vinculado ao cargo, que nessa 

condição exerce a representação, mas não está investido da delegação apenas 

de quem o elegeu como nos relata a Conselheira Raimunda Negrão da Silva8, 

para quem   

O momento que eu considero mais crítico foi o momento que eu me coloquei à 
disposição, que o povo me delegou, que reconheceu que eu podia ser representante do 
povo do meu bairro, no meu distrito. Eu fiz esse papel, pude exercer a minha cidadania 
dando minha resposta. O conselheiro é como um vereador. E não fui só apenas num dia 
de eleição, só como apenas como um processo eleitoral. Lá a gente vai buscar, traz de 
volta dizendo que é assim que a gente se organiza, discute [...] São muitas conquistas. 
Quero resgatar o Pronto Socorro de Belém. Fazia cinquenta anos que não tínhamos outro 
Pronto Socorro. O Pronto Socorro do Guamá, que atende não só a população de Belém, 
temos também o Pronto Socorro da Sacramenta, que ainda está em construção, a Casa 
da Mulher na Bom Jardim (Raimunda Negrão da Silva, conselheira da Cidade, eleita pelo 
Distrito do Benguí. In: PMB/SEGEP, 2003a, p. 428-429).  

 

                                                             
7
 Unidade política de mobilização do OP e posteriormente, do Congresso da Cidade, organizadas em 

28 unidades que correspondiam às áreas contíguas nos distritos administrativos onde ocorriam 
assembleias em anos em que ocorriam novas demandas e que resultavam no Plano de Investimento.    

8
 As entrevistas utilizadas neste capítulo foram realizadas em agosto e setembro de 2003 no âmbito do 

Projeto “Memória do Congresso da Cidade” coordenado por Jurandir Santos de Novaes, e constam da 
publicação intitulada “Belém de Todas “Belém de Todas as Falas: testemunhos, relatos e atos do 
Congresso da Cidade” (PMB/SEGEP 2003).  
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Paulo Roberto da Silva Duarte corrobora a ideia de representação específica e geral ao afirmar que  

Se houvesse igualdade, todos esses segmentos estavam juntos, discutindo como um 
todo e isso não houve. É importante frisar que em algumas propostas as setoriais 
estavam juntas, em relação à educação, por exemplo [...] isso foi de grande importância 
também para as outras questões, não só aquelas, mas como um geral, mas para nós 
participarmos também dos congressos, não só da mulher. Cada setorial tem seu espaço 
de discussão. O importante é poder estar em outros congressos, em outras discussões 
[...] É importante ter a visão dos distritos. Por exemplo, a nossa setorial de homossexual 
existem homossexuais de vários bairros, a gente procurava discutir e engajá-los [...] ouvir 
eles dizendo: olha teve a demanda do meu bairro, do distrito e eu vou defender [...] Eles 
iam, defendiam na frente de todos. Isso era legal por que eles estavam sabendo que 
além da nossa setorial, a gente defendia os bairros, a gente tava ali para defender 
também propostas dos bairros (Paulo Roberto da Silva Duarte, Paulinho, conselheiro, 
eleito no Congresso Municipal de Homossexuais. In: PMB/SEGEP, 2003a, p. 418-419). 

Esta noção de direito de todos e do que é específico na percepção de cada 

grupo, traz elementos da representação dos conselheiros que aponta para uma  

noção de “espaço de todos” que ressalta Raimundo Missondas Araújo que nos traz 

que 

Eu represento os portadores de deficiência e a gente tem muitas cobranças, porque, na 
verdade, nós não tivemos diretamente uma ação voltada para o portador. Nós tivemos 
vantagens por que se faz políticas voltadas para a sociedade. Nós portadores de 
deficiência também somos sociedade, somos povo, somos cidadãos, também usufruímos 
disso, mas uma das maiores vantagens que tivemos juntamente com o governo é que 
nós ganhamos o passe livre. Era uma luta nossa de muitos anos [...] onde nós portadores 
de deficiência, recebemos a gratuidade de andar nos coletivos (Raimundo Missondas M. 
de Araújo, conselheiro eleito no Congresso Municipal de Pessoas com Deficiência. In: 
PMB/SEGEP, 2003a, p. 434).  

Nesse sentido, O Congresso da Cidade nos sugere contrariar o receio de 

influência dos eleitores sobre os eleitos e a prevalência de interesses 

provincianos e o distanciamento entre eleitores e eleitos apregoado por 

Tocqueville (1965) ou ainda, no contexto histórico de sua elaboração que era o 

de ruptura com o poder absoluto, e nos marcos do pensamento liberal a ideia de 

que o melhor governo é o representativo defendido por Stuart Mill (1995). 

Macpherson (1978) entende que há fragilidades em Mill, que embora defenda o 

governo representativo resultante da escolha por muitos, exclui do direito de voto 

aqueles que não dispusessem de renda, ou se encontrassem com dificuldades 

financeiras, o que lhe retirava das condições de conformidade com a sociedade 

de mercado.  

  O novo Conselho da Cidade (Tabela 02) eleito na última fase do processo 

estudado foi composto mediante diferentes recursos mobilizatórios e próprios ao 
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estágio e à dinâmica de organização de cada grupo social ou setorial  de forma a 

assegurar a legitimidade reivindicada. 

Os Conselheiros distritais foram eleitos em eleições diretas realizada em 

toda a cidade, e contou com 3519 candidatos inscritos nos oito Distritos foram 

votados por 47.219 eleitores10 em 173 Seções Eleitorais, e 118 Locais de Votação e 

210 urnas eletrônicas localizadas em bairros de todos os distritos de Belém. 

 

Tabela 02 - Belém do Pará: Composição do Conselho da Cidade (mandato 2003 a 

2004). 

Representação 
Quantidade de 
Conselheiros 

Titulares 

Quantidade de 
Conselheiros 

Suplentes 

Forma de 
escolha 

Distritais 40 24 
Direta, em urna distribuídas em 
toda a cidade  

Setoriais 30 30  

Mulheres 3 3 Eleição no Congresso Municipal 

Juventude 3 3 Eleição no Congresso Municipal 

Negras e Negros 3 3 Eleição no Congresso Municipal 

Pessoas com 
deficiência 

3 3 Eleição no Congresso Municipal 

Homossexuais 3 3 Eleição no Congresso Municipal 

Índios 3 3 Eleição no Congresso Municipal 

Evangélicos 3 3 Eleição no Congresso Municipal 

Idosos 3 3 Eleição no Congresso Municipal 

Criança e Adolescente 3 3 
Eleição na Plenária de Crianças 
e Adolescentes 

Conselhos Municipais 
de políticas

11
 

3  
Eleição nos Conselhos 
Municipais 

Temáticos (1 por 
tema)

12
 

10 10 
Eleitos nos Congressos, 
Seminários e Assembleias 
Setoriais correspondentes. 

Entidade 6   

Sindical (CUT, CGT, 
Força Sindical) 

3 3 Assembleia de Entidade 

                                                             
9
 Pode ser identificado um total de 362 candidatos nos registros sobre a eleição, contudo, estamos fazendo uso,  

para efeito desse dado, do material unificado na forma de jornal, que inclui uma Errata, e totaliza 351 candidatos 
(PMB/SEGEP, 2003).  
10

A idade mínima permitida para os eleitores foi de 14 anos, para atender aos jovens que participavam do 
Congresso da Juventude, contudo, no processo de votação pode ser observada maior participação de jovens 
acima de 18 anos e adultos. Entre os eleitos nos Distritos, não foi identificado conselheiro com idade inferior a 18 
anos. Do total de votantes, 1.599 tinha entre 14 e 16 anos, idade permitida conforme Regimento Eleitoral, 
elevando o número total de votantes para 48.818 pessoas. 
11

Conselhos Municipais: de Educação, Conselho Municipal da Condição Feminina e Conselho Municipal do 

Negro. 
12

Saneamento Ambiental; Financiamento; Educação; Saúde; Gestão Democrática e Qualidade Social do Serviço 
Público; Plano Diretor Urbano; Plano de Desenvolvimento Local de Mosqueiro (PDLS Mosqueiro); PDLS Centro 
Histórico; PDLS Bacia do Una; Cultura Popular; Servidor Municipal. 
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Empresarial (FIEPA; 
Comércio/Ass. 
Comercial/ Turismo) 

1 1 Assembleia de Entidade 

Movimento Popular 
Comunitário: CBB; 
FEMECAM (1 por 
entidade) 

2 2 Assembleia de Entidade 

Servidores Públicos 
Municipais 

1 1 
Assembleia do Fórum de 
Servidores Públicos Municipais 
– apenas servidor efetivo 

Governo Municipal 3 3 
Indicação do Prefeito - 
representação sem direito a voto 

Total 90 76  

Fonte: PMB/SEGEP, 2003. 

As eleições diretas e as demais formas de eleição adotadas constituem o 

principal mecanismo de escolha dos representantes, mas coexistiam com iniciativas 

denominadas de “Consulta Popular” e “Referendo Popular”. A consulta popular foi 

realizada em praças, escolas, shoppings, avenidas, órgãos públicos e centros 

culturais em que participaram 133 mil pessoas e foram apresentadas cerca de 

140 mil propostas, além daquelas enviadas pela internet, em oficinas, atividades 

interativas e veiculação em jornal de grande veiculação. O referendo consistiu em 

um processo de submissão ao julgamento público na forma de aceite ou de recusa 

das propostas apresentadas na consulta e sistematizadas no processo de congresso 

da cidade e compuseram um Plano para Belém (Plano Belém 400 anos) que reunia 

projetos e programas em execução e redundaria em realizações até 2016 quando 

Belém completará 400 Anos. Desse processo de referendo resultaram 96 mil 

manifestações (PMB, 2004a; 2004b; PMB/SEGEP, 2004e). 

A experiência de participação realizada indicava conforme pudemos observar 

pelo conjunto de eventos que a constituíram, que tanto individual ou coletivamente 

os habitantes da cidade contavam com mecanismos que apontava para a 

participação política e construção do espaço de todos na acepção de que em que 

não apenas alguns tenham acesso a bens e serviços essenciais à vida, incluindo o 

próprio exercício do direto de participar. O governo que se instala na cidade de 

Belém, em 1997, autodenominava-se “Governo do Povo”, e o faz sob a orientação 

de princípios que apontavam para a contraposição da concepção de indivíduo 

deslocado das suas condições de existência.  

Para Schumpeter (1984), contudo, cabe destacar, que participação popular é 

a que se dá com um único fim, de eleger os que irão lhe governar, e o fazem a partir 
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de um corpo institucional no qual se estabelece uma competição por votos entre 

aqueles designados para governá-los. E ao eleger, o povo já se encontra 

representado, uma vez que a oportunidade que lhe cabe é de aceitar ou recusar 

aqueles que lhe são apresentados para governá-los. José Afonso da Silva (2006) 

recupera de Sieyés – autor da obra que, segundo Silva funda o Estado liberal na 

forma como se apresenta hoje – que a nação é um corpo comum que vive sob o 

mesmo corpo de leis, e desta ideia decorre a vontade comum representativa que 

não é plena e ilimitada nos representantes. Isto porque esta vontade é apenas uma 

parte da vontade nacional e os delegados não a exercem como direito próprio, mas 

como direito do povo, direito alheio. Com esta noção é que se chega ao princípio da 

soberania, uma vez que o que é representado é a nação, e não povo. Assim, é que 

segundo Silva (Idem, p. 188), realiza-se o Estado liberal e a democracia 

representativa “pela qual o princípio da participação se realiza por meio de 

representantes eleitos”.  

Assim, entender de que forma a participação como mediação do 

planejamento se coaduna à existência concreta e às expectativas na forma de 

participar para além dos mecanismos legalmente estabelecidos requer relativização 

do fato de que a escolha pelo voto a autoriza como única manifestação da vontade. 

Desta forma não seria uma prerrogativa apenas dos eleitos a definição de políticas e 

medidas pertinentes à vida em todas as suas dimensões. Isto por que a 

exclusividade do poder representativo resulta na assunção de que ao indivíduo 

não que cabe o poder, senão o poder de delegar. Neste caso, o direito de que são 

dotados, que lhes cabe, é o direito à delegação do poder de representação aos 

eleitos. A diversidade da representação no Congresso da Cidade e as diferentes 

formas organizativas a partir das quais essa representação de torna possível traz 

elementos de reflexão sobre a democracia e a forma como esta se realiza no Brasil. 

Discute-se se assim os resultantes da participação, ou constituintes 

territoriais da participação como aqueles já referidos pelos conselheiros enquanto 

prática política renovada em uma dada democracia, que privilegia aos cidadãos o 

direito de delegar, mas não o de decidir diretamente sobre as suas vidas em 

múltiplas dimensões; o que se reflete na configuração territorial da cidade e na 

prática identificada em farto material empírico e depoimentos. Por outro lado, a 

incisão da participação nessa democracia traz elementos que nos desafia á sua 
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compreensão para além de prestação de serviços, atendimento de demandas ou 

ainda o exercício de uma prerrogativa ou de dever do governo. 

A política de saúde ou de saneamento tem caráter territorial e transverso à 

pauta setorial, mas não os inviabiliza como bem assinalou o conselheiro 

Raimundo Missondas Araújo. De um total de 20 serviços de saúde em 1997 

houve uma expansão para 164 em todo o território municipal, com destaque ás 

equipes do atendimento domiciliar à família, o Programa Família Saudável (Figura 

02) com 73 equipes e 29 Casas Família.   

Figura 02 - Belém do Pará: Cobertura percentual do Programa Família Saudável e 

do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Jun./2004). 

   

Nota: No Distrito do Dabel existia apenas 1 equipe do Progrma de Agentes Comunitários de Saúde. 

A expansão do abastecimento de água por meio da instituição municipal nas 

áreas de menor renda e infraestrutura registra ampliação de 77 mil pessoas em 1997 

para 138.539 pessoas.  

Se havia um Programa de governo assumido como plataforma eleitoral e 

transformado em Plano de Governo resignificado no processo de participação, esta 

por sua vez não destitui o poder do eleito ou rompe com a forma predominante e por 

vezes exclusiva de participação política, pode-se afirmar com José Afonso da Silva 

(2006) refletindo sobre teoria política da participação, que democracia direta não é 
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um misto entre esta e a democracia representativa. Na democracia direta, as 

decisões são tomadas diretamente pelo povo, em um único ato, geralmente em 

assembleias, conferindo-lhes um caráter de instantaneidade, imediatidade e 

exaustividade (Idem, p. 186), ou seja, não há intermediação; as decisões são 

tomadas imediatamente, e aí se esgotam as possibilidades de decisão.  

Para Burdeau (1975) não se pode considerar o exercício da soberania como a 

soma das vontades individuais, e assim que é Congresso da Cidade visa romper 

com a invisibilidades de indivíduos que têm existência coletiva diferindo-se doa 

noção de homem alienado, diluído na coletividade, o que faria do grupo uma 

abstração. A participação, portanto, esgotaria no ato de votar e existência coletiva 

não se refletiria nas ações de um governo, uma vez que a participação se esgota no 

ato de votar, de eleger os representantes.  

Como expressão última, a escolha através do voto implica em que: 1) à 

delegação não corresponde uma interpretação dos votos, ou seja, ao votar, eleger 

seus representantes, aí se esgota a sua participação. O que apreendemos é que 

não conta a expressão das vontades, mas apenas a vontade que se traduz em 

soberana, uma vez que as instituições não têm o poder de julgar os votos, pois o 

que passa a reger é uma vontade geral; 2) a eleição corresponde à delegação de 

poder aos órgãos de decidirem em nome dessa delegação, o que dever ser 

realizado à luz do seu próprio julgamento e não dos diferentes interesses em jogo, 

uma vez que se expressam como uma vontade geral. Ou seja, ao eleger os 

representantes, há uma autorização nos termos de uma “declaração de vontade” 

(Idem, p. 27). 

Ao tratarmos de um processo de participação há limites que se impõem para 

enfrentar usos tão desiguais do território, mesmo com a participação das pessoas 

na decisão sobre os usos, pois, afinal, decidir já é uso – e não há igualdade na 

tomada de decisão como forma de agir. 

Santos (1978) já nos alerta que no mundo atual, e nesta forma de 

democracia, não resta lugar entre os cidadãos – nem mesmo para o eleitor, uma 

vez que esta condição não lhe confere uma situação de cidadania e este realize 

inteiramente suas potencialidades como participante ativo e dinâmico de uma 

comunidade, uma vez que o seu papel se esgota no momento do voto, ou seja, é 

um eleitor-cidadão sem cidadania.  
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Segundo Ribeiro (2000) há diferentes agentes que consubstanciam uma 

ordem na qual todos participam ou uma ordem social em que há condicionamentos à 

ação, que trazem limites para a construção de outra ordem, de um futuro, a despeito 

de que todos vivam sob esta ordem. Isso nos sugere a existência de diferentes 

formas de participação, mas todos participam desigual e diferentemente. O 

Congresso da Cidade, como uma ferramenta do planejamento para o exercício de 

uma prática democrática, incide na dinâmica espacial, mas como parte desta mesma 

dinâmica. Não haveria assim o desígnio de que todos participem de modo que os 

direitos sejam assegurados a todos (Idem).  

Estas interpretações perpassam o que tem sido dito sobre a experiência 

brasileira de participação, em especial a de caráter institucionalizado, que surge no 

âmbito dos governos, mas sob forte influência das práticas de movimentos sociais 

no período mais recente do país, e também de partidos, o que refletiu na 

Constituição Federal de 1988, como um evento normativo do uso do território. 

Se considerarmos a complexa trama de eventos (SANTOS, 2006; 

BRAUDEL,1978) como sínteses parciais, inacabadas e em superação 

permanente; se o Congresso da Cidade pretendeu interferir na natureza 

conflitante e segregadora do uso do território, e almejava a uma “urbanização 

democrática” (SOUZA, 1981) na medida em que a noção de participação popular 

assume qualidades diferentes a depender do projeto em jogo.  

A densificação técnica, a infraestrutura na cidade se dá de forma seletiva, e 

não importa se vive um maior ou menor número de pessoas nos lugares. Podemos, 

então, dizer com Santos (1992), que se há diferentes formas de inserção dos lugares 

no mundo, há assim como parte da vida e sob uma dada racionalidade há 

participação; mas, por outro lado, há a possibilidade de constituição de 

solidariedades que gestam lugares sob outra racionalidade,  ou gesta outras formas 

de participação. Não fosse assim, todos viveriam as mesmas condições de 

reprodução da vida. É como sucessão e coexistência, como tempos distintos que se 

realizam nos lugares (SANTOS, 1996) que a formação territorial de uma cidade vai 

se fazendo contínua e incessantemente. O espaço vai se concretizando, vai sendo 

usado, e assim, o território e espaço já não mais se distinguem. Essa superposição 

de tempo e espaço é dialética, é “o eixo das sucessões que transmite os tempos 

externos das escalas superiores e o eixo dos tempos internos, que é o eixo das 

coexistências, onde tudo se funde, enlaçando definitivamente as noções e as 
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realidades de espaço e tempo” em cotidiano compartido de cooperação e conflito no 

qual a política se territorializa (Idem).  

Na Constituição brasileira há instituto de participação previstas (Artigos 14 

a 17) e fazem do mandato representativo a base da democracia representativa, 

na qual vigoram os princípios da representação e da autoridade política. 

Representação significa exercício do poder do povo em seu nome, e autoridade 

política significa que o Estado, não sendo detentor de vontade própria, senão a 

do povo, por meio do mandato é que são constituídos os órgãos e seus titulares, 

através dos quais o poder se impõe (SILVA, 2006). Significa a designação por via 

eleitoral do exercício de uma função política, de participação do povo, em última 

instância, nas decisões sobre a cidade, do país, enfim, sobre a sua vida.  

Para o referido autor, o mandato é um meio de tornar a relação entre o 

governo e o povo uma abstração, uma vez que o mandato não se vincula ao 

representado, e não há exigência de que os atos dos eleitos sejam ratificados. 

Existem outras formas de participação, que não apenas as eleições como 

expressão de uma concepção de governo, e da forma que este se realiza ao 

executar atos em nome do povo. Estas afirmam o princípio participativo 

consubstanciado, pela participação direta e pessoal na formação dos atos do 

governo. Sendo a prática da chamada democracia participativa, a combinação de 

mecanismos de participação indireta, como os de participação direta, ou seja, 

mecanismos de democracia semidireta. Portanto, não se trata de combinar 

democracia representativa com democracia direta (SILVA, 2006; ÁVILA, 2002; 

BENEVIDES, 2001).  

Na democracia participativa, o povo decide também por meio do voto, mas 

não é para eleger representantes (o que se caracterizaria como democracia 

representativa), e sim para tomar decisões sobre algo concreto submetido à 

consulta, e acrescentaríamos à deliberação. É nesse sentido que as instâncias de 

representação como o Conselho da Cidade e Conselhos Distritais se constituem 

na via de vinculação do mandato ao representado, o que se dá ainda pela na 

ação direta de decisão mediante aprovação de demandas, de ações estratégicas 

que não são necessariamente obras de infraestrutura. Do ponto de vista do 

dirigente eleito, o Prefeito, mas também outros dirigentes de outras esferas de 

governo estes processo aproximam o seu mandato dos representados para além 

do momento do voto. 
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Há uma variedade de assuntos13 submetidos a referendo nos países que o 

adotam, desde consultas de âmbito mais interno, como regime de governo, extensão 

do voto a grupos impedidos deste direito, desmembramento ou anexação de 

estados, municípios ou países ou outros no campo das relações internacionais, 

como adesão a Tratados ou a Organismos multilaterais, como a ONU, dentre outros. 

 O significado da representação na experiência mais recente no Brasil é que 

se torna desafiante, o que indicamos na pesquisa como “uma possibilidade 

perdida” frente à potencialidade que se mostrava crescente a partir das 

experiências mais localizadas, e que sofrem arrefecimento diante de uma 

democracia que reclama por renovação diante de forças cada vez mais relutantes 

e impermeáveis ao novo.  

 

3.Considerações Finais 

 

Há duas dimensões que uma experiência de participação se insere. Do 

ponto de vista econômico há um limite no enfrentamento das desigualdades 

mesmo tendo a participação como instrumento de mediação do planejamento, 

mas pode ser acionada como recurso para reflexão sobre o próprio modelo em 

que se insere. Há um limite da participação, mas há possibilidades de se construir 

um processo participativo em que o orçamento municipal como parte da riqueza 

que é social, torne-se um instrumento menos desburoctarizado, incessível aos 

que elegem os governantes, e mais que isso a participação como concepção que 

busca se instalar como prática conduz à reflexão nesta pesquisa sobre a ideia de que 

participação não se resume a um esquema operacional, ou a uma única forma dos 

agentes se mobilizarem, e se organizarem para participar.  

Os agentes se organizam e se mobilizam usando o território e buscando novos 

usos do território. Esta mudança sutil é que deve ser dada pela efetiva participação, 

com vistas à criação de uma “cidadania territorial”, como já nos alertou Márcio Cataia 

                                                             
13  Apoiado em Papadoupolos (1998) José Afonso da Silva (2006) enumera alguns assuntos submetidos a 

referendo e consultas: adesão à ONU pela Suíça, que foi rejeitada em 1986; adesão da Áustria, Finlândia, Suécia 

à Comunidade Europeia; rejeição e posterior adesão da Dinamarca ao Tratado de Maastricht, ao que a França 

vai aderir em 1992 por meio de consulta popular, consulta sobre divórcio e aborto na Irlanda e na Itália, sobre a 

forma de governo na Grécia, sobre independências das repúblicas da então União Soviética, sobre a transição 

chilena da ditadura militar à democracia, a passagem da Polônia e Hungria ao regime liberal, sobre a 

Constituição francesa de 1958, e, ainda, neste país, sobre a autodeterminação da Argélia e eleição do Presidente 

da República por sufrágio universal, em 1962 e sobre autodeterminação da Nova Caledônia em 1988.  
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(2001).  Ela transcende a um procedimento. Assim, é que podemos supor que um 

evento quando se instala, instala outros, e estimula novos saberes, como processo de 

conhecimento, que decorrem mais da descoberta do que da experiência (SANTOS, 

1996). E como descoberta, faz-se no presente, no qual reside também o passado 

recente, e também é futuro próximo e imediato, mesmo que esse imediato se 

consubstancie em táticas (RIBEIRO, 2000), como parte de um projeto que se renova 

permanentemente e é sempre inacabado.  

A noção de evento adotada o assume como um veículo de possibilidades que 

se dá sob uma relação tensa, contraditória, inscritos em uma dinâmica espacial. 

Para alguns agentes, tal relação produziria “irracionalidades”, mas para Milton 

Santos seriam na verdade “contrarracionalidades”14. 

Podemos depreender que o processo a partir do qual o governo tomava suas 

decisões apontava para a clara intenção de que estas fossem subordinadas ao 

processo de participação popular, sem que isso implicasse na ausência de uma 

postura propositiva nos marcos da realização de um Programa de Governo que se 

coaduna aos interesses populares que se expressavam na ferramenta de 

planejamento, que se instalou como evento denominado “Congresso da Cidade”. 

A diversidade de temas sobre os quais ocorrem consultas populares no 

mundo chama a atenção para a possibilidade de aplicabilidade para um amplo leque 

de temas, que podem remontar inclusive à Grécia Antiga, assim como a práticas 

contemporâneas de participação direta. No Brasil, mesmo após a festejada 

Constituição Federal de 1988, sequer existe uma pauta pública de debate, apoiada e 

estimulada pelo Estado, em que temas como impostos, serviço militar, seguridade 

social, como ocorre na Itália; ou outros temas como privatizações e realização de 

grandes obras, inclusive as contestadas por aqueles que se julgam sob efeitos 

perversos às suas vidas, que consideram se encontrar sob ameaça.  

Nesse sentido é que no Brasil a Constituição Federal de 1988 reafirma 

princípios liberais ancorados na ideia de soberania popular, mas que não têm 

ultrapassado o caráter normativo que pouco contribui para uma reflexão sobre as 

desigualdades socioespaciais às quais encontramo-nos submetidos, incluindo 

                                                             
14

 Contrarracionalidades, para Santos (2006), nem seriam as horizontalidades nem as verticalidades; é o 
que provoca um desequilíbrio vigilante entre horizontalidades e verticalidades na medida em que se 
contrapõem a uma racionalidade pré-existente ou que tenta se instalar como “formas de convivência e de 
regulação criadas a partir do próprio território e que se mantém nesse território a despeito da vontade de 
unificação e homogeneização, característica da racionalidade hegemônica típica das verticalidades” 
(SANTOS, 2000, p. 110). 
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aquela relativa aos processos decisórios que se fazem no Brasil sob extrema 

centralização, seja no âmbito dos governos, e desses em aliança com as 

corporações.   

Portanto, o que nos interessa acerca do conteúdo deste artigo é aportar 

elementos que contribuem para uma reflexão sobre as possibilidades que um regime 

democrático, como uma conquista da humanidade, tem de se realizar e se reinventar 

frente às diferentes formas de uso do território, que um processo de participação 

impulsionado por um governo municipal busca alterar, incluindo as próprias formas 

de decisão e de participação, para além da mera formalidade do voto.  

A instauração de fóruns e mecanismos de participação apontam para a 

busca de um deslocamento da concepção do indivíduo indistinto, eleitor, posto 

que decide não apenas sobre quem deve representá-lo, mas o que os eleitos 

devem fazer. A discussão aponta para uma combinação de mecanismos de 

participação política, e o Congresso da Cidade como intencionalidade 

(Ricouer,1988) uma ideia não acabada, e um desafio para se pensar ou repensar 

a forma de exercício do princípio da soberania popular. 
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RESUMO: Um dos principais escopos das políticas de participação social é 
ampliar a visibilidade de pautas e sujeitos excluídos da cena pública. Assim, os 
mecanismos institucionais de participação social devem buscar principalmente a 
inclusão daqueles historicamente mais alijados da representação política. Nesse 
sentido, o presente trabalho busca debater os limites e as possibilidades de 
ampliação da participação e da visibilidade política de mulheres, negros/as e 
população LGBT a partir da experiência de Caruaru, município pernambucano 
de 330 mil habitantes, que desde o ano de 2009, com a criação da Secretaria 
Especial da Mulher em nível governamental municipal, busca enfrentar uma 
cultura política patriarcal, racista e homofóbica através de mecanismos 
institucionais de participação popular. Os resultados alcançados são notados 
especialmente através de treze marcos normativos promulgados desde então, 
voltados à ampliação de direitos, criação de organismos governamentais, e 
ampliação de instituições participativas que configuram um arranjo orientado a 
adensar a democracia pela vocalização da diversidade social. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
  

Um dos principais escopos das políticas de participação social é ampliar a 

visibilidade de pautas e sujeitos excluídos da cena pública. A ideia de que a 

democracia representativa privilegia a expressão das elites econômicas e sociais 

é comprovada através dos mais recentes números sobre a composição da 

Câmara de Deputados brasileira: 462 homens, 51 mulheres, 80% de brancos, 

16% de pardos e apenas 4% de negros/as. Estes dados revelam a lacuna na 

representatividade proposta pelo modelo democrático-liberal. Se a desigualdade 

social, seja de ordem sociocultural e/ou econômica reverbera na empostação da 

voz no cenário político, ou seja, no uso e apropriação dos espaços de decisão 

política, as exigências que paulatinamente se instituem na reivindicações 

populares frente ao Estado apontam para o refazer das práticas democráticas, 

tornando-as mais inclusivas e plurais. 

                  Assim, os mecanismos institucionais de participação social, 

amplamente difundidos no país, especialmente a partir da política nacional 

impulsionada desde o primeiro governo Lula, em 2003, buscam ampliar 

principalmente a inclusão de mulheres, negros/as e outros grupos historicamente 

mais alijados da representação política orientada pelo modelo democrático-

liberal. O presente artigo objetiva debater limites e possibilidades de ampliação 
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da participação e da visibilidade política de mulheres, negros/as e população 

LGBT a partir da experiência de Caruaru. Para tanto, vamos identificar as 

estratégias políticas adotadas pela gestão pública através da Secretaria Especial 

da Mulher de Caruaru e analisar a importância delas para o fortalecimento das 

políticas públicas de gênero, diversidade sexual, racial e religiosa e relacionar 
com os marcos legais promulgados 

Buscou-se estudar o problema, compreendendo que o aparato estatal é 

marcado pelo machismo institucional e que partir do desenvolvimento de 

estratégias que visavam fortalecer e visibilizar experiências das mulheres, dos 

negros e das negras e LGBT´s, desestruturando o aparato centralizador pelo 

aparato estatal democratizador. Para Martha Giudice Narvaz (2005, p. 57): 

Não é mais possível, portanto, dissociar teoria e método, tampouco 
negligenciar os aspectos epistemológicos, ideológicos e éticos 
envolvidos em nossas escolhas. Torna-se cada vez mais fundamental 
conhecermos os implícitos com os quais estamos trabalhando, uma 
vez que estes têm importantes implicações práticas na condução de 
nossas investigações. Faz-se necessário, nesse sentido, embora ainda 
um tanto tabu em nosso meio científico, assumir que nossas escolhas 
são um ato político, mesmo em se tratando de escolhas de métodos de 
pesquisa ou das teorias com as quais escolhemos trabalhar. 

 

Para uma pesquisa que tem como desafio analisar o objeto de estudo a 

partir da valorização das vivências das mulheres, negros e negras e LGBT’s 

sendo tais vivências o fundamento para a compreensão do que se investiga, a 

abordagem qualitativa foi a escolhida, pois a experiência humana não é capaz 

de ser quantificada, embora não tenhamos desconsiderado os dados 

quantitativos que são aqui apresentados de maneira ilustrativa. Ao discorrer 

sobre a pesquisa qualitativa feminista, Olesen (2008, p. 219) afirma que “o 

trabalho feminista prepara o terreno para outras pesquisas, outras ações e 

políticas que transcendem e transformam”.   

A partir dos documentos de experiências históricas recentes, buscou-se 

analisar o impacto da estratégias adotadas pelo Organismo de Política Pública 

para a Mulher da consolidação de uma política institucionalizada através de 

instrumentos legais que extrapolam a política de gênero e traz a tona a 

participação social como fundamento da consolidação de uma nova cultura 
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política onde os/as sujeitos/as sociais atuando em rede tem capacidade de 

influenciar o aparato estatal, exercendo o controle social e qualificando a ação 

política.    

             

2. A LUTA PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA DEMOCRACIA: a participação 
social como espaço de protagonismos e visibilidades. 

 
 A mobilização de mulheres por maior participação política não é tema 

recente. Já em 1791, a britânica Mary Wollstonecraft escreve "A Vindication of 

the Rights of Woman", com questionamento à educação imposta às mulheres, 

segundo ela, mantidas em estado de “ignorância e dependência”.  

O surpreendente da pioneira obra é que a autora não se conteve em 

reivindicar direitos iguais para homens e mulheres, como uma bandeira simples 

de igualdade de direitos. Ela identificou que as questões públicas estavam 

intrinsecamente relacionadas às questões privadas (WOLLSTONECRAFT, 

1971). A explicitação da conexão entre ambas é, além das questões de 

igualdade de gênero, uma formulação bastante ousada e absolutamente 

relevante para a compreensão das relações sociais e políticas.  

Wollstonecraft propunha assim um novo pensar das relações políticas e 

alterações no sistema político para o desenvolvimento de todos os seres 

humanos, homens e mulheres. Sem isso, não haveria democracia. Em O 

Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, é fundamental na caracterização 

cultural das desigualdades de sexo:  

 
Não é enquanto corpo é enquanto corpos submetidos a tabus, a leis, 
que o sujeito toma consciência de si mesmo e se realiza: é em nome 
de certos valores que ele se valoriza. E, diga-se mais uma vez, não é 
fisiologia que pode criar valores (BEAUVOIR, 2009, p.79).  

 

As elaborações teóricas acerca da inclusão política das mulheres 

estiveram sempre acompanhadas de movimentos políticos que, no mesmo 

sentido, associaram os valores culturais de submissão das mulheres à exclusão 

delas dos processos públicos de decisão coletiva.  

Anais II Encontro PDPP -  Página 27



	   5	  

 Ao propor a igualdade de gênero, o feminismo, seja como tese acadêmica 

ou como luta social, propôs também a ruptura com a forma hierarquizada de 

poder e desafiou a ordem política, conforme assinala Celi Regina (2003, p. 05): 
Desde as primeiras manifestações, ainda no século XIX, o movimento 
feminista foi muito particular, pois desafiou a ordem conservadora que 
excluía a mulher do mundo público – portanto dos direitos como 
cidadã. 

  

Se por um lado, é larga a trajetória de formulações por igualdade de gênero e 

racial, também é cada vez mais presente a elaboração em torno de um novo 

conceito de democracia, cujo significado sempre esteve em disputa, propiciando 

ricos debates ao longo do século XX.  

 Adormecida desde a experiência ateniense, na Grécia Antiga, a ideia de 

democracia toma a forma atual com o liberalismo no século XIX. O modelo 

hegemônico foi alcançado pela teoria minimalista, sustentáculo do que 

conhecemos por democracia liberal, cujas bases lançadas por seu principal 

autor, Joseph Schumpeter, em 1942, permanecem dominantes nas sociedades 

ocidentais. Para os adeptos da teoria schumpeteriana, a democracia é um 

método sem ideais nem fins; um arranjo institucional para se chegar a decisões 

políticas através da competição eleitoral. Nas palavras de Giovanni Sartori 

(1993, p. 128): 
El método democrático es esa argucia institucional que se emplea para 
llegar a decisiones políticas, donde algunas personas adquierem el 
poder de decidir mediante una lucha competitiva por el voto popular.  

  

De acordo com esse modelo democrático, a participação da cidadania 

está e deve estar restrita às eleições. A representação, através da sufrágio 

universal, marca a principal característica democrática, sendo inviável e 

indesejável a participação direta da população em outros momentos da vida 

pública.  
Entre os teóricos da política e sociólogos políticos a teoria da 
democracia mais aceita (aceita de maneira tão ampla que se poderia 
chamá-la de doutrina ortodoxa) é aquela na qual o conceito de 
participação assume um papel menor (PATEMAN, 1992, p. 09).  

  

Apesar de compor o núcleo do pensamento democrático dominante, a 

teoria de Schumpeter não deixou de ser complementada nem mesmo 
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contestada, especialmente por parecer incompatível com uma visão solidária e 

cooperativa de sociedade, ao dificultar brutalmente as possiblidades de inclusão 

de novos protagonistas na cena política, (o que atinge diretamente às mulheres). 

 Assim é que mesmo dentro do campo minimalista, a partir da década de 

50, surgiram teses preocupadas com a inclusão política de grupos minoritários. 

Destaque à corrente liberal-pluralista, capitaneada por Truman e Robert Dahl, 

que objetivavam ampliar as margens de competição democrática para que a 

diversidade da sociedade civil pudesse competir pelo poder e pela influência 

sobre os que tomam as decisões (DAHL, 1989). 

 A preocupação com a inclusão de grupos alheios ao processo 

democrático despertou formulações ainda mais ousadas, enquadradas no 

espectro das "teorias alternativas". Na década de 80, em crítica aos pluralistas, 

surgiu a Teoria Deliberativa, preconizada por Jürgen Habermas a partir do 

conceito de que inclusão não se limita à representação e que, portanto, não 

poderia ser satisfeita apenas pelos meios eleitorais competitivos, mas por 

instituições e espaços públicos de deliberação 1  através dos quais haja a 

participação direta dos cidadãos e mecanismos de expressão de opinião e de 

diálogo.  

 No mesmo sentido, no campo social de reivindicação por mais espaços 

de participação, a década de 1960 é palco de mobilizações sociais, estudantis e 

trabalhistas, nos Estados Unidos, na Europa e também na América Latina 

(MACPHERSON, 1978; PATEMAN, 1992).   

Ao analisar as lutas e debates em torno da ampliação do conceito 

democrático utilizando a lente do recorte de gênero, percebemos que as 

elaborações feministas acompanharam muito proximamente esses movimentos.  

Resumindo a história da luta das mulheres no mundo a partir do texto de 

Celi Pinto (PINTO, 2003), vemos que a primeira fase do feminismo, conhecida 

como movimento sufragista, localizado na Europa e nos Estados Unidos entre a 

segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, teve como 

referência a luta pelos diretos políticos das mulheres concentrados na 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 "Deliberação é o ato intersubjetivo de comunicação e de argumentação cujo objetivo é alcançar 
um consenso sobre a solução para determinado problema social" (HABERMAS, 1984, p. 305). 
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participação eleitoral. Ou seja, a luta pela inclusão nos marcos da democracia 

representativa, que era o modelo hegemônico do qual as mulheres estavam 

excluídas.  

A segunda fase, o feminismo difuso, ainda na primeira metade do século 

XX, absorve as elaborações que lá atrás Mary Wollstonecraft já pautava, quando 

as intelectuais feminista questionam a opressão do machismo sobre as 

mulheres. A terceira fase, consonante com os movimentos por maior 

participação política da década de 60, é considerado a democratização do 

feminismo, quando as cidadãs comuns, trabalhadoras, agricultoras e estudantes 

passam a se mobilizar em torno da libertação das mulheres do jugo masculino e 

a saída do seu lugar privado para o espaço público, notadamente, a política. 

O encontro da terceira fase do feminismo com as lutas por um novo 

modelo democrático percorrem toda segunda metade do século XX, ao longo do 

qual as mulheres conquistam diversos direitos sociais e políticos, adquirindo, nas 

sociedades ocidentais, a igualdade jurídica em relação aos homens e o ingresso 

em parlamentos, governos, sindicatos e diversos órgãos de representação 

democrática. 

 Embora os exaustivos estudos acerca da presença das mulheres na 

política, especialmente na América Latina, ressaltem que os inegáveis avanços 

ainda não foram capazes de garantir a igualdade real de representação política 

entre homens e mulheres, o presente trabalho busca percorrer um caminho 

distinto das valorosas contribuições em torno de mecanismos capazes de 

alargar e igualar a presença das mulheres nos espaços da democracia eleitoral. 

Nesse sentido, contribui Maria Betânia Ávila:  

 
O movimento feminista é publicamente cobrado a mostrar resultados 
na ocupação dos lugares de poder pelas mulheres. Isso se faz, em 
geral, a partir de uma visão sobre participação política apenas como 
aquela feita por meio dos partidos para ocupar os espaços do poder no 
sistema institucionalizado, que não levam em conta a importância da 
organização das mulheres como movimento, tampouco suas 
estratégias e objetivos. Aliás, esse é um problema sério sobre 
participação política e poder que nos leva à relação entre política e 
produção de conhecimento (ÁVILA,2008, p. 54) 
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Ou seja, para a inclusão política das mulheres há que se operar para 

além dos espaços da democracia representativa. Ela não encerra em si mesma 

a expressão do poder político, nem tampouco resume as relações sociais de 

poder cuja participação de mulheres ainda é desequilibrada em favorecimento 

dos homens.  

Há que se alterar o próprio conceito de democracia, pois através do 

alargamento dos espaços de poder as mulheres podem ocupar a cena pública 

com menos barreiras que no sistema representativo. O alargamento do 

significado democrático - fundamental à inclusão política das mulheres, portanto 

- é tema destacado nestes dias do século XXI.  

O cientista político norte-americano, Phillip Schmitter (2005) sentencia 

que "um novo espectro ronda a Europa", referindo-se aos sintomas de morbidez 

do pensamento e da prática liberal-democráticos e ao evidente 

descontentamento dos cidadãos com as democracias estabelecidas. 

Boaventura de Sousa Santos (2002), em Democratizar a Democracia, diz 

existir no mundo, a partir do início do século XXI, o embate entre dois modelos 

de globalização. Um, o modelo hegemônico de democracia representativa 

elitista. Outro, o modelo alternativo, de democracia participativa e expressão dos 

setores mais negativamente afetados pelo não cumprimento das promessas de 

justiça e paz que impulsionaram o modelo hegemônico. 

De fato, vê-se emergir em diversos lugares do mundo, especialmente nos 

países periféricos em desenvolvimento, experiências de exercício do poder 

político dissonantes do modelo hegemônico. No Brasil, na Índia, na África do Sul 

praticam-se e teorizam-se modelos participativos, de ação política cidadã para 

além dos partidos que disputam eleições e da sociedade civil que deposita 

votos.Embora nos países citados o processo já esteja mais consolidado e haja 

vasta produção de pesquisas e análises, é possível perceber rumores de 

reivindicação participativa em outras partes do mundo.  

A primavera Árabe, os Fóruns Sociais Mundiais, os movimentos de 

ocupação de ruas e praças nas grandes capitais do Ocidente, os movimentos 

apartidários horizontais contra as organizações tradicionais: todos carregam em 

comum o anseio de maior participação das pessoas nas decisões políticas.   
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 O conteúdo e os valores dessa participação, pensada em um novo 

período histórico, evidentemente não persegue o mesmo formato da Ágora 

grega, precursora da intervenção direta dos cidadãos nas decisões públicas. À 

verdade, em sintonia com o desenvolvimento das tecnologias da comunicação, o 

século XXI vê nascer um cidadão que quer opinar, escolher e interferir, em 

tempo real, de forma prática e em assuntos diversos e inovadores. 

 A disputa em torno do conteúdo e do ideal democrático é ladeada pela 

contínua transformação das relações de gênero e destas com o exercício do 

poder. Se o século XXI apresenta novas experiências de participação política, 

para além das eleitorais, as questões de gênero e a presença igualitária das 

mulheres nesses espaços deverá ser pautada inclusive como oportunidade de 

pressão sobre os espaços tradicionais.  

É por isso que este trabalho se debruça sobre a participação política das 

mulheres através dos mecanismos institucionais de participação social, que são 

instâncias erigidas pelo Estado para o compartilhamento de poder com a 

sociedade civil. Nesse sentido, a feminista brasileira Tatau Godinho (2008, p. 

111) colabora: 
A reivindicação de que o poder público, de que as instituições do 
Estado desenvolvam políticas voltadas à superação das desigualdades 
entre mulheres e homens tem sido uma característica do feminismo 
contemporâneo.Afinal, não se trata de uma ação setorial; o que se 
defende é que a perspectiva da superação da desigualdade entre 
mulheres e homens deve ser parte constitutiva da ação política como 
um todo. 

  

Ora, os mecanismos institucionais de participação social implantados no 

Brasil, consolidados pelo pesquisador Leonardo Avritzer como "Instituições 

Participativas"2, são mecanismos do próprio Estado em busca de um pacto 

democrático para além da consagração eleitoral dos governantes. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Leonardo Avritzer (2008) lança o conceito de Instituições Participativas por considerar limitado 
o conceito de Instituições Políticas, este restrito às práticas de autorização e representação. Para 
o autor, sob o termo Instituições não devem se abrigar apenas as normas e regras formais, mas 
também formas diferenciadas de incorporação de cidadãos e da sociedade civil nas deliberações 
sobre políticas. Instituições Participativas, conceito que será adotado por esse trabalho, 
compreendem espaços formais - legitimados pelo Estado e suas normas -, de participação 
popular na definição de políticas públicas.  
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 Para Boaventura e Avritzer (2002), a solução para a relação entre 

democracia participativa e democracia representativa é a solução da 

complementariedade, uma articulação entre as duas que aprofunde ambas, o 

que exige uma nova institucionalidade política, pluralidade cultural e inclusão 

social. 

 Aplicando o recorte de gênero pelo qual se orienta este trabalho, 

buscaremos investigar a Conferência de Política das Mulheres, que já teve três 

edições nacionais (2004, 2007 e 2011), a Conferência de Igualdade Étnico-

Racial e as ações de participação social da pauta LGBT. Em detalhe, com 

recorte de localidade, apresentaremos o caso desta conferência no município de 

Caruaru, estado de Pernambuco e como se deu a participação das mulheres na 

sua Conferência em 2011.  

 Diversas investigações estão em curso no sentido de compreender o 

significado destes novos mecanismos e da democracia que se desenha também 

por eles. Sem dúvida, há mais mulheres participando dos Programas Orçamento 

Participativo que as presentes nas Câmaras Parlamentares Municipais do Brasil. 

Há mais pautas impulsionadas pelas mulheres sendo aprovados nos Conselhos 

Municipais, obrigatórios como os de saúde e educação, ou consultivos como os 

de juventude, que nas Peças Orçamentárias das Prefeituras brasileiras. A 

representação percentual de mulheres nas Conferências se aproxima muito mais 

da composição populacional que aquela encontrada na Câmara de Deputados 

Federais.  

 Quanto a democracia participativa tem a contribuir com o equilíbrio de 

gênero e raça no sistema político é uma questão premente aos que estudam e 

se interessam pelo tema do empoderamento político das mulheres, dos LGBT`s 

e dos/das negros/negras no mundo.  

 Dá-se aqui uma contribuição no sentido de apresentar como em Caruaru 

a aproximação entre o Estado e a sociedade, através de ações institucionais 

implementadas pelo Governo Municipal, em especial a Conferência de Política 

das Mulheres, resultou em participação e visibilidade cidadãs excluídas da cena 

política; maior presença das políticas das mulheres no planejamento e 
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orçamento do município; inclusão de novas agendas sociais na agenda pública, 

como a racial e a dos LGBT`s e criação de novos organismos governamentais. 

 Há, ainda, outros acúmulos, talvez mais profundos, embora difusos, que 

só análises mais profundas podem mensurar e comprovar, como a alteração da 

consciência política de mulheres e homens da cidade acerca das relações de 

gênero e inclusão política das mulheres.  

 Os ideais políticos que historicamente sustentam a defesa da democracia 

participativa passam justamente pela herança de Rousseau e John Stuart Mill 

quanto à participação como relevante ao desenvolvimento do espírito público 

coletivo de uma sociedade e seus indivíduos (PATEMAN, 1992).  
As mulheres estão massivamente nos movimentos sociais, nos 
mecanismos de democracia participativa. De um ponto de vista teórico-
político, eu defendo que, sem fortalecer esses três níveis – 
representativo, direto e participativo – não há como democratizar a 
democracia (ÁVILA, 2008, p.55).  

 

 A alteração desse espírito público é fundamental para redesenhar um 

modelo de democracia assentado na plena igualdade de participação e 

representação de homens e de mulheres e de mulheres diversas, já que não se 

pode chamar democracia um sistema que perpetua a desigualdade de gênero e 

a sobre-representação de uns em detrimento da sub-representação das outras. 

O poder público pode - e deve - contribuir na alteração das formas e espíritos, 

instituições e culturas. 

O estado de ignorância e dependência identificado por Mary 

Wollstonecraft em 1791 nunca esteve tão ameaçado. Há que avançar por 

diversos caminhos. E a participação social promovida pelo Estado pode se 

consolidar como uma das formas de ampliar a presença de minorias sociais, a 

exemplo das mulheres, na vida política. 

  
3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO ESPAÇO EMANCIPATÓRIO: a 
experiência de Caruaru  

 
 

O Governo Federal, que no Governo do Presidente Lula, no ano de 2003, 

criou a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres. 
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Dirigida pelo Partido dos Trabalhadores (PT), partido que conforme 

destacamos foi destino de parte das feministas no período da redemocratização, 

a prioridade da política da Secretaria Especial da Mulher de Caruaru foi a 

relação com a sociedade civil, através de fóruns e seminários, instrumentos de 

controle social e, destacadamente, criação do Conselho Municipal da Mulher, 

através da lei nº 4.928 de 05 de abril de 2010, com composição majoritária da 

sociedade civil, sendo 50% da sociedade civil, 25% de trabalhadoras da 

Prefeitura eleitas pelas trabalhadoras e 25% apenas indicadas pelo chefe do 

poder executivo. 

No Brasil diversos foram os modelos de Organismos de Políticas para as 

Mulheres (OPMs), os modelos vão desde assessorias até secretarias, desde 

órgão com autonomia financeira, ligadas diretamente ao gabinete do chefe do 

poder público até a organismos sem autonomia política e financeira ligadas a 

outras Secretarias a exemplo das Secretarias de Assistência Social, cujo foco 

não são as relações de poder mais a vulnerabilidade social e econômica.  

As experiências no Brasil demonstram que quando o Organismo de 

Políticas para as Mulheres estão submetidos a outra Secretaria, a política 

pública não é desenvolvida com foco nas questões de gênero, dessa forma, 

pode haver a inclusão das mulheres, no entanto, as relações desiguais de poder 

entre homens e mulheres não são alteradas. 

Do ponto de vista Estadual, vai ao encontro da institucionalização das 

Políticas para as Mulheres, foi na gestão do Governador Eduardo Campos, no 

ano de 2007, criou a Secretaria Estadual da Mulher.  

A Secretaria Especial da Mulher de Caruaru foi criada em  05 de janeiro 

de 2009, através da Lei 4.753/2009, encaminhada pelo chefe do Poder 

executivo, Prefeito José Queiroz.  

A nordestina Caruaru é a cidade mais populosa do interior de 

Permanbuco e de expressiva vocação comercial, localiza-se na região do 

Agreste Central. Tem sua composição geográfica dividida em cinco Regiões 

Político Administrativas (RPA`s), compreendendo cinco Distritos, sendo: 1º 

Distrito Caruaru Central, Sul, Norte, Leste e Oeste; que perfazem uma 

população de 324.095 habitantes (IBGE, 2012).  
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A  população total de mulheres corresponde a 156.925, a estimativa  do 

número de mulheres rurais é de 21.212  e, mulheres rurais acima de dezesseis 

anos,  de 14.849( PERNAMBUCO, 2011) distribuídas nas  Regiões  Político 

Administrativas  do contexto rural, onde  agregam-se 264  comunidades dentre  

vilas, povoados e sítios.  

Em 2008 em Caruaru, mais de 14 mulheres foram assassinadas e o 

enfrentamento a violência foi apontado como prioridade, naquele fórum, se 

formulou o I Planejamento da Secretaria Especial da Mulher de Caruaru 

estruturado em 3 eixos; Enfrentamento a Violência, Fortalecimento Político e 

Promoção de Direitos.  

Desde 2009, a opção foi criar um organismo de política pública com 

autonomia política, vinculada ao Gabinete do Prefeito. A linha política não foi 

influenciada pelas políticas de assistências social, mas, nas questões de gênero, 

na luta histórica de participação das mulheres. Nessa perspectiva, em fevereiro 

de 2009, a Secretaria convocou o I Fórum de Mulheres de Caruaru, que reuniu 

mais 120 mulheres de diversas entidades, a grande maioria integrante de 

instituições e movimentos mistos, ou seja, formado por homens e mulheres. 

No ano seguinte o II Fórum de Mulheres, onde, além de fazerem 

propostas de ações, analisavam ações desenvolvidas ao longo do ano de 2009. 

Com base no proposto no I Fórum (2009), o II Fórum (2010) contou com mais de 

150 mulheres. O foco se deu na articulação da rede de enfrentamento, com 

abertura da Delegacia nos finais de semana, realocação do Centro de 

Referência da Mulher (unidade da Secretaria Especial da Mulher de Caruaru) e 

campanhas de divulgação da rede e estímulo a denúncia, os índices de 

homicídio foram reduzidos, elevando do número registro na DEAM: 

 

 

2006 TOTAL 

Homicídios 14 

  2007 TOTAL 

Homicídios 11 
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2008 TOTAL 

Registros 

efetuados 

pela DPM 

459 

Homicídios 10 

  2009 TOTAL 

Registros 

efetuados 

pela DPM 

994 

Homicídios 7 

 

 

É com a criação da Secretaria Especial da Mulher, que se iniciam 

processos de participação direta das mulheres na vida pública. Esse processo 

corrobora para o fortalecimento da Secretaria e institucionalização da política 

pública de gênero em Caruaru. 

 

3.1 DESCREVENDO O PROCESSO E CANAIS DE DIÁLOGO SOCIAL 
 

Os Fóruns de mulheres foram então, o primeiro espaço de participação 

política que visibilizou o protagonismo das mulheres. Ainda em março de 2010, o 

Prefeito José Queiroz recebe no hall de entrada da Prefeitura de Caruaru mais 

de duas mil mulheres que o entregaram o Projeto de Lei N° 4.928/2010 para 

criar o Conselho Municipal da Mulher, o mesmo encaminha a Câmara Municipal, 

que é aprovado na íntegra pela Câmara em 05 de abril de 2010. 

Em agosto de 2011, a Secretaria Especial da Mulher de Caruaru em 

conjunto com o Conselho Municipal da Mulher, realizou a 1ª Conferência 

Municipal da Mulher de Caruaru. Com a realização de 09 pré-conferências como 

etapas preparatórias para a Conferência Magna, sendo quatro na Zona Rural, 

quatro da Zona Urbana e uma com as servidoras municipais. Na ocasião, foram 

eleitas as delegadas que representariam o município na 3ª Conferência Estadual 
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da Mulher, o processo reúne mais de mil mulheres e destaque nacional. As pré-

conferências foram espaços de mobilização e discussão das mulheres, espaço 

onde as mulheres participavam de debates nos eixos que se identificavam. 

Caruaru não possuía movimentos feministas consolidados, mas há forte 

presença das mulheres nos movimentos e associações mistas (formado por 

homens e mulheres, cuja pauta central não se refere à desigualdade de gênero), 

sendo, portanto, a Conferência da Mulher o grande momento de participação e 

diálogo com as mulheres caruaruenses.  

Não havia um diagnóstico do perfil socioeconômico das mulheres da 

cidade, assim, a equipe da Secretaria com o acúmulo dos estudos sobre 

desigualdade de gênero adotou algumas providências na perspectiva de garantir 

a participação das mulheres bem como garantir a participação nas discussões 

durante as pré-conferencias, uma delas foi a creche durante as pré-conferências 

e ocorriam em diversos territórios da cidade. 

Em 2011, o III Fórum, foi substituído pela realização da I Conferência, a 

ampla participação das mulheres nesse processo ocorre devido ao exercício de 

participação nos anos anteriores através dos fóruns. 

Na Conferência Magna elegeu-se as conselheiras para a II Gestão do 

Conselho Municipal da Mulher e as propostas para o Plano Municipal de Política 

para as Mulheres, propostas esta foi montado elaboradas nas pré-conferências. 

O I Plano Municipal de Políticas para as Mulheres de Caruaru também é norma 

municipal na forma de Decreto Municipal nº 023/2012. 

Nas creches, montadas em cada pré-conferência, as mulheres deixavam 

seus/suas filhos/as, se confirmando a necessidade desses instrumentos no 

resultado da pesquisa aplicada durante as pré-conferências. Maria Betânia Ávila 

(2008, p. 57), destaca que “[...] pensar a participação política deve-se levar em 

conta que as mulheres, além de diferentes, como ressaltam as correntes pós-

modernas, são também desiguais”. Sem garantir condições para a participação, 

não teria sido possível sua realização.  

Nessa perspectiva, garantir creches para as mulheres participantes, é, 

sobretudo, ser coerente com a proposta emancipadora, confirmada com a 
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pesquisa realizada que aponta a maioria das mulheres como mães de mais de 3 

filhos/as: 

 

No tocante a ocupação das mulheres, evidenciou-se que a grande maioria 

das participantes eram agricultoras (duzentas mulheres) e aposentadas (cento e 

cinquenta), reafirmando a importância da realização do diálogo no campo. Outro 

dado que chama atenção é que a maioria das participantes ganhavam menos ou 

até um salário mínimo. No Brasil, em 2011, o salário mínimo era de R$ 545,00 

(quinhentos e quarenta e cinco reais), indicando que em Caruaru a participação 

das mulheres tem classe demarcada, a das camadas populares. 

Quanto aos serviços e leis, as mulheres não conheciam o principal serviço da 

Secretaria Especial da Mulher, como o Centro de Referência da Mulher (quase 

400 mulheres), o que acaba por limitar o controle social sobre os mesmo, sendo 

a Lei Maria da Penha, amplamente conhecida pelas participantes (cerca de 550 

mulheres).  

A participação social é essencial para a democracia, asseguramento de 

direitos e reforço às identidades políticas. Tais aspectos foram cruciais para que 

se conhecesse a diversidade de mulheres, mas categorias sociais que exigiam 

pautas específicas, como foi o caso dos negros e negras e da população LGBT. 

 

4. DA INVISIBILIDADE DE SUJEITOS EXCLUÍDOS À CENTRALIDADE DO 
DEBATE POLÍTICO  

 

Para Boaventura Santos e Leonardo Avritzer (2002), a solução para a 

democracia representativa é a solução da complementariedade, uma articulação 

entre ela e a democracia participativa na qual se aprofundem ambas, com uma 
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nova institucionalidade política, pluralidade cultural e inclusão social. 

Parte-se aqui da ideia que novos modelos de instituições públicas, não 

centradas apenas na representação eleitoral, mas também na participação 

popular, podem contribuir para aproximar o Estado da sociedade, os anseios das 

políticas públicas e os políticos da diversidade social. A estratégia adotada pela 

gestão foi a participação política das cidadãs comuns, a partir de Fóruns de 

Diálogo que culminaram na criação do Conselho Municipal da Mulher, em 2010, 

e na I Conferência Municipal de Política das Mulheres, em 2011, com nove 

etapas preparatórias, nas zonas urbana e rural, e mais de mil mulheres 

participantes. A partir desse diálogo, como fora apontado, novas pautas foram 

trazidas à cena pública, como a igualdade racial, a liberdade religiosa e a 

diversidade sexual. 

A I Conferência da Mulher de Caruaru foi, portanto, o maior processo de 

mobilização, articulação e atuação coletiva das mulheres munícipes de Caruaru 

em um processo político decisório e que um dos resultados da Conferência 

como destacamos foi à criação do Plano Municipal de Políticas para as 
Mulheres que se torna, diretriz da política pública para as mulheres na cidade.  

A participação das mulheres através das ferramentas criadas pela 

Secretaria Especial da Mulher, especialmente os Fóruns e a I Conferência e 

Conselho Municipal, acabaram por trazer para a cena pública mulheres, negros 

e negras e a população LGBT invisibilizados/as pelas desigualdades sexuais, de 

gênero e racial. Ao tempo que a Conferência provoca um empoderamento 

político das mulheres, expressam-se a ausência de mecanismos de política 

pública e a necessidade de ampliar a garantia de direitos básicos.  

Além disso, a ação no governo serviu para estabelecer uma nova relação 

entre Governo e Sociedade, ao trazer as mulheres trans para o debate público, 

bem como as mulheres de terreiros, incluiu-se na pauta da gestão pública temas 

que nunca contaram com o compromisso dos Gestores a exemplo da 

diversidade sexual, igualdade racial e respeito as religiosidade.  

Desse processo descende a estruturação com a criação da Gerência de 

Diretos Humanos e com a institucionalização na cidade da política de 

participação social como tema central da segunda gestão do Prefeito José 
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Queiroz. Em 2013 nasce, que em pouco mais de uma no ano já criou diversos 

mecanismos que corrobora para a democracia participativa e tem o 

compromisso ideológico de provocar a ruptura com a velha cultura política3.  

Após a criação  da Gerência de Direitos Humanos, o desafio era aplicar a 

mesma estratégia de participação para conhecer e dialogar com grupos e 

representações que pautem igualdade racial e LGBT. Quanto à igualdade racial, 

a perspectiva da Conferência foi mais viável.  

Através da realização do Fórum Organizativo, no intuito de compor 

a comissão organizadora com representação dos movimentos sociais, da 

sociedade civil, do poder público e das entidades de referência para a população 

negra local. No total, se engajaram dezenove instituições representando a 

sociedade civil e nove representações do Poder Público. Aconteceram oito pré-

conferências temáticas I- Educação e diversidade cultural, II-Racismo 

institucional, III- Povos de Terreiro, IV- Mulheres negras e o mundo do trabalho, 

V- Negros e negras nas universidades, VI-  Negros e negras LGBT, VII- 

Juventudes negras e VIII- Capoeira. 

A primeira Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Étnico-

Racial de Caruaru, teve como tema: “Democracia e desenvolvimento sem 

Racismo: por um Brasil afirmativo” e nessa mesma ocasião, discutiu-se: 

I – Estratégias para o desenvolvimento e o enfrentamento ao racismo; 

II - Políticas de igualdade racial no Brasil: avanços e desafios; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Apesar dessa ampla participação, na eleição que ocorreu um ano após a I Conferência, no 
processo eleitoral, apenas foi eleita uma suplente de vereadora, Rosemary da APODEC, 
militante dos direitos da pessoa com deficiência, participante do I do II Fórum, eleita Conselheira 
da Mulher na I Conferência da Mulher e delegada para a III Conferência Nacional da Mulher. 
Rosemary destaca a importância da I Conferência da Mulher de Caruaru, destaque-se que a 
mesma atualmente é vereadora do município.No Brasil, as mulheres ainda são minoria, na 
Câmara Federal representa apenas 8,77% do total da Casa, com 45 deputadas. No Senado, há 
12 senadoras, dentre os 81 lugares.3 Em Pernambuco são 6 deputadas apenas3 e em Caruaru 
não há nenhuma vereadora das 23 vagas na Câmara. A baixa ou nenhuma representatividade 
das mulheres nos espaços de Poder e ampliação da participação das mulheres nos mecanismos 
de participação criados pelos governos populares apresenta-se como questão relevante a ser 
estudada. 
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III – Arranjos Institucionais para assegurar a sustentabilidade das políticas de 

igualdade racial: órgãos de promoção da igualdade racial, fórum de gestores, 

conselhos e ouvidorias;  

IV – Participação política e controle social: igualdade étnico-racial nos espaços 

de decisão e mecanismos de participação da sociedade civil no monitoramento 

das políticas de igualdade racial. 

Engajaram-se mais de 200 pessoas, consolidando o debate e políticas de 

igualdade racial. As propostas oriundas das pré-conferências foram compiladas, 

votadas da Conferência e encaminhadas para que constituam-se o I Plano 

Municipal de Políticas para Igualdade Étnico- Racial, além da eleição do primeiro 

Conselho de Igualdade Étnico-racial.  

Já foram realizadas quatro Caminhadas de Terreiro, duas Semanas de 

Consciência Negra, conquistou-se uma praça em homenagem aos negros e 

negras de Caruaru, diálogo constante e mapeamento dos Terreiros,  

mapeamento  dos Quilombolas, apoio as atividades dos capoeristas e das 

capoeiristas, exposição de cultura de matrizes africanas, formação sociopolítica 

com os povos de Terreiro, escolas, grupos e associações dentre tantas outras 

ações realizadas. Uma das principais dificuldades foi a inexistência de 

movimentos organizados que atuassem para “fora” dela, normalmente 

dialogavam e realizavam atividades dentro do próprio ciclo que pertenciam. A 

realidade do racismo, do processo de embraquecimento ideológico da população 

negra deve ser atacada em diferentes níveis, desde a educação, saúde, políticas 

culturais, dentre tantas outras que funcionam como reconhecimento e afirmação 

da identidade negra. 

Em andamento está o processo para aderir ao Sistema Nacional de 

Promoção de Igualdade Racial- SINAPIR, importante por constituir-se como 

forma de organização e de articulação voltada a implementação do conjunto de 

políticas e serviços destinados a superar as desigualdades raciais existentes. 

A Conferência permitiu que a assessoria de Igualdade Racial fosse 

assumida por uma mulher negra e de Terreiro. Permitiu também que hoje fosse 

problematizado a Juventude Negra em Caruaru. 
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No tocante a políticas LGBT, a assessoria nasce no segundo semestre de 

2013, mas o diálogo social iniciou-se em 2011, com I Conferência Regional 

Agreste LGBT. Haviam grandes desafios, identificar, mapear e atuar frente as 

categorias que estão representadas na sigla LGBT, sem que minore nenhuma 

delas, frente as suas especificidades. Exemplificando, aqui em Caruaru, como 

na maioria das cidades, a população Trans tem enorme dificuldade de entrada 

no mercado de trabalho, de chegarem às universidades devido ao processo de 

exclusão, preconceito e discriminação que os/as assola. Existem questões 

pertinentes a saúde, por exemplo e as políticas de reconhecimento que são 

essenciais para garantir uma vida digna e que impõe diversos desafios a própria 

gestão.  

O primeiro ano da assessoria LGBT foi de alguns enfrentamentos à 

política assistencialista requerida, para instaurar políticas públicas que garantam 

avanços reais em termos de direitos e garantias à população LGBT. Para tanto, 

priorizou-se a articulação com organismos governamentais e não-

governamentais para fortalecer a atuação da secretaria e da assessoria. Para 

tanto, realizou-se ações, como por exemplo:  
I- Organização de Audiência Pública na Câmara de Vereadores sobre Cidadania e 

Garantia de Direitos à População LGBT em Parceria com a Secretaria Estadual 

de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSDH).  

II- Pré-Conferência de Negros e Negras Lésbicas Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (etapa preparatória para a I Conferência Municipal de Igualdade 

Racial).  

III- Parceria com o Movimento LGBT na realização da Semana da Cidadania e 

Orgulho LGBT de Caruaru.  

IV- Realização da ação “Mulheres Lésbicas, Políticas Públicas e Controle Social”.  

V- Realização da I e II Semana da Visibilidade Trans em parceria com a 

AMOTRANS de Pernambuco.  

VI- Exposição do Projeto TRANScritos (relatos de travestis e transexuais de 

Caruaru); 

V- Realização do II Encontro de Gestores e Gestoras LGBT de Pernambuco;  

VI- Parceria com o Ministério Público de Pernambuco na realização do Encontro de 

Direito Homoafetivo – Etapa Agreste; 
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VII- Elaboração de cartilhas orientadoras para abordagem policial em travestis e 

transexuais durante o São João de Caruaru; 

VIII- Parceria no Concurso de Talentos LGBT “Diversidade em Cena”; 

IX- Realização do Fórum Livre de Juventude LGBT; 

X- Inclusão da Prefeitura de Caruaru no Comitê Nacional de Políticas Públicas 

LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(CNPP/LGBT – SDH/PR); 

XI- Diversas intervenções socioeducativas nas instituições de educação de Caruaru 

(escolas públicas e privadas, faculdades e universidades); 

XII- Formação continuada de servidores e servidoras municipais para a excelência 

no atendimento e prestação de serviços públicos a LGBT. 

 Rodas de diálogos tem acontecido desde o início do ano de 2015, na 

busca por estabelecer maior relação e o de ouvir os/as protagonistas reais da 

pauta. Em andamento se encontra o projeto do Centro de Referência LGBT, a 

elaboração da Lei que cria o Conselho Municipal LGBT e a elaboração da I 

Conferência LGBT do município de Caruaru. 

Martha Ferreira Santos Farah (2008), a partir das pesquisas realizadas 

destaca que “Política pública pode ser entendida como um curso de ação do 

Estado, orientado por determinados objetivos, refletindo ou traduzindo um jogo 

de interesses. Um programa governamental, por sua vez, consiste em uma ação 

de menor abrangência em que se desdobra uma política pública” Daí a 

importância das diretrizes serem institucionalização através de leis. 

Os resultados alcançados são notados especialmente através de 13 

marcos legais instituídos desde então, voltados à ampliação de direitos, criação 

de organismos governamentais, e ampliação de instituições participativas que 

configuram um arranjo orientado a adensar a democracia pela vocalização da 

diversidade social. São eles:  

1) Lei de criação da Secretaria Especial da Mulher (2009);  
2) Lei de criação do Conselho Municipal da Mulher (2010);  
3) Lei de ampliação da licença-maternidade das servidoras municipais 
(2010) – Caruaru foi o primeiro município de Pernambuco a garantir este 
direito;  
4) Decreto que cria Comitê Intersetorial de Políticas para as Mulheres 

Anais II Encontro PDPP -  Página 44



	   22	  

(2010); 
5) Lei que reconhece omissão do Poder Público no caso de violência 
contra a agricultora S.M.S- violentada durante 28 anos pelo pai - e concede 
a ela auxílio financeiro mensal e vitalício (2012);  
6) Decreto que cria o Plano Municipal da Mulher, elaborado por governo e 
sociedade na Conferência Municipal da Mulher (2012);  
7) Lei de ampliação da Secretaria Especial da Mulher para Mulher e Direitos 
Humanos, criação das Gerências de Igualdade Racial e LGBT (2013); 
8) Lei de criação da Secretaria de Participação Social (2013);  
9) Decreto que cria o Comitê Intersetorial de Participação Social (2013);  
10) Lei de criação do Conselho de Igualdade Racial (2013);  
11) Decreto que garante o uso do Nome Social para Travestis e 
Transexuais no acesso à serviços e instituições municipais(2014);  
12) Portaria que institui Comissão de Elaboração de Diagnóstico sobre 
Juventude Negra em Caruaru (2014);  
13) Lei de instituição do Dia Municipal de Combate à Homofobia (2014).  
 

Durante a descrição do que foi desenvolvido em sede da experiência 

caruaruense, muitas dessas legislações já foram explicadas, carecendo 

aprofundar algumas, a exemplo do Decreto que cria o Comitê Intersetorial de 

Participação Social que tem como principal objetivo identificar e articular ações 

conjuntas entre secretarias com recortes de promoção de direitos e elevação de 

qualidade de vida da população em contexto de vulnerabilidade, minorias 

sociais, além de fomentar a participação social como mecanismo emancipatório. 

O Decreto que dispõe sobre o uso social nas instituições municipais 

garantem cidadania e respeito à identidade de gênero as travestis e transexuais. 

É um passo importante para o alargamento de direitos e políticas públicas de 

reconhecimento. Ora, assim como a Lei que institui o Dia Municipal de Combate 

à Homofobia, ambas reconhecem as categorias políticas encarnadas na 

população LGBT. De um lado, que existe as pessoas Trans e que são 

detentoras do direito de identidade, não pelo sexo que nasceram, mas por uma 

categoria política vanguardista, a identidade de gênero. Abre a porta 
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definitivamente para o asseguramento e visibilidade das pessoas Trans. Do 

outro, teremos a Homofobia reconhecida como uma mazela social, levando ao 

compromisso da gestão e dos/as representantes do povo no enfrentamento e 

estruturação de políticas que coíbam dentro e fora da gestão, tal prática. Se 

pensarmos em termos de país, sabendo que ocupamos o primeiro lugar na 

categoria de maior incidência de assassinatos de LGBT`s, assumir a luta pelo 

fim da violência e violação de direitos de vida e dignidade da população LGBT é 

passo fundamental e sai na frente em termos de reconhecimento e 

desenvolvimento de políticas comprometidas com a paz. 

Seguindo o raciocínio do reconhecimento, temos ainda a Portaria que 

institui Comissão de Elaboração de Diagnóstico sobre Juventude Negra em 

Caruaru. É sabido que 77% dos crimes violentos e letais no nosso país 

acontecem contra negros/as e sobretudo, jovens. O processo de escravidão e 

exclusão, seja do ponto de vista social, seja do econômico tem cor e faixa etária, 

preferenciais. 

Para avançar em termos de compromisso da gestão com a inclusão e 

superação das desigualdades, é fundamental que haja um diagnóstico para 

orientar a política pública de Juventude em Caruaru, tendo em vista que cada 

cidade tem suas particularidades que podem exigir uma condução e efetividade 

da política para atender a população de forma mais efetiva.  

Ante o exposto, há uma coerência com o pressuposto teórico eleito pelas 

pesquisadoras e (ex-)gestoras que pauta a nova institucionalidade democrática 

promovida a partir do alargamento da participação cidadã nas decisões pública 

colabora para a inclusão das mulheres, negras e negros e LGBT`s na política. E 

que, ainda, os mecanismos institucionais de participação social devem ser 

promovidos pelo Estado e ocupados pela sociedade aproximando as políticas 

públicas das demandas sociais e permitindo maior visibilidade à atores/as e 

pautas excluídas pelo sistema tradicional de representação democrática. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A formalização normativa de tais políticas configura a determinação em fazer 
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desse alargamento democrático uma ação de longo prazo e de Estado. Perceba-

se, ainda, que o exercício da participação motivou a criação de mais 

mecanismos participativo, destacadamente o surgimento de uma Secretaria 

voltada exclusivamente para o desenvolvimento e organização da política 

participativa municipal.  

  A pesquisa realizada sobre a composição desses espaços institucionais 

de participação revela justamente o protagonismo de mulheres, negro/as e 

população LGBT. Há mais diversidade de gênero, de raça e de identidade 

sexual no Orçamento Participativo, nos Conselhos Gestores e nas Conferências 

de Políticas Públicas que em toda história da representação eleitoral na cidade. 

E a maior presença desses setores sub-representados nas instituições 

tradicionais é uma constante nos mecanismos participativos brasileiros. No caso 

de Caruaru, além de contabilizar avanços no tocante ao diálogo e espaços de 

deliberações públicas, do fortalecimento e surgimento de movimentos, 

organizações que pautam as demandas das ditas categorias, as legislações 

revelam o processo de legitimidade e servem como mensuradoras da igualdade 

política buscada. 

       Apesar das legislações serem ao final promulgadas por meio das 

instituições representativas, as disputas em torno do seu conteúdo e de seu 

ingresso na agenda pública revelam um processo participativo pujante.  

Se por um lado é certo que ainda há caminhos a serem percorridos para a 

superação da desigualdade política, que passa pelo aprofundamento do debate 

em torno das alternativas para além dos métodos democráticos tradicionais, a 

"legalização" das demandas de sujeitos políticos excluídos acena para 

mudanças estruturais no modo de ser da democracia local. 
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Educação política e participação: um estudo a partir de experiências práticas com 
jovens de Araraquara-SP e Suzano-SP 

Humberto Dantas1 
Bruno Souza da Silva2 

 

Introdução 

O pensamento teórico sobre a democracia nos permite compreender que sua 

consolidação se ampara sobre dois pilares essenciais: a participação e a educação. O 

primeiro está associado ao tipo de democracia que uma sociedade adota. No modelo 

representativo, por exemplo, a forma mais consagrada de participação é a eleição. O 

segundo pilar está associado à educação, ou à informação – as percepções variam de 

acordo com cada autor na literatura da área (Dantas e Estramanho, 2013). 

De acordo com Cosson (2011), o letramento político pode ser definido como o 

processo de apropriação de conhecimentos, práticas e valores tanto para a manutenção 

quanto para o aprimoramento da democracia. Nesse contexto, a educação política seria o 

instrumento privilegiado para fomentar tal letramento ao disseminar conhecimentos sobre 

a cidadania, o governo democrático, a organização política, as instituições bem como seu 

funcionamento; ao trabalhar as habilidades e competências necessárias ao 

desenvolvimento do pensamento crítico e à participação, e ao pautar-se por valores ou 

atitudes que sustentem e favoreçam a vida democrática. 

No Brasil, a despeito de avanços quantitativos no campo da inclusão de cidadãos 

no rol de votantes, bem como do aumento dos graus de escolaridade da sociedade em 

geral, parece razoável afirmar que aspectos associados à educação política formal da 

sociedade configuram realidade distante - a despeito de a Filosofia e a Sociologia terem 

sido trazidas ao conjunto de disciplinas escolares e de a política ser considerada, pelo 

MEC, tema transversal (KRAWCZYK, 2011; SEVERINO, 2010). Ademais, segundo 

Schlegel (2010) os avanços da educação no Brasil não trouxeram um adensamento no 

grau de politização dos cidadãos, pelo contrário.  

                                                           
1 Cientista social, mestre e doutor em Ciência Política pela USP. Professor e pesquisador do Insper e 
conselheiro da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. Ao longo dos últimos 12 anos participou diretamente 
de mais de 300 cursos livres de formação política, com destaque para a coordenação das ações descritas 
nesse artigo sob responsabilidade da Fundação Konrad Adenauer. 
 
2 Graduado e mestre em Ciências Sociais e doutorando em Ciência Política pela UNICAMP. Pesquisador do 
Laboratório de Política e Governo (UNESP/Araraquara) e membro do Grupo de Estudos em Política 
Brasileira (POLBRAS-CESOP/UNICAMP). Nos últimos três anos tem participado de cursos de formação 
política, com destaque para a realização do projeto descrito nesse artigo, realizado sob responsabilidade da 
Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara-SP.  
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Para além da discussão sobre a realidade brasileira, a presença de conteúdos de 

política na formação escolar parece algo comum em países avaliados no ICCS - 

International Civic and Citizenship Education Study, composto por um conjunto de 38 

nações, distribuídas em diferentes continentes e envolvidas numa pesquisa que constrói 

uma espécie de ranqueamento que reconhece o valor de tais ações. O Brasil não 

participa desse conjunto de nações, por razões que podem, inclusive, serem 

compreendidas em Resende (2010) e parece ainda distante de desafios estruturantes 

associados à educação política (COSSON, 2010). O que assistimos de mais concreto e 

formal em termos de educação política no país são ações desenvolvidas pelo terceiro 

setor ou por Escolas do Legislativo, organismos dos parlamentos (COSSON, 2008; 

DANTAS, 2010; CARVALHO, 2014). 

Diante de tais aspectos o objetivo principal deste trabalho é, para além dessa 

concepção teórica introdutória que nos permite localizar o debate sobre a educação 

política no Brasil, apreender quantitativamente a percepção de jovens sobre a política, 

dividindo as análises em dois grupos – ambos formados a partir de atividades de 

educação política realizadas em 2014 em Araraquara e em Suzano, ambos os municípios 

no estado de São Paulo. 

As análises apresentadas aqui estão pautadas no preenchimento de formulários de 

avaliação das atividades, que serão detalhadas a seguir. Os resultados colhidos tornam 

possível alinhar algumas variáveis e analisar comparativamente os resultados dos grupos, 

o que permitirá contribuir para o campo de discussões acerca da formação política e os 

seus impactos, sobretudo no público jovem. O estudo parte da ideia de que podem existir 

diferenças entre percepções, as quais estariam amparadas sobre os programas da 

atividade ou mesmo sobre a lógica regional. Neste sentido, pergunta-se: jovens do interior 

do estado observam e pensam a política de forma diferente de estudantes de uma cidade 

da região metropolitana do estado? Esses jovens se informam sobre política da mesma 

maneira? O que compreendem sobre política e participação? Diante das respostas e das 

análises possíveis de serem feitas de forma isolada (cada cidade), e de forma a comparar 

os grupos, parece possível sugerir, a exemplo do que desenvolveu Dantas e Caruso 

(2011), uma série de ações e percepções associadas à educação política como algo a ser 

levado aos estudantes e que pode impactar a sua relação com o ambiente democrático. 

Dessa maneira, mais do que compreender princípios gerais da democracia, da 

participação e da aproximação de dois conjuntos de jovens com a política é relevante 

esclarecer que o debate pode trafegar no campo da discussão de políticas públicas de 
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educação. Diante dos objetivos expostos, o trabalho vai partir da hipótese de que os 

jovens reconhecem a política como conteúdo relevante em suas formações e que não há 

grandes diferenças nessas percepções quando comparamos as cidades envolvidas nesse 

estudo. 

 

O projeto de Araraquara 

O curso de educação política ministrado na cidade de Araraquara-SP é parte 

integrante do projeto de formação política Parlamento Jovem, cujas atividades tiveram 

início em 2014. O projeto é de iniciativa da Câmara Municipal da cidade, realizado através 

da sua Escola do Legislativo, em parceria com o Laboratório de Política e Governo da 

Faculdade de Ciências e Letras, Unesp/Araraquara-SP, o qual ofereceu o material 

humano para o desenvolvimento das atividades do projeto. Este, por sua vez, estruturou-

se de modo que os trabalhos foram desenvolvidos em três etapas, nas quais o público-

alvo pôde entrar em contato com temas políticos tanto de modo teórico quanto prático e 

reflexivo. Este público-alvo foi composto por jovens matriculados nas 8ª séries (9º ano) do 

Ensino Fundamental das redes municipal, estadual e particular de ensino das escolas que 

aderiram ao projeto3. 

Para efeito de contextualização, Araraquara está localizada na região central do 

estado de São Paulo, distante cerca de 270 Km da capital paulista possuindo uma 

população de aproximadamente 224 mil habitantes em 2014. A cidade aparece na lista 

das que possuem melhor qualidade de vida, com índice de desenvolvimento humano 

considerado muito alto de acordo com os dados do IDHM4 de 2010, no qual atingiu 0,815. 

Em relação à renda per capita, no ano de 2011 o município chegou a um valor próximo à 

R$ 25 mil reais. No entanto, a desigualdade está presente, já que no ano de 2010 seu 

índice de Gini5 atingiu o valor de 0,500, fator este que se torna perceptível também no que 

diz respeito às condições educacionais nas regiões centrais em comparação às regiões 

periféricas da cidade. Ainda em termos econômicos, embora haja presença do 

agronegócio na produção de açúcar, álcool e laranja, destaca-se a força do setor de 

serviços e comércio, responsável por mais de 65% da ocupação profissional de uma 

                                                           
3 Ao todo 24 escolas participaram do projeto: 11 escolas da rede municipal; 11 escolas da rede estadual; 2 
escolas da rede particular, cujos alunos estavam distribuídos em suas turmas escolares, totalizando 57 
turmas que participaram das ações de formação política.  
4 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal que sintetiza três indicadores em sua composição: 
longevidade, educação e renda.  
5 O Índice de Gini mede a desigualdade social, variando de 0 (situação de igualdade) à 1 (situação de 
completa desigualdade).  
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população majoritariamente urbana. Esta caracterização mostra condições 

socioeconômicas um pouco distintas entre as cidades de Araraquara e Suzano, fora 

diferenças de desenhos organizacionais dos projetos de formação política, fatores estes 

importantes para identificarmos distinções nos resultados finais das ações uma vez 

comparadas.  

Voltando às etapas do projeto, sua primeira etapa contou com a oferta de um curso 

de educação política no mês de setembro, na qual foram trabalhados os seguintes temas 

ao longo de uma hora e quarenta minutos de aula: espaços de convivência dos cidadãos 

(diferenças entre espaço público x espaço privado), democracia, organização dos poderes 

no Brasil, voto, sistema eleitoral brasileiro, poder legislativo municipal, funções do 

vereador e cidadania. Já a segunda etapa do projeto, realizada no mês de outubro, foi 

composta por uma oficina prática de processo legislativo com a mesma duração de 

tempo. Na oficina, os alunos primeiramente tiveram contato com algumas definições e 

trâmites regimentais de um projeto de lei ordinária e, após essa explicação, tiveram a 

possibilidade de propor um projeto para o município. Por fim, a terceira etapa, ocorrida no 

mês de dezembro, contemplou a vivência de uma Sessão Ordinária no Plenário da 

Câmara Municipal, na qual os alunos de 18 escolas, dentre as 24 envolvidas com o 

projeto, puderam defender suas propostas para a cidade. Este número de escolas 

representadas coincidiu com a quantidade de vereadores do município. Ao longo da 

vivência os vereadores jovens puderam aprender, na prática, como funciona uma sessão 

plenária, quais os momentos que a compõe e como um parlamentar pode nela se 

manifestar.  

Outra característica importante do projeto é o fato do público-alvo ser controlado 

pela seriação escolar uma vez que foi ministrado no ambiente da escola. Isso permitiu 

que fossem alcançados cerca de 1.200 jovens dentro da faixa etária dos 14 aos 16 anos 

de idade de diferentes localidades e perfis sociais no município, abrangendo desde 

escolas localizadas mais próximas às áreas centrais até regiões mais periféricas. Nesse 

sentido, os locais nos quais o curso foi ministrado variaram em virtude das distintas 

condições infraestruturais das unidades escolares, do engajamento do corpo docente na 

valorização da atividade e na pré-disposição dos diretores e coordenadores escolares em 

organizarem o ambiente de aprendizado. Contudo, baseado nas percepções dos jovens 

em relação às atividades desenvolvidas é possível afirmar que esses fatores estruturais 

podem ter dificultado a realização do curso em alguns locais – fator este que não está 

presente no projeto de Suzano por conta das ações de formação política ocorrerem num 
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mesmo local com condições apropriadas para o desenvolvimento do trabalho – mas não 

prejudicaram a compreensão dos conteúdos. 

Como forma de avaliar a percepção do jovem sobre a política e sobre o curso 

ofertado, ao término do primeiro encontro aplicou-se questionários com todos os 

participantes. Ao todo, 1.148 questionários foram computados. Conforme destacado 

anteriormente, a faixa etária variou nas turmas dos 9º anos do Ensino Fundamental, o que 

poderia gerar distorções nos resultados apresentados quando comparados com os do 

projeto de Suzano, no qual se destaca o público com idade de 15 anos, porém com níveis 

de escolaridade distintos. Dessa maneira, a variável idade, para efeitos comparativos 

entre os projetos, é nossa variável independente. Portanto, para a realização da nossa 

análise, consideraremos apenas os dados obtidos com os jovens de 15 anos de idade à 

época das respostas, chegando a um total de 353 formulários preenchidos no projeto de 

Araraquara e de 245 no projeto de Suzano.  

As questões que compuseram o questionário aplicado no projeto de Araraquara 

basearam-se em resultados de pesquisas a partir de experiências de formação política 

coordenadas pela Fundação Konrad Adenauer, descritos em trabalhos anteriores por 

Dantas (2013 e 2014). As perguntas estruturadas nos formulários aplicados no projeto de 

Araraquara, além das perguntas de caracterização pessoal que foram o sexo, a idade e 

se o respondente trabalhava ou não, podem ser divididas em três conjuntos: i) que diz 

respeito aos canais de comunicação pelos quais o jovem tem se informado sobre fatos 

políticos; ii) que procura avaliar a percepção do jovem quanto ao curso de formação 

política realizado, sua importância, necessidade de continuidade e possibilidade de 

difusão de novos conhecimentos; iii) o qual engloba sentenças relativas à percepção dos 

jovens sobre temas como função dos legisladores, corrupção, partidos políticos, 

participação, importância do voto e educação política. A partir dessas informações é 

possível descrever os resultados do projeto de Araraquara. 

Dentre os 353 questionários computados, 56,9% deles foram preenchidos por 

meninos e 43,1% por meninas. No que diz respeito à questão do trabalho, ao todo, 41 

jovens responderam que trabalham (11,6%), dado este importante, tendo em vista que se 

trata de jovens com apenas 15 anos de idade já atuantes no mercado. Em relação ao 

conjunto de perguntas referentes à maneira como o jovem obtém informações sobre fatos 

políticos há um grande destaque para a televisão, utilizada, em combinação com outros 

meios de comunicação, por 90,7% dos jovens. Logo em seguida, porém menos 

expressivos, aparecem: escolas e palestras (48,7%), redes sociais (47,3%), jornais e 
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revistas (45,3%), rádio (38,5%) e, por último, conversas e discussões com amigos e 

familiares (29,5%). Há, portanto, uma reprodução de maneiras mais tradicionais de se 

informar destacadas nos hábitos do jovem como mostram os dados do uso da televisão, 

escolas/palestras e jornais/revistas. As redes sociais, tão propagadas como as novas 

ferramentas de interação e difusão da informação em tempo real, ainda são pouco 

utilizadas como meio de obtenção de informação sobre política pelo público jovem.  

O segundo conjunto de perguntas dos formulários procurou captar a maneira como 

o curso impactou o jovem. Dentre as possibilidades de resposta, para cada sentença 

presente no questionário, o respondente deveria indicar se discordava da sentença, se 

concordava com ela ou, ainda, se não tinha nenhuma opinião. Neste aspecto, o 

questionário aplicado no projeto de Araraquara é diferente do projeto de Suzano tendo em 

vista que neste último, para cada sentença, havia uma possibilidade de resposta 

gradativa, que vai desde o discordo totalmente até o concordo totalmente, somando 

quatro opções. Contudo, isso não impossibilita a comparação entre os casos, na medida 

em que para ambos construímos um índice de concordância, o qual nos permitiu captar, 

dentre as diferentes respostas dadas às sentenças, o maior ou menor distanciamento das 

percepções de concordância sobre elementos do curso. Os valores foram definidos em 

termos percentuais.  

No caso de Araraquara pontuou-se entre 0 e 1 as respostas. No caso de respostas 

“discordo” não foi atribuído nenhum ponto. Para o caso de respostas “concordo”, 1 ponto. 

As respostas “não tenho opinião” foram retiradas do sistema de pontuação. A partir da 

pontuação final calculamos o valor percentual da concordância. No caso de Suzano, a 

pontuação variou de 0 a 3 pontos, conforme será detalhado na sessão seguinte. Quanto 

aos dados do projeto de Araraquara, a Tabela 1 mostra o grau de concordância das 

sentenças de avaliação do curso. 

Tabela 1 – Grau de concordância com sentenças de avaliação do curso 

Sentença 
Índice de  

concordância 

O curso me trouxe conhecimentos novos 95,2% 
Recomendo o curso para outros cidadãos 94,4% 
O curso deve continuar a ser oferecido nesse local para outras turmas 93,1% 
O curso mudou minha forma de entender o poder legislativo 89,9% 
O curso me incentivou a procurar mais informações sobre política 70,5% 
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Conforme mostram os dados, no geral há uma percepção muito positiva sobre o 

curso ofertado. Destacam-se principalmente as três primeiras sentenças, as quais 

atingiram concordância acima dos 90%. Isso mostra que os conteúdos tratados em sala 

de aula por disciplinas obrigatórias ainda não são suficientes para que o jovem 

compreenda, minimamente, o funcionamento da política em nosso país. Prova disso é o 

fato de 95,2% dos respondentes indicar que o curso lhes proporcionou ter acesso a um 

novo conhecimento. Por outro lado, a aprovação do curso em si e a recomendação para 

que o mesmo possa ser replicado para outros cidadãos, e também novamente no 

ambiente escolar em que foi ministrado, aponta para a satisfação do público com o 

conteúdo trabalhado.  

Em relação às outras duas sentenças é satisfatório, primeiramente, o fato de o 

curso contribuir para que os alunos tenham mudado sua forma de percepção sobre o 

poder legislativo. Visão esta que aparecia muito confusa através das falas em sala de 

aula registradas no relatório final do projeto. Ao longo do curso, em diferentes momentos, 

foram mostradas as principais atribuições do poder legislativo e funções dos 

representantes políticos.  Destacaram-se também os motivos pelos quais devemos 

acompanhar os trabalhos destes representantes a fim de nos tornarmos cidadãos mais 

ativos inclusive quando acompanhamos os trabalhos do legislativo, principal casa 

representativa do país em qualquer nível federativo. Quanto ao curso conseguir incentivá-

los a buscar mais informações sobre política, o percentual de concordância acaba sendo 

o mais baixo entre todos. No entanto, em partes isso pode ser explicado pelo fato deste 

jovem pouco utilizar ferramentas como a internet enquanto meio de se informar 

politicamente, sendo grande o peso da televisão neste aspecto, conforme apontado 

anteriormente. Há aqui a necessidade de tornar mais atrativo para o público-alvo a busca 

de informação política, demonstrando principalmente a potencialidade dos novos meios 

de comunicação. 

Por último, no terceiro conjunto de questões, buscou-se compreender a maneira 

como os jovens percebem a política e a democracia. Para a obtenção do índice de 

concordância nestas respostas seguiu-se o mesmo princípio das sentenças anteriores. A 

Tabela 2 mostra o grau de concordância das sentenças que dizem respeito à percepção 

política dos jovens.  
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Tabela 2 – Grau de concordância com sentenças associadas às percepções políticas 

Sentença 
Índice de  

concordância 

O voto é importante para mudar a realidade do país  91,4% 
A participação política dos cidadãos é importante para a mudança na sociedade 91,4% 
Os partidos políticos são importantes para a sociedade 84,6% 
Educação política deveria estar presente nas escolas 83,9% 
Somos os responsáveis pelos resultados da política no nosso dia a dia  81,0% 
A corrupção é o maior problema de nosso país e todos são responsáveis 66,3% 
A imprensa cumpre bem seu papel de informar a sociedade 52,2% 
Legisladores devem realizar favores que o Poder Executivo não realiza 46,1% 
Os políticos são todos corruptos e a sociedade é vítima deles 46,1% 

 

 No geral os dados apontam para um grau de concordância importante sobre 

elementos fundamentais à democracia, como participação e necessidade de educar os 

cidadãos para o aprimoramento político. Os maiores graus de concordância foram os que 

diziam respeito ao voto como um instrumento importante de modificação política e a 

participação dos cidadãos como algo que contribui para a mudança da nossa sociedade, 

ambos atingindo 91,4%. Há neste aspecto proximidade com dados de diferentes surveys 

nacionais demonstrando a importância da matriz eleitoral como meio de participação 

política em nossa democracia.  

 Em relação aos partidos políticos há uma compreensão de que eles são 

importantes para a sociedade, valendo lembrar que isso não é o mesmo que indicar a 

confiança que as pessoas possuem nessas organizações, o que recentes pesquisas têm 

apontado para baixos índices. Há um reconhecimento aqui de que os partidos importam 

para a organização dos interesses, das demandas das pessoas, amparado também sobre 

os relatos de sala de aula. Quanto à educação política e a responsabilidade do indivíduo 

sobre os resultados da política no dia a dia o índice ficou acima dos 80%, mostrando 

também que o processo de conscientização política pode ser iniciado ainda nas escolas, 

contribuindo dessa maneira para o aprimoramento da democracia e responsabilização 

dos indivíduos sobre suas ações políticas. Enfim, colaborando para o avanço da 

cidadania.  

 Quanto às sentenças mais críticas que diziam respeito à corrupção, papel da 

imprensa em informar o cidadão e lógica do favor pessoal pela política, há distinções 

importantes e que mostram novas possibilidades de realização política. A corrupção 

enquanto principal problema do nosso país atingiu um índice de concordância 

considerável (66,3%), apontando para o fato de que também entre os jovens está 
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difundida a percepção de que a corrupção é um problema que fere a lógica do 

funcionamento democrático. A importância deste aspecto é tão significativa que na oferta 

do curso em 2015 passou a ser dedicada uma sessão para discutir-se a corrupção, sua 

origem e possibilidades de enfrentamento a fim de construirmos uma sociedade mais 

ética e menos tolerante a benefícios individuais em negociações de interesse público. Em 

relação à imprensa cumprir bem o seu papel de informar a sociedade o grau de 

concordância foi mediano, mostrando que os jovens percebem com certa desconfiança a 

oferta de informação que chega até eles.   

 Nota-se ainda, no que diz respeito ao que esperar do poder legislativo, que ainda 

há uma concordância significativa pelos jovens de que os legisladores devem realizar 

favores pessoais, a despeito de haver alto grau de concordância sobre o curso ter 

contribuído para mudar suas percepções sobre o poder legislativo, conforme indicado 

anteriormente. Por outro lado, o mesmo grau de concordância (46,1%) aparece na 

sentença que diz respeito a todos os políticos serem corruptos e a sociedade ser vítima 

deles. Há, neste sentido, espaço de aproximação com os jovens por parte dos bons 

políticos ou mesmo lideranças que não estejam atreladas a casos de corrupção. 

 

O projeto de Suzano 

Os cursos de política ocorridos na cidade de Suzano fazem parte de um conjunto 

maior de atividades realizado pela Fundação Konrad Adenauer desde 2009 em dez locais 

diferentes nas periferias da Grande São Paulo. Assim, ao todo, até 2014, foram formadas 

60 turmas. No primeiro biênio o curso era voltado, em parceria com órgãos públicos 

estaduais, para lideranças comunitárias e cidadãos em geral. No segundo biênio o intuito 

foi atingir escolas públicas de ensino médio, e no terceiro ciclo de atividades, o biênio 

mais recente foi reservado para organizações não governamentais e seus projetos 

destinados a jovens. As razões para tais mudanças não merecem discussão acurada aqui 

e parte expressiva desse trabalho pode ser compreendida em publicações recentes 

(Dantas, Soares, Soares e Lamari (2010); Dantas (2013); Dantas e Estramanho (2013) e; 

Dantas (2014)). 

O curso está fundamentalmente dividido em três encontros, com duração de três 

horas, que têm como objetivo abordar as seguintes temáticas com os jovens: democracia, 

ética, divisão dos poderes e esferas de poder, responsabilidades cidadãs, cidadania e 

política públicas. A despeito de uma carga horária maior que aquela registrada em 
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Araraquara, parece bastante possível afirmar que ambos os público tiveram contato com 

conteúdo introdutório relevante em matéria de política. Assim, em ambos os casos os 

aspectos abordados são, naturalmente, tratados de forma introdutória e em todas as 

turmas aspectos teóricos são mesclados com atividades de construção conjunta de 

reflexões. Nos três encontros da Fundação Konrad Adenauer os participantes são sempre 

divididos em grupos, debatem questões e apresentam resultados de maneira bastante 

dinâmica. O nível das percepções varia de acordo com as turmas, mas é possível afirmar 

que os jovens apreendem conteúdos políticos e se envolvem com as ações de forma mais 

assídua do que pregariam hipóteses pautadas no senso comum. 

Em 2013 e 2014 parte das atividades foi realizada na cidade de Suzano, município 

da Grande São Paulo localizado a 34 quilômetros da capital. Sede de indústrias e 

empresas de porte significativo, o local tinha pouco menos de 280 mil habitantes de 

acordo com estimativas do IBGE de 2013. Seu PIB per capita se aproximava de R$ 20 mil 

anuais em 2009, mas é possível afirmar a existência de profundas desigualdades 

associadas à lógica de uma cidade que depende fortemente da economia da capital – 

estudos sobre a Região Metropolitana de São Paulo indicam Suzano como cidade 

dormitório. 

O local escolhido para a realização de três unidades do curso entre 2013 e 2014 foi 

a Guarda Mirim de Suzano. A organização, tradicional na cidade, prepara jovens de 

ensino médio para o ingresso no mercado de trabalho por meio de ações associadas a 

um programa de Jovem Aprendiz – conceito trazido pela Lei da Aprendizagem. Parte do 

conteúdo dessa formação é, legalmente, associado à cidadania e a organização 

desenvolve projeto batizado de Voto Consciente para suprir tal demanda. Nesse contexto, 

que transcende a atuação dos cursos de Iniciação Política oferecidos pela Fundação 

Konrad Adenauer, as três aulas servem de introdução às principais temáticas. Em 2013, 

as atividades ocorreram em abril, portanto antes dos manifestos que se intensificaram 

entre maio e junho, e atingiu 190 participantes. No ano seguinte, dado o contingente 

expressivo da edição anterior, foram realizadas duas atividades dividindo o total de 

alunos. Na primeira delas foram atendidos 132 estudantes e na segunda outros 125. 

Assim, em dois anos, 447 jovens de Suzano participaram das reflexões políticas dessa 

atividade na cidade. Para os fins desse estudo, como já observado, serão considerados 

apenas alunos formados em 2014, permitindo um controle maior sobre a lógica das 

percepções conjunturais na comparação com Araraquara. 
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A exemplo das ações realizadas no interior do estado, ao término de cada curso os 

alunos responderam questionários que tinham como objetivo avaliar as ações e captar 

percepções sobre a política. As atividades na cidade foram realizadas entre o final de 

março e o início de abril de 2014. Para os fins desse trabalho serão selecionados apenas 

os questionários respondidos por jovens com 15 anos de idade à época das respostas, 

permitindo comparação mais precisa com os jovens araraquarenses. Os resultados da 

cidade de Suzano serão descritos nessa parte do trabalho. Ao todo, foram computados 

245 formulários, sendo 56,3% preenchidos por meninos e 43,7% por meninas – resultado 

muito próximo ao registrado em Araraquara. Em relação à escolaridade, 72,2% cursavam 

o primeiro ano do ensino médio e outros 27,8% já estavam no segundo ano – aqui a 

primeira diferença em relação à cidade do interior, pois as atividades da Câmara 

Municipal em parceria com a UNESP se restringiram ao último ano do ensino 

fundamental. Ainda no que diz respeito às características do grupo pesquisado, apenas 

um dos 245 entrevistados afirmou que trabalha. Os demais estudam e no contraturno 

escolar participam das atividades de formação da Guarda Mirim. 

Em relação à política, a primeira questão estava associada aos canais utilizados 

comumente para a busca por informações políticas. Chama a atenção, como já apontava 

Dantas (2013 e 2014) a expressiva utilização da televisão. Em pergunta que permitia mais 

de uma resposta, esse meio atinge 95,1% dos jovens, seguido por cursos, jornais e 

revistas que registraram mais da metade das adesões e menos de dois terços. A internet 

– por meio de sites (51,4%) e redes sociais (38,4%) – não atingiu os resultados que 

percepções iniciais sobre o uso desses recursos poderiam sugerir. Assim, no que diz 

respeito à informação política, os jovens pesquisados ainda parecem reproduzir hábitos 

mais tradicionais – sem, nesse caso, menosprezar que os resultados apontados em 

relação aos novos canais de tecnologia são expressivos e merecem atenção. 

O ponto seguinte estava associado à outra questão bastante delicada: a adesão ou 

simpatia aos partidos políticos. Os manifestos de 2013, por exemplo, sugerem o 

adensamento de um afastamento já bastante expressivo em relação a tais tipos de 

organização. As legendas, inclusive, buscaram realizar campanhas recentes de filiação 

junto ao público mais jovem. Entre os susanenses, considerando que a idade do grupo 

analisado sequer os permitia experiências eleitorais formais (na qualidade de eleitores), 

mais de dois terços (70,2%) afirmaram não guardar simpatia ou aproximação com 

partidos. Ainda assim, outros 30% se posicionaram como simpáticos, o que representa 

um contingente de 74 jovens. Entre eles, 47 (63,5%) apontam o PT como a legenda 
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favorita e 11 (14,9%) o PSDB. Da mesma maneira que tem ocorrido no plano federal e 

estadual, ao longo dos últimos anos o PT e a dupla DEM-PSDB protagonizaram as 

disputas na cidade, reforçando tal divisão. Ademais, os indicadores socioeconômicos da 

região do Alto-Tietê, onde está Suzano, parecem justificar o predomínio petista. 

Municipalmente, os trabalhadores governaram entre 2005 e 2012, e os tucanos venceram 

o pleito mais recente e estão no poder desde 2013. Nenhum outro partido merece 

destaque na indicação dos jovens locais. 

O intuito seguinte da pesquisa era compreender de que maneira os estudantes 

envolvidos no curso pretendiam utilizar os conteúdos assimilados em sala de aula. Aos 

respondentes era dada a possibilidade de indicação de até três respostas num conjunto 

fechado de oito alternativas. O destaque maior ficou para o uso como eleitor (80,8%), 

seguido por pontos como ensino médio, ENEM e faculdade, todos com menos de 40% 

cada um. Assim, para além de reconhecer que o conteúdo pode contribuir para aspectos 

educacionais, os jovens já compreendem que o debate político tem como intuito maior o 

amadurecimento da condição cidadã com a qual se depararão num futuro bastante 

próximo. 

Diante de tal resultado parece bastante interessante a compreensão sobre o curso 

como um todo. Um conjunto de sentenças que visavam à avaliação das atividades era 

apresentado e os jovens podiam indicar se concordavam plenamente ou em partes com a 

afirmação, ou ainda se discordavam nesses mesmos graus de intensidade. As respostas 

permitem uma tabulação capaz de gerar índices de concordância. À posição “discordo 

totalmente” é dado zero ponto e às respostas “concordo totalmente” três pontos – as 

posições intermediárias recebem 1 e 2 pontos. Com base em médias e cálculos de 

porcentuais é possível verificar a intensidade do grupo de 245 jovens em relação à 

percepção acerca das oito sentenças apresentadas.  

Tabela 3 – Grau de concordância com sentenças de avaliação do curso 

Sentença 
Índice de 

concordância 

O curso deve continuar a ser oferecido 97,7% 

Recomendo o curso para outros jovens 96,3% 

Trouxe muitos conhecimentos novos 92,8% 

Dinâmicas estimulam a participação 90,1% 

Professores são neutros em suas posições 87,9% 

Curso mudou minha forma de entender a política 85,7% 

Formato do curso é adequado 80,8% 

Passei a procurar mais informações políticas 75,8% 
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As duas primeiras sentenças indicam que os jovens ofertaram significativo valor às 

atividades, para quase a totalidade deles o curso deve continuar a ser oferecido e, 

inclusive, a ação seria recomendada para outros alunos. Num segundo bloco de 

sentenças, associadas ao conteúdo, merece destaque o reconhecimento ao fato de novos 

conhecimentos terem sido trazidos (92,8%), de o conteúdo ter mudado a forma de 

entender a política (85,7%) e de uma busca maior por informações após a realização das 

atividades (75,8%). Mesmo sendo esta última a sentença que apontou o menor grau de 

concordância, ainda assim atingiu média superior a três quartos. Por fim, houve 

percepção de que o formato da ação é adequado (80,8%) – sendo que em comentários 

abertos nos questionários reclamou-se de mais tempo para a continuidade dos debates, o 

que pode ser visto como positivo – e de que os professores são neutros em relação às 

suas preferências partidárias (87,9%). Esse é o ponto mais relevante na discussão ética 

sobre a formação política de jovens. Não parece possível aceitar que docentes levem 

para as salas de aula suas convicções pessoais, a ponto de buscarem doutrinar 

discentes. Esse ponto é considerado central nas atividades desenvolvidas e os 

resultados, a despeito do alto grau de concordância em relação à neutralidade, ainda 

merecem atenção e aprimoramento. 

Por fim, um último conjunto de sentenças tinha como objetivo central apreender 

valores dos jovens em relação à política e à democracia. O ideal, nesse caso, seria 

realizar exercícios iniciais e finais, testando essas mesmas sentenças. A despeito do 

ganho representado por ações desse tipo, ainda é possível emprestar valor significativo 

para os resultados obtidos em análises acerca dos valores que orientam os jovens. O 

modo de questionar, buscando a adesão ao grau de concordância do respondente, e a 

forma de analisar, utilizando médias, são os mesmos do exercício anterior. 

Tabela 4 – Grau de concordância com sentenças associadas às percepções políticas 

Sentença 
Índice de 

concordância 

Somos os responsáveis pelos resultados da política em nossa democracia 92,5% 

Educação política deveria estar presente nas escolas 84,6% 

Somos os responsáveis pelas nossas realidades e podemos muda-la pelo voto 83,9% 

Devemos nos aproximar dos partidos políticos por sua importância 69,8% 

A corrupção é o maior problema de nosso país e todos são responsáveis 63,2% 

A imprensa cumpre bem seu papel de informar a sociedade 58,2% 

Legisladores devem realizar favores que o Poder Executivo não realiza 56,9% 

A educação no Brasil se preocupa com a formação de cidadãos plenos 50,3% 

Os políticos são todos corruptos e a sociedade é vítima deles 47,2% 

Anais II Encontro PDPP -  Página 64



É possível notar forte grau de concordância com três sentenças que guardam 

relação direta à crença na democracia e na consolidação de instrumentos para aprimorá-

la. No primeiro e no terceiro caso percebe-se a existência de responsabilidades 

associadas ao voto – o que desafia parte da percepção do senso comum sobre a crise da 

lógica representativa – e aos resultados de nossa democracia. No segundo lugar fica o 

sentimento de que a educação política deve estar presente nas escolas, corroborando os 

resultados colhidos na tabela anterior e legitimando ainda mais a ideia de que formações 

dessa natureza são importantes ao desenvolvimento da cidadania. 

Num segundo conjunto de sentenças é possível notar críticas, mesmo que parciais 

em termos de resultados, a pontos relevantes de uma democracia: a imprensa seria 

questionada em seu papel de informar bem, a educação não se preocuparia de forma 

nítida em formar cidadãos plenos e ainda é possível notar que os jovens esperam favores 

dos legisladores. Por fim, um terceiro bloco traria resultados que podem ser vistos como 

menos negativos: por mais que ainda possa ser vista como alta, a concordância com o 

fato de todos os políticos serem corruptos é a mais baixa no conjunto, indicando a 

possibilidade de os alunos reconhecerem lideranças que não se encaixariam nesse perfil; 

a corrupção é o maior problema e somos os responsáveis por tal cenário, o que pode ser 

visto como uma forma de compreender o papel dos cidadãos numa sociedade 

democrática a despeito de o grau de concordância não ser absoluto e; os cidadãos devem 

se aproximar dos partidos, o que mostra que a despeito do distanciamento verificado na 

prática, e dos altos índices de desconfiança demonstrados pela sociedade em diferentes 

pesquisas de opinião pública, os jovens compreendem que tais organizações têm um 

papel relevante. 

 

Interfaces e percepções comuns entre os projetos 

Diante dos resultados colhidos nas duas atividades realizadas em Araraquara e 

Suzano, parece possível promover algumas comparações em pontos em que os 

formulários de avaliação se aproximam. Primeiramente merece atenção uma 

caracterização dos alunos. A pesquisa aqui se ateve em equilibrar alguns pontos, como a 

idade (15 anos) e o fato de todos terem passado por ações de educação política – a 

despeito dos diferentes programas existem pontos em ambos que se aproximam de forma 

absoluta. Assim, as percepções políticas desses alunos têm em comum o fato de serem 

ofertadas por uma mesma geração de jovens (15 anos em 2014), que estudam (em 
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instantes diferentes do ensino) e foram impactados por ações introdutórias de educação 

política (de diferentes projetos). 

Um primeiro ponto possível de comparação está associado à forma como 

araraquarenses e susanenses buscam informações políticas. A televisão ainda é o 

espaço mais reconhecido, atingindo 91% das respostas em Araraquara e 95% em 

Suzano. As redes sociais apareceram de forma mais incisiva no interior (47%) do que na 

região metropolitana da capital (38%), e a despeito do resultado diferente, parecem 

aquém do que sugeriria o senso comum e as expectativas de impacto desse meio sobre a 

geração atual. Nos demais meios de comunicação existem pequenas diferenças, mas 

esses dois pontos apresentados aqui mostram que é possível afirmar que os jovens de 15 

anos das duas cidades ainda ancoram a busca por informações em meios mais 

tradicionais de informação. Nesse caso, ao longo dos próximos anos é importante 

acompanhar o comportamento dos percentuais associados às redes sociais a fim de 

averiguarmos se haverá maior expansão em sua utilização.  

Um segundo ponto de contato entre as pesquisas está associado ao valor atrelado 

às atividades e conteúdos de formação política dos projetos. Ainda que sob dois métodos 

distintos de cálculos, os números das tabelas 1 e 3 merecem e possibilitam comparações. 

Tabela 5 – Pontos em comum na avaliação das atividades 

Sentença (conforma formulário de Araraquara) 
Índice de concordância 

Araraquara 
Índice de concordância 

Suzano 

O curso me trouxe conhecimentos novos 
 95,2% 92,8% 

Recomendo o curso para outros cidadãos 
 94,4% 96,3% 

O curso deve continuar a ser oferecido nesse local para 
outras turmas 93,1% 97,7% 

O curso mudou minha forma de entender o poder 
legislativo (política, no caso de Suzano) 89,9% 85,7% 

O curso me incentivou a procurar mais informações 
sobre política 70,5% 75,8% 

 

A despeito de algumas sentenças guardarem entre si diferenças mínimas de 

formulação, os graus de concordância são muito semelhantes com relação aos conteúdos 

assimilados e às ações desenvolvidas nos cursos. Os jovens de ambas as cidades 

concordam que a atividade de formação trouxe novos conhecimentos – reforçando a ideia 

de ausência desses conteúdos nas escolas -, recomendariam as atividades e entendem 

que elas devem ser mantidas nos locais utilizados. Também merece atenção, a despeito 

de um nível menos incisivo de concordância, os fatos de os cursos terem alterados 
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formas de compreensão sobre os conteúdos abordados e ter incentivado a procura por 

mais informações políticas. 

Por fim, em ação semelhante à anterior é possível também alinhar a avaliação das 

tabelas 2 e 4 sobre sentenças gerais associadas à política. Nesse caso, o desafio maior 

seria medir o quanto as ações contribuíram para tais resultados e o quanto os jovens já 

detinham esses conhecimentos. Tal desafio pode representar um esforço futuro de 

produção científica, uma vez que em ambos os cursos questionários iniciais serão 

aplicados a partir das ações de 2015. 

Tabela 6 – Pontos em comum nas percepções políticas 

Sentença 
Índice de  

concordância - 
Araraquara 

Índice de  
concordância – 

Suzano 
A participação política dos cidadãos é importante 
para a mudança na sociedade (semelhante) 91% 98% 

Os partidos políticos são importantes para a 
sociedade (semelhante) 84% 80% 

Educação política deveria estar presente nas 
escolas 84% 93% 

Somos os responsáveis pelos resultados da política 
no nosso dia a dia (democracia, em Suzano) 81% 95% 

A corrupção é o maior problema de nosso país e 
todos são responsáveis 66% 71% 

A imprensa cumpre bem seu papel de informar a 
sociedade 52% 71% 

Legisladores devem realizar favores que o Poder 
Executivo não realiza 46% 69% 

Os políticos são todos corruptos e a sociedade é 
vítima deles 46% 50% 

 

Nem todas as frases são literalmente idênticas, mas as oito sentenças mantidas 

aqui guardam lógicas muito próximas e parece possível a realização de comparações a 

despeito, também, da forma diferente de as respostas serem dadas em Suzano e em 

Araraquara. Nesse caso, um exercício adicional com os dados de Suzano foi realizado 

para equilibrar as respostas. As respostas “concordo totalmente” e “concordo em partes” 

foram computadas como “concordo”, e “discordo totalmente” e “discordo em partes” 

também foram unificadas, nesse caso como discordo. A partir dessa iniciativa a 

concordância recebeu um ponto e a discordância zero, e o método de Araraquara foi 

aplicado, gerando os resultados da Tabela 6. 

Alguns números são muito semelhantes. Primeiramente é possível verificar que a 

participação política é bastante valorizada pelos dois conjuntos de jovens, bem como os 

partidos políticos têm papel relevante. Também existe percepção semelhante em relação 
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à questão da responsabilidade sobre a corrupção, na casa de dois terços de 

concordância. Por fim, os dois grupos notam que nem todos os políticos são corruptos 

que vitimam a sociedade. 

As diferenças, no entanto, se tornam claras em algumas sentenças. A primeira 

delas carrega relevante valor ofertado à educação política. Em Araraquara a percepção 

dos jovens acerca da necessidade de tais aspectos estarem no currículo formal escolar 

atinge 84% e em Suzano 93%, sendo possível notar alta adesão em ambos os ambientes 

– a despeito das diferenças numéricas. O mesmo ocorre em relação à percepção das 

responsabilidades dos cidadãos sobre o cotidiano. Ainda em relação a diferenças entre 

percepções, os susanenses parecem acreditar mais no papel da imprensa, enquanto os 

araraquarenses percebem com maior clareza que os vereadores não devem fazer 

“favores” aos eleitores com o objetivo de cobrir lacunas do Poder Executivo. Nesse caso, 

podemos estar diante de níveis diferentes de clientelismo na relação do parlamentar com 

os cidadãos ou, mais provavelmente, estarmos colhendo resultados distintos entre os 

programas. O curso de Araraquara trata de forma mais clara do parlamento, explicando 

de maneira mais central o papel do vereador. O mesmo não se aplica nas ações 

realizadas em Suzano, onde os poderes são tratados de maneiras mais amplas. 

 

Conclusão 

Diante dos conteúdos tratados parece bastante possível afirmar que jovens de 15 

anos de Araraquara e Suzano, impactados por ações de educação política, apresentam 

percepções muito semelhantes sobre as temáticas abordadas em questionários de 

avaliação. Reproduzem formas tradicionais de obtenção de informação política e 

concordam que conteúdos de formação para a democracia são importantes. Para além 

disso, compartilham, em grande parte dos casos, valores comuns que reforçam 

parâmetros elementares da democracia. 

Se essa percepção efetivamente condiz com a realidade podemos afirmar que as 

políticas públicas de educação no país devem ter como compromisso central um 

adensamento sobre a formação cidadã dos estudantes, ao menos sob a visão dos 

próprios jovens. Para além de tal afirmação, a presença da política nas escolas reforçaria 

percepções essenciais relacionadas ao conceito de democracia, como mostramos na 

discussão inicial desse trabalho.  
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A volta da Sociologia e da Filosofia às fileiras de disciplinas pode contribuir para tal 

debate, bem como a inscrição de questões políticas no rol de temas interdisciplinares do 

Ministério da Educação. Os esforços para a introdução da política de maneira que cative o 

jovem para um despertar reflexivo e um compromisso mais responsivo com a política 

depende, também, da capacidade de transmissão dos conteúdos fundamentais à 

compreensão mínima sobre a nossa democracia e sistema político. Conforme 

demonstrado através dos dados de avaliação das experiências é importante se ter 

mecanismos de captação das percepções dos jovens a fim de se aprimorar as 

experiências de aprendizagem e as políticas conseguirem cumprir com seus objetivos. 

Permanece também, como maior desafio, o preparo técnico dos professores e o zelo pela 

ética suprapartidária, dois pontos que merecem atenção em estudos futuros. 
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1. Cidade, cidadão e política. 

 

As relações políticas na cidade envolvem os homens em atividades 

econômicas, e os resultados dessas atividades geram demandas que acabam por 

atrair novos contingentes populacionais para o espaço no qual se formam as 

cidades. Nesse sentido, é possível concordar com Rolnik (1995) quando afirma 

que a cidade possui um princípio atrativo, como um ímã.  

Porém, se a cidade funciona como um campo magnético ao atrair 

indivíduos, também é verdade que aqueles que não atendem às demandas 

geradas nesse espaço têm como destino provável a marginalidade. Este é o 

termo preciso para tal resultado, pois a exclusão não ocorre meramente, 

tampouco necessariamente de forma espacial, mas econômica e social.  

Hodiernamente, as vítimas da marginalidade no espaço urbano são aquelas que 

se apresentam pouco aptas diante de um campo de disputa em que se formam as 

relações capitalistas.  

A discussão acerca do significado de cidadão é tão antiga quanto a teoria 

política ocidental. Desde o período arcaico da antiguidade grega, o papel do 

cidadão já imprimia significado atrelado aos cuidados com a pólis. A relação 

conflituosa se desenha do descompasso que há entre morar na cidade e ser da 

cidade. Ser da cidade é um privilégio que compete ao cidadão que, por sua vez, 

só existe enquanto tal se possui algum vínculo com a tradição embrionária da 

pólis, oriunda dos génos. Cacciari (2009) sugere que tal atratividade das cidades 

que não se apresenta e se desenvolve da mesma forma. Partindo de um ponto de 

vista histórico-terminológico, pois a cidade não é um conceito unívoco. A pólis 

seria o lugar do ethos, ou seja, o lugar sede ou morada para determinada gente – 

génos –, tendo assim espaço. Se é determinada essa gente que nele reside, as 

condições de sobrevivência na pólis não será igual a dos estrangeiros que a 

habitam, visto que seu espaço é fruto da ocupação dos que “pertencem” àquele 

lugar. A civita romana representa um espaço em contínua transformação, 

marcada pela confluência de povos e tendências trazidas por eles, 

independentemente das tradições étnico-religiosas, que permite a construção de 

um espaço que seja ao mesmo tempo resolva os anseios dos cidadãos que nela  
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estão e constroem um significado que deve se expandir ao mundo. Para o autor, 

a cidade romana expressa o significado que se tem atualmente das cidades – 

sobretudo metrópoles – ocidentais. Mais ainda, segundo Cacciari (2009, p.15), “o 

pressuposto implícito nesta ideia é o de que aquilo que rege a civitas não é um 

fundamento originário, mas um objetivo: vivemos juntos, pois, através da 

concórdia produzida pelas nossas leis, podemos almejar um grande fim, Roma 

mobilis”. 

Enquanto capital do império, Roma conflui poder, riqueza, elementos 

culturais, conhecimento e a organização da urbe, fenômeno que acaba por 

confluir povos e experiências distintas. Essa confluência expande a identidade da 

cidade enquanto um conceito que se movimenta e atrai, ou melhor, confluem 

novas experiências e novas fronteiras, que não são espaciais tampouco 

temporais de acordo com Cacciari. Mas essa cidade assume na modernidade 

caráter distinto do que a priori se constata. Se a cidade romana surge como um 

espaço de moradia, de residência, de vivencia, de criação de cultura e identidade, 

de trocas das mais variadas formas, da agorá, ela passa se delinear e assumir 

funções que estão na órbita do negotium, da produção, das trocas comerciais que 

não mais visam à satisfação de necessidades, “é destruída pelo ímpeto 

simultâneo da indústria e do mercado e, assim, surge a metrópole, a Großstadt, 

dominada por duas „figuras‟ chave, os dois corpos que a regulam: a indústria e o 

mercado (Idem, p. 29)”. A cidade europeia – e se pode afirmar que é ocidental – 

sempre foi assumida como uma postura contraditória e dual, de acordo com 

Cacciari, por um lado, como lugar acolhedor para o reconhecimento dos 

ocupantes enquanto comunidade, com uma base valorativa que os vinculam entre 

si, mas que se apresenta com a finalidade comum, a de residir bem e viver em 

paz e, por outro lado, o lugar da negotia, como um instrumento que permite 

realizar os negócios. Esta última é intrínseca à forma de vida nas cidades e tem 

se transformado na tônica das relações entre os concidadãos, de forma que a 

própria noção de espaço tem sido marcada notadamente pelo principio valorativo 

monetário. 

Bauman (2001) entende que a cidade enquanto espaço socializável deve 

inspirar seus habitantes às atividades cidadã, cuja finalidade deve ser o bem 
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comum, o que indica uma estreita relação entre o urbano e o “civil” em sua 

concepção de cidade e de cidadão 

O que significa, então, dizer que o meio urbano é "civil" e, assim, 
propício à prática individual da civilidade? Significa, antes e acima 
de tudo, a disponibilidade de espaços que as pessoas possam 
compartilhar como personae públicas - sem serem instigadas, 
pressionadas ou induzidas a tirar as máscaras e "deixar-se ir", 
"expressar-se", confessar seus sentimentos íntimos e exibir seus 
pensamentos, sonhos e angústias. Mas também significa uma 
cidade que se apresenta a seus residentes como um bem comum 
que não pode ser reduzido ao agregado de propósitos individuais 
como uma tarefa compartilhada que não pode ser exaurida por um 
grande número de iniciativas individuais, como uma forma de vida 
com um vocabulário e lógica próprios e com sua própria agenda, 
que é (e está fadada a continuar sendo) maior e mais rica que a 
mais completa lista de cuidados e desejos individuais - de forma 
que vestir uma máscara pública é um ato de engajamento e 
participação, e não um ato de descompromisso e de retirada do 
"verdadeiro eu", deixando de lado o intercurso e o envolvimento 
público, manifestando o desejo de ser deixado só e continuar só. 
(BAUMAN, 2001. p.112) 

O conceito de cidadania é muito amplo para aplicá-lo aqui apenas 

enquanto uma categoria que se resume à atividade de participação política e 

accountability. Por isso o enfoque deste trabalho está na atividade de participação 

popular e na fiscalização da atuação do aparelho estatal enquanto elementos da 

cidadania, e não como um resumo da mesma. Nesse sentido, Gurza Lavalle 

(2003, p.58) procura sintetizar, com base nas contribuições de Marshall, os quatro 

elementos que sintetizam as características da democracia, sendo elas (i) a 

universalidade da cidadania – relacionados à atribuição de status em termos 

universais para categorias sociais formalmente construídas; (ii) territorialização da 

cidadania – delimitando os alcances da cidadania assumindo critério horizontal 

distribuição dos direitos dentro desse espaço; (iii) princípio plebiscitário da 

cidadania ou individualização da cidadania - o que generaliza a ideia de cidadão 

sob a tutela do Estado e; (iv) a índole estatal-nacional da cidadania – o que 

pressupõe a existência de um vínculo constitutivo entre indivíduo e Estado-nação, 

ou seja, consiste num conjunto de características em que se estabelece uma 

relação reflexiva entre Estado-nação e indivíduos, sendo este um definidor 

daquele e vice-versa. É o sentido deste último elemento característico da 

democracia moderna que interessa à argumentação central desta pesquisa, pois 
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a participação popular enquanto atividade cidadã é entendida aqui como um 

elemento que deve ser útil para repensar a relação Estado-sociedade e o papel 

do cidadão em atividades deliberativas como o Conselho municipal do Idoso, por 

exemplo. 

 

2. A cidade enquanto espaço de disputas e exclusão 

 

O problema da exclusão social, econômica e espacial da população idosa 

aqui levantado conta com a construção teórica acerca da cidade enquanto espaço 

condicionado pelas relações econômicas de produção e troca no sistema 

capitalista. Para a compreensão dessa relação Castells (2000), Lefebvre (1999) e 

Santos (2003) fornecem o suporte teórico. Os autores apegam-se a abordagem 

de base teórica marxista para explicar a ocupação do espaço pelo homem, 

estabelecendo relações de dominação com a natureza, a priori e com os demais 

humanos posteriormente. Nesse sentido Castells (2000, p.203) afirma que “numa 

sociedade onde o M.P.C. (modo de produção capitalista) é dominante, o sistema 

econômico é o sistema dominante da estrutura social e, por conseguinte, o 

elemento produção está na base da organização social do espaço”. Assim sendo, 

há uma tendência perversa na qual a ocupação do espaço deva se dar sob o 

mote da produção e, dado o preconceito diante da imagem da pessoa idosa, seja 

nas relações sociais em geral, seja especificamente nas relações sociais 

produção, a exclusão desse tipo de cidadão deve ocorrer se tal lógica ocupar o 

espaço das cidades. Embora Castells esteja se referindo à economia industrial 

especificamente, o sociólogo deixa claro que esse movimento está na essência 

do modo de produção capitalista.  

Lefebvre (1999) aponta a tendência de mudança do espaço das cidades 

via uma revolução urbana em sucessão à sociedade industrial, a qual passaria a 

ser uma sociedade urbana1. O conceito de sociedade urbana que designa, mais 

do que um fato consumado, a tendência, a orientação, a virtualidade, representa 

também o modo de pensar e viver nas cidades, marcadas pelas relações 

efêmeras de trocas, de forma a subjugar a personalidade em favor de um 

                                                           
1
 Lefebvre, 1999, p.14 
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ambiente ainda não definido, mas que se fará valer de padrões impostos pelos 

atores dirigentes da economia, da política e da cultura. Tais padrões não são fixos 

ou necessariamente duradouros, mas passageiros e confusos, típicos do caráter 

conflituoso que se extrai das relações dialéticas de ocupação do espaço. 

Representaria uma sociedade pós-sociedade industrial, pois as tensões 

relacionadas à cidade industrial continuam, mas se reinventam no plano produtivo 

e social da cidade. 

 O autor faz uma análise crítica acerca das mudanças de paradigmas que 

ocorrem no espaço de forma geral, e as mudanças que nele ocorrem provem da 

dinâmica produtiva imposta nas sociedades industriais. Tais mudanças se 

apresentam relativas ao grau de intensidade e efemeridade das relações 

produtivas, em detrimento das relações humanas de solidariedade, pois o que 

ocorre no urbano é uma crescente complexificação do mesmo em função do 

crescimento populacional e das novas formas de ocupação dos espaços e a 

própria criação espacial – em sentido filosófico, no de conferir identidade a ele – 

sem que as contradições da cidade industrial sejam superadas. Assim como 

ocorre na cidade industrial, “o fenômeno urbano recompõe profundamente os 

dispositivos de produção: forças produtivas, relações de produção, contradições 

entre forças produtivas e relações de produção” (LEFEBVRE, 1999, p. 150). 

Essa característica de conflitos a partir da formação da cidade industrial – é 

cabível considerar as cidades modernas em geral –, fruto das relações sociais de 

produção que demandam contingentes populacionais a serviço da realização do 

espaço permanece na atualidade, contudo assume caracteres distintos de outros 

períodos. Isso porque há nas pirâmides etárias das cidades contemporâneas um 

grande e crescente contingente de pessoas idosas que, dada a crescente 

longevidade e sua contribuição histórica na (re)formulação do espaço constituem 

uma parcela considerável de suas respectivas sociedades e, portanto, 

apresentam novas demandas econômicas, sociais e políticas. 

O modo de pensamento e de vida do meio urbano não contempla o tecido 

urbano, mas depende de outros símbolos, como os meios de produção que 

envolvem cidadãos num espaço cada vez mais voltado à produção material da 

vida, menos na convivência em si. É tão intenso e voraz que não se torna claro 
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diante do campo virtual que se tem das cidades, formando um campo cego, no 

qual, entre poucos elementos que se consegue identificar, Lefebvre assinala a 

mais-valia como uma existência nas modificações das cidades. A mais-valia 

manifesta-se sob três aspectos ao longo da história urbana: a) formação da mais-

valia, embora tivesse se dado no campo, descola-se para a cidade em função de 

esta ser a sede da produção, do artesanato depois da indústria; b) a realização da 

mais-valia se dá em função da atuação do sistema comercial e bancário; c) houve 

também uma distribuição da mais-valia de forma a manter sob os ditames das 

elites, chamadas por Lefebvre de mestres da cidade, que concentram a maior 

parte dos lucros dessa relação. A mais-valia típica do meio urbano modifica a 

relação do homem com a physis (natureza) e aplica a lógica inerente ao sistema 

capitalista, ao sabor da superestrutura como nos apresenta o autor com sua 

leitura. Nesse sentido, se a produtividade material da economia dita o ritmo das 

mudanças que ocorrem no meio urbano, é possível que os idosos sejam a faixa 

etária a sofrer de forma gradual com tais transformações.  

Os espaços públicos em geral são cada vez mais raros enquanto locus da 

convivência coletiva sob atividades de lazer, pois se antes foi visto como o espaço 

urbano tem se apresentado o locus das trocas econômicas. De acordo com 

Simmel,  

A razão mais profunda, entretanto, pela qual a metrópole conduz o 

impulso da existência pessoal mais individual – sem embargo de 

quão justificada e bem sucedida – parece-me ser a seguinte: o 

desenvolvimento da cultura moderna é caracterizado pela 

preponderância do que se poderia chamar de o “espírito objetivo” 

sobre o “espírito subjetivo”. (SIMMEL, 1979, p. 23).  

 

Para Simmel, a metrópole exige mais das relações materiais de troca: mais 

rígidas na execução e mais maleável nas opções oferecidas aos clientes, se 

comparadas com as relações do meio rural. Nota-se que as pessoas com 

intelectualidades distintas não se apegam às individualidades que as conduzem 

para as relações que atrapalham operações lógicas. Essa característica é comum 

se referente ao dinheiro que é o símbolo e o valor da troca. De modo racional, o 

homem, que lida com o que lhe é diário, coloca-se como número nas relações 
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lógicas e acaba por se comportar de forma invariável, sempre se relacionando 

aos serviços e retribuições. Seu senso de utilidade gira em torno da lógica, que 

por sua vez se orienta pelas relações econômicas. Assim, o conflito geracional 

ganha contornos de exclusão daqueles que não representam dinamismo 

economico, seja na produção, seja no consumo. Eis o mote da exclusão 

geracional: os idosos tendem a sofrer com a dificuldade no acesso à cidade, 

quando esta representa espaço de lazer, de produção econômica e de alcance de 

seus direitos.  

O planejamento urbano nas cidades tem em no horizonte a expectativa de 

uma cidade produtiva, mas tal produtividade ocorre em detrimento de condições 

básicas para que um ser humano que não esteja inserido em atividade 

econômica. Esse fenômeno não atinge apenas aos velhos, mas também às 

crianças e, especificamente em casos de economias em crises que levam a 

índices alarmantes de desemprego os jovens em idade ativa – acima de 16 anos 

no Brasil, por exemplo. Santos (2003, p.138) é pontual ao afirmar que “atualmente 

as relações entre as sociedades e seu espaço-suporte não mais têm caráter 

privilegiado, mas dependem de uma determinação externa que tem o domínio 

deste espaço, da orientação de sua produção e do destino de seus habitantes”, 

deixando aqueles que existem nesses espaços sob condições de subsistência. A 

apropriação do espaço por relações de poder que passam invariavelmente pelos 

ditames do mercado deixará aqueles que não participam de tal dinâmica reféns 

da exclusão e passíveis da perda de identidade em relação ao espaço das 

cidades.  

O modo de vida urbano tende a assumir a faceta da metrópole, da 

confluência de indivíduos sob as atividades do comercio e da indústria, a priori, 

mas também dos serviços. Seu planejamento não costuma atender as demandas 

básicas dos cidadãos em favor de um planejamento que deve receber os 

elementos que devem dinamizar a economia e os processos objetivos de seus 

habitantes. Essa preocupação não é nova, pois Mitscherlich (1972, p. 9) discute o 

desenvolvimento do modo de vida urbano sob as pressões do mercado, quando 

aponta que “quem mais sofre com a exploração mercantil do espaço urbano é a 

juventude e, aliás, também os velhos”, visto que tal espaço não mais seria 
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planejado pensando em atributos subjetivos da vida humana, como o bem-estar, 

satisfação pessoal, lazer e prazer. Embora seja recorrentemente discutido, como 

se nota com as reflexões aqui levantadas, o desenvolvimento do problema do 

acesso e da existência do indivíduo nas cidades acaba por ser sutil, dada a busca 

do ser humano por adaptações ao espaço, como será visto adiante. 

 

3. Participação social e a questão do idoso 

 

Vivemos num tempo em que a participação política nunca esteve tão 

acessível à sociedade civil. Esta atividade passa a fazer parte da agenda 

institucional brasileira com a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. A Política 

Nacional do Idoso já apresentava diretrizes para que a participação na política 

seja plenamente aplicada, com a implantação do Conselho Nacional do Idoso 

(BRASIL, 1994), demandando assim de novos canais de deliberação pública. A 

condição de cidadão do idoso neste caso, também a dos brasileiros em geral, 

recebe base constitucional importantes para sua execução, assumindo, assim, 

novos contornos. Entretanto, a abertura de canais institucionais para a 

participação social na deliberação não implica diretamente em participação da 

população. É necessário que outros elementos contribuam para o estímulo à 

participação. Gurza Lavalle (2003) apresenta algumas forças chamadas 

“desestabilizadoras” da cidadania que são dispostas em dois conjuntos de 

elementos, a saber, as dificuldades que o Estado na superação de entraves 

macroinstitucionais, provenientes do aparelho burocrático e seu sobrepeso ao ter 

de assumir ampla gama de interesses na garantia da cidadania e o conjunto de 

elementos oriundos da diferenciação social e das mudanças socioculturais, 

destacando a globalização como um fenômeno que além de promover mudanças 

que refletem neste conjunto, resulta no enfraquecimento do Estado enquanto 

agente político interventor, sobretudo na economia. Um dos elementos essenciais 

para a participação está na relação democrática que se deve estabelecer na troca 

de informações que seja acessível àqueles que não tiveram formação técnica na 

área de politicas públicas. Gurza Lavalle (2003), Habermas (1997), Bohman 

(1996), Avritzer (2000), Rawls (1971) e outros pensadores da participação na 
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deliberação política abordam a questão do acesso a dispositivos democráticos 

para a garantia destes bens inerentes à cidadania, e a não garantia desse acesso 

reflete na qualidade da democracia, ou ainda da justiça social. 

Ao pensar no contexto brasileiro de participação popular da pessoa idosa, 

algumas peculiaridades devem ser consideradas. A relação do idoso brasileiro 

com a atividade cidadã carece de compreensões que inclinem os idosos em 

condições de participar de deliberações públicas, ainda que somente no 

acompanhamento de tais decisões, para tais atividades. É importante ressaltar 

que boa parte dos idosos no Brasil desenvolveu-se e amadureceram em 

ambientes que a participação democrática não era uma opção, visto que muito 

deles – sobretudo os idosos mais jovens – iniciaram suas respectivas fases 

adultas no contexto de regime militar, que durou entre os anos de 1964 e 1985. 

Nesse sentido, os dilemas até aqui levantados embasam o conjunto de questões 

norteadoras para este trabalho: o espaço urbano está se preparando para 

dialogar com a estrutura demográfica em transição no Brasil e no mundo? Pensa-

se no idoso como um agente político que progressivamente corresponde a uma 

camada mais expressiva da população brasileira? Siqueira (2006, p.207) explicita 

um hiato que há entre as propostas das políticas públicas e sua concretização, no 

que tange ao que o idoso realmente necessita, para que os recursos sejam 

direcionados pelas necessidades sentidas e as demandas apresentadas, e não 

apenas pela visão de profissionais e planejadores de politicas públicas. Visto que 

há falhas nos mecanismos que garantam o acesso da pessoa idosa aos seus 

direitos, pois se trata de uma “parcela que se constitui na mais pobre e menos 

escolarizada e, portanto, mais excluídas dos direitos sociais e dos direitos civis 

garantidos por essa lei” (SIQUEIRA, 2006, p. 213). A má divulgação dos direitos, 

aos quais os idosos possuem, reflete na participação da população idosa, de 

forma a tornar questionável outro ponto: se a participação popular idosa encontra-

se fragilizada – considerando o potencial informativo que a máquina pública tem à 

disposição2 – qual o papel do agente idoso na formulação de políticas públicas 

                                                           
2
 Há doze anos o Estatuto do Idoso está em vigor no Brasil e a Organização Mundial da Saúde 

desenvolveu o projeto Envelhecimento Ativo, projetos que orientam gestores públicos municipais, 

estaduais e federais na criação e implantação de políticas públicas de lazer e esporte para a 
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que resultem em seu bem-estar? A resposta para essa pergunta pode ilustrar se 

se pensa nas demandas específicas da pessoa idosa, notadamente marcadas por 

limitações físicas e psicológicas ao longo de sua trajetória na velhice, limitações 

essas que surgem como o mote para o preconceito e a exclusão da pessoa idosa. 

De acordo com dados coletados por Siqueira (2006), 22% dos idosos 

participavam da PEA – sendo 11% aposentados. Apenas 5% estavam 

empregados formalmente, enquanto 15% estavam na informalidade, atuando, 

principalmente, em serviços temporários, como bicos (12%). Estes dados não 

revelam o percentual de idosos que não apresentam condições de se engajar em 

atividades correspondentes à vida adulta produtiva, contudo ilustra o 

distanciamento que se estabelece entre a velhice e a vida enquanto cidadão. 

Dagnino (2004) analisa a questão da participação popular no Brasil, no 

qual desde a Constituição de 1988, o princípio da participação da sociedade civil 

está previsto. A partir daí, visando à expansão do processo democrático, criaram-

se espaços públicos de deliberação e a crescente participação da sociedade civil 

nos processos que envolvem o público nas tomadas de decisões e com as 

questões de políticas públicas. Entretanto tal processo democrático foi 

acompanhado da adoção do projeto neoliberal, processo global de adequações 

macroeconômicas ao Consenso de Washington. Isso significa que ao passo em 

que se torna constitucional a participação da sociedade em processos de 

audiência e deliberação pública, torna-se um projeto de política econômica o 

enfraquecimento do gestor estatal, que acaba por refletir no potencial do Estado 

em garantir sua intervenção em assuntos com impactos na economia, sendo 

importantes para a efetivação das políticas públicas. Segundo a autora, “a 

perversidade estaria colocada, desde logo, no fato de que, apontando para 

direções opostas e até antagônicas, ambos os projetos requerem uma sociedade 

civil ativa e propositiva” (DAGNINO, 2004 p.142). 

A despeito da dificuldade em auferir a efetividade de instâncias 

participativas, Romão (2014) aponta para a fragilidade do argumento básico de 

que haja uma relação direta de causalidade entre um bom governo e a 

                                                                                                                                                                                
velhice, visando não somente seu bem-estar, mas também seu engajamento enquanto cidadão 

ativo e participativo. 
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participação institucional, são “inúmeras as variáveis que podem influenciar o 

sucesso ou o fracasso de uma política pública, de modo que a relação entre a 

existência de conselhos e conferências e o alcance de resultados positivos nas 

políticas é algo extremamente fugidio” (ROMÃO, 2014, p.14). 

Associados à participação da sociedade civil no processo democrático 

estão os conflitos que aparecem inerentes a ela: sua complexidade de interesses 

e grupos que os defendem na sociedade, como instituições privadas com e sem 

fins lucrativos, que devem dialogar com os órgãos do poder público, por exemplo. 

Tal conflito deve refletir no diálogo com o poder público, de modo que Rawls 

(1971) coloca como uma dualidade entre a forma como os indivíduos chegam a 

um consenso na posição original – através da redução das diferenças – e a forma 

como o princípio da maioria é postulado3. 

É comum no Brasil que cada instituição participativa represente a 

expressão popular na democracia. Faria (2000) expõe e compara as contribuições 

teóricas de Bohman, Cohen e Habermas acerca da deliberação política. A versão 

habermaisana, fundada no conceito de democracia discursiva/deliberativa, 

expressa preocupação com a forma que os cidadãos fundamentam as regras do 

jogo democrático. Para Habermas o voto não seria suficiente para garantir a 

legitimidade da democracia, e na teoria do discurso propõe-se que 

 ...a razão prática (base desse procedimento democrático) passa 

dos direitos humanos universais ou da substância ética concreta 

de uma determinada comunidade para as regras do discurso e 

para as formas de argumentação. [Tais regras] extraem seu 

conteúdo normativo das bases de validade da ação orientada pelo 

entendimento e, em última instância, da estrutura de comunicação 

linguística e da ordem insubstituível da socialização comunicativa. 

(HABERMAS, 1997, v. II, p.19 apud FARIA, 2000, p. 49) 

 

A ideia aqui é que a opinião pública possa orientar as decisões relativas à 

administração. Estabelece-se, assim, uma relação chamada por Habermas de 

                                                           
3
 Rawls apud Avritzer, 2000, p. 34. 
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centro –periferia, na qual o centro seria o locus do sistema político (parlamento, 

eleições políticas, partidos); e a periferia seria local preenchido pela esfera 

pública, composta por associações formadoras de opinião, especializadas em 

temas e em exercer a influência pública (grupos de interesse, sindicatos, 

associações culturais, igrejas etc.). (FARIA, idem.) Assim a política deliberativa 

formaria tanto espaços institucionais que formam a vontade democrática, quanto 

à construção informal em espaços extra institucionais. 

Cohen propõe a Poliarquia Diretamente Deliberativa como alternativa ao 

modelo de Habermas, criticado por elencar elementos especiais de influência do 

jogo democrático na deliberação que não estão propriamente inseridos de forma 

institucional no jogo.  

A ideia fundamental da Poliarquia Diretamente Deliberativa (PDD) 

é „institucionalizar soluções de problemas diretamente pelos 

cidadãos e não simplesmente promover a discussão informal com 

promessas de influências possíveis na arena política formal‟. Na 

PDD, as decisões coletivas são tomadas através de deliberação 

pública em arenas abertas aos cidadãos que utilizam serviços 

públicos ou que são regulados pelas decisões públicas. (FARIA, 

2000, p. 55) 

Tal como a proposta habermaisana, a PDD intenta esclarecer e enrijecer o 

processo de participação da sociedade civil e da accountabitlity, além de conferir 

à sociedade maior potencial de aprendizado sobre questões que envolvem o 

interesse público e privado. 

Bohman propõe a deliberação dialógica, que difere da versão 

habermaisana na concepção de deliberação, pois para Bohman trata-se de “um 

processo dialógico de intercâmbio de razões (reasons) cujo objetivo é solucionar 

situações problemáticas que não seriam resolvidas sem a coordenação e a 

cooperação impessoal” (FARIA, 2000, p. 59). A deliberação pública para Bohman 

consiste mais numa atividade cooperativa do que ações discursivas e 

argumentativas. Se a comunicação para Habermas prepararia a opinião pública 

para o jogo deliberativo, para Bohman a deliberação está mais para uma atividade 

conjunta visando elucidar e equilibrar razões. “Ao participar de um processo 
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deliberativo justo, inclusivo e cooperativo, os cidadãos chegarão racionalmente e 

publicamente a uma lei legítima (FARIA, 2000, p. 66)”. 

 

3.1 O conselho municipal do idoso de Araraquara 

 

O conselho municipal do idoso de Araraquara faz parte da Lei Orgânica do 

Município (0/1990) a partir do pacto federativo que vem da Constituição Federal 

de 1988. O conselho foi aprovado no ano 2000, seguindo as diretrizes da Política 

Nacional do Idoso, Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Como foi visto 

anteriormente, a deliberação pública é um processo que deve envolver 

comunicação, cooperação e desconcentração de poderes, entre Estado e 

sociedade civil. 

A apresentação do Conselho a seguir estará voltada à sua estrutura 

básica, levando em conta as possibilidades que a sociedade civil possui no 

processo decisório. É possível identificar elementos teóricos de Habermas, Cohen 

e Bohman apresentados por Faria (2000) na composição do Conselho Municipal 

do Idoso de Araraquara, quanto à proposta inicial do projeto e também quanto às 

possibilidades de representação e atendimento das demandas que a população 

idosa do município apresenta. Entretanto, notar-se-á que há dissonâncias com os 

pressupostos teóricos, que revelam a dificuldade em captar a efetividade do 

engajamento do cidadão idoso em deliberações e audiências públicas. 

A composição atual do conselho municipal do idoso respeita a Lei nº 8033, 

de 07 de Outubro de 2013: 

"Art. 6º O Conselho Municipal do Idoso será composto por representantes 

dos seguintes órgãos e entidades públicas e privadas: 

I - do Poder Público: 

a) 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento 

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação 

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura 

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
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e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Ciência, 

Tecnologia, Turismo e Desenvolvimento Sustentável 

f) 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Saúde  

g) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano 

h) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Habitação 

i) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Trânsito e 

Transportes 

j) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Segurança Pública 

k) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Articulação 

Institucional e da Participação Popular 

l) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Solidariedade 

m) 01 (um) representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

 

II – Representantes de Instituições, Associações, Movimentos Sociais e 

Serviços: 

a)  03 (três) representantes de grupos de convivência para idosos, 

existentes no Município; 

b) 03 (três) representantes de entidades não-governamentais nas 

áreas de asilo, casa lar ou semelhantes, sempre em regime de abrigamento, 

devidamente registradas no Conselho Municipal de Assistência Social; 

c)  04 (quatro) representantes da população, eleitos dentre os 

participantes da Temática do Idoso do Orçamento Participativo; 

d)  01 (um) representante da Associação dos Aposentados de 

Araraquara; 

e)  02 (dois) representantes de Universidades de Araraquara. 

f)  01 (um) representante do Serviço Social do Comércio. 

(Autoria: Felipe Rodrigues da Silva) 

A composição do Conselho Municipal do Idoso possui caráter paritário 

quanto ao número de conselheiros. Todavia as reuniões do Conselho ocorrem 

mensalmente e, nelas, é possível a participação de qualquer cidadão, pois a 

deliberação ocorre aberta ao público. É interessante notar nos conselhos a 

presença de cidadãos convidados – aqueles que têm interesse em participar das 

Anais II Encontro PDPP -  Página 87



18 

 

reuniões, não possui poder de voto, podendo apresentar questões e demandas a 

serem debatidas pelo Conselho. Nesse sentido, os efeitos da teoria de Habermas 

acerca da deliberação enquanto criadora de espaços extra institucionais de 

relações entre os cidadãos ocorre, pois, ao menos no caso de Araraquara, a 

participação de convidados que comparecem com regularidade típica de 

conselheiros acontece. E esse fato deriva da comunicação entre poder público e 

as instituições privadas que correspondem à sociedade civil sobre o andamento 

dos projetos pensados nas reuniões e postos em prática. Vale lembrar que o 

estabelecimento da comunicação não implica direta e necessariamente na 

contemplação de todas as informações necessárias para a participação daqueles 

que não estão vinculados ao conselho como membros, dado que abre 

precedentes para novos debates acerca da educação política dos acompanhantes 

interessados nas deliberações públicas.  

Nas reuniões do Conselho, o roteiro de andamento do encontro mensal se 

inicia com a apresentação dos convidados aos conselheiros. Posteriormente, 

ocorre a leitura da ata da última reunião e das reuniões com outras esferas de 

poder que foram acordadas nas últimas reuniões. Após a leitura da ata, são 

transmitidos os informes acerca dos resultados parciais e finais das deliberações 

das reuniões anteriores, quando apresentam alguma nota. Tais informes 

começam a ser transmitido pela presidência do Conselho, passando a palavra de 

informe para os conselheiros que tenham notas a dar, respeitando a ordem 

expressa na lista de conselheiros acima. Depois dessa etapa os convidados e os 

demais conselheiros podem tirar dúvidas, bem como trazer experiências externas 

ao vínculo de atividade dos conselheiros. A seguir, ocorre o levantamento de 

novas demandas e, em cada uma delas há espaços para sugestões de 

intervenção para o problema ou questão, de forma que os convidados não 

possam opinar formalmente, mas suas colocações podem ser aderidas por algum 

conselheiro. Também há informes acerca de editais em que o Conselho possa 

participar a fim de angariar recursos para incrementar a execução da agenda da 

instituição. Por fim, a presidência torna de conhecimento de todos os presentes o 

conjunto de deliberações que foram tomadas no encontro, encerrando a reunião. 
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Notadamente o Conselho do Idoso apresenta uma imagem semelhante 

àquela que Habermas (1997) aponta como um ambiente predominantemente de 

negociação no qual a comunicação é o elemento central e há uma relação centro-

periferia. Faria (2000) aponta a crítica de Cohen a essa imagem da política 

deliberativa por omitir diferenciações internas relevantes. Ela não diz nada acerca 

das relações entre deliberações orientadas para a decisão, que são reguladas por 

procedimentos democráticos, e os processos informais de construção da opinião 

na esfera pública. Segundo o autor [Cohen], serão estes procedimentos que irão 

estabelecer uma agenda negociada e elaborar resoluções quando necessárias. 

(FARIA, 2000, p. 51) 

É interessante a dinâmica das relações institucionais do Conselho, que 

embora marque a posição centro-periferia enquanto proximidade com a máquina 

e com os recursos públicos é o fato de que ambas as esferas – pública e 

sociedade civil – possuem intuitos e interesses semelhantes no que tange a 

resolução de problemas e, como a mobilização de recursos para a resolução de 

problemas não é algo inerente à apenas uma das esferas, o processo de tomadas 

de decisão assemelha-se à deliberação dialógica de Bohman, por envolver 

agentes de ambas as esferas nas tarefas de acompanhar o andamento das 

deliberações e dos projetos que são criados no Conselho, sem, contudo, que a 

estrutura do mesmo permita a plena elucidação de todos os dados e trâmites aos 

convidados. No período entre abril e dezembro de 2014, os participantes 

convidados apresentaram frequência relativa a 16,6% do total de membros 

oficiais do conselho. Ademais, a sociedade civil envolvida no Conselho conta com 

considerável contingente de idosos, pois no município em questão a presidência 

do órgão deve ter um indivíduo com sessenta anos ou mais, além de possuir no 

item “c” dos representantes da sociedade civil todos, necessariamente, idosos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mundo é hoje predominantemente urbano o que coloca a população 

mundial num ambiente complexo e em constante transformação, cujas previsões 

acerca de mudanças a ocorrer são perigosas e pouco visíveis. O espaço urbano 
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muda de caracteres ao sabor das relações sociais de produção e de troca, de 

forma que a produtividade seja palavra-chave para a obtenção nesse espaço de 

conflitos. 

Somado ao problema do urbano, a cidadania é uma categoria de amplo 

significado que designa vida coletiva, num espaço marcado pela individualização 

da pessoa humana, de forma que os valores antes absolutos no início da era 

moderna, atualmente se reconfigura. Nesse sentido, os caracteres da 

democracia, da cidadania e do significado do espaço se modificaram. As 

reconfigurações refletem as mudanças no perfil demográfico das sociedades 

mundo afora, a saber, a crescente população idosa que traz consigo novas 

demandas, pois seu crescimento é resultado do aumento da qualidade dos 

serviços e condições possíveis de saúde. 

Na equação que envolve essas perspectivas – do mundo urbano, do 

espaço de conflito, da crescente população idosa e os problemas de cada uma 

das questões que afetam as demais, as possibilidades de efetiva participação 

política da terceira idade em busca da defesa de seus interesses e demandas 

gera grande preocupação quanto à viabilidade de solução para seus problemas e 

para conferir qualidade à longevidade humana. É possível identificar que o mal 

estar no idoso pode estar atrelado à perda de identidade que, por sua vez, é 

atribuída à perda do sentimento de utilidade para si e para sua comunidade. 

Assim, a participação do idoso em atividades culturais, econômicas e políticas 

podem trazer vantagens que se expandiriam em múltiplas esferas da interação 

social – cidade, sociedade, Estado e idosos – visto que a saúde física e cognitiva 

do idoso traria consigo a experiência dos que já presenciaram as mais variadas 

situações de vida. Os esforços do senso comum para a modificação da imagem 

negativa da velhice ainda são insuficientes. Debert (2012) critica uma visão dada, 

sobretudo pela mídia voltada para o potencial do idoso enquanto consumidor: 

A nova imagem do idoso não oferece instrumentos capazes de 

enfrentar a decadência de habilidades cognitivas e controles 

físicos e emocionais que são fundamentais, na nossa sociedade, 

para que um indivíduo seja reconhecido como um ser autônomo, 

capaz de um exercício pleno dos direitos de cidadania. (DEBERT, 

2012, p. 15) 
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A qualidade de vida do idoso parece estar vinculada ao sentimento de 

utilidade e capacidade funcional que a pessoa idosa tem nessa etapa da vida. A 

participação política tem um papel fundamental na manutenção do idoso na 

atividade cidadã e, consequentemente, enquanto agente de sua vida. O 

argumento é o de que a participação da sociedade civil nas políticas voltadas à 

população idosa traz importantes consequências à comunidade idosa de um 

município e o sentimento de pertencimento a ela por parte dos cidadãos 

participantes. Seria pouco responsável aqui não esclarecer que os problemas 

relativos à efetividade da participação política não são exclusivos da população 

idosa, mas as transformações populacionais fazem dos idosos parcela cada vez 

mais expressiva dos contingentes populacionais e, diferentemente de questões 

que envolvem a faixa etária infantil, que depende necessariamente de tutoria 

acerca dos procedimentos que visam seu bem-estar, os idosos trazem consigo a 

sabedoria e experiência que podem contribuir para melhores gestões de políticas 

para si, validando sua viabilidade e pertinência. 

Identifica-se nos contatos ao Conselho Municipal do Idoso relações pouco 

conflituosas no processo de deliberação. Embora não haja resultados 

empiricamente comprovados, essa possibilidade se revela provável dado que, 

basicamente – isto é, sem levar em consideração todas as especificidades dos 

diferentes idosos no município –, as demandas e problemas dos idosos tenham 

as mesmas matrizes problemáticas, a saber: (a) a perda ou falta de capacidades 

motoras e cognitivas, que culminam na perda de autonomia; (b) a discriminação 

criada a partir da imagem negativa atribuída à velhice; (c) à violência gerada por 

preconceitos e da desconformidade que o ritmo de vida do idoso em geral 

apresenta diante das relações de produção e troca no espaço urbano, etc. 

“No caso da velhice, a troca de experiências, expectativas e 

saberes entre gerações são fatores decisivos na superação de 

preconceitos e estereótipos. Educar os jovens sobre o 

envelhecimento e garantir direitos das pessoas mais velhas são 

proposições do paradigma do envelhecimento ativo que ajudam a 

reduzir e eliminar a discriminação e o abuso” (WHO, 2005). 

Assim, o engajamento da pessoa idosa na atividade cidadã é muito 

importante para a construção dos desenhos das políticas públicas destinadas a 

Anais II Encontro PDPP -  Página 91



22 

 

ela, além da superação de mazelas que assolam o paradigma instituído na 

modernidade acerca da pessoa idosa no século XXI. Com o trabalho ainda em 

curso, nota-se que a participação da sociedade civil traz impactos relevantes ao 

diálogo, a saber: (i) a presença dos membros do conselho aliados aos convidados 

(participantes voluntários) confere a legitimidade de seu papel no conselho; (ii) 

abre precedentes para que haja cobrança de maior participação dos membros 

que compõem o poder público, que comparecem, em média, em menor número 

de participantes nas reuniões e; (iii) ampliação dos canais de participação via 

ingresso do conselho enquanto instituição de participação. Os resultados ainda 

apontam insatisfação correspondente às dificuldades de retorno das demandas 

levantadas no conselho, bem como as limitações em recursos humanos no que 

tange a quantidade de membros do poder público e a fraca frequência dos 

representantes do poder público no conselho, diante da ampliada participação da 

população idosa convidada nas reuniões. Dos impactos da participação da 

sociedade civil no processo de deliberação do conselho supracitados já reflete em 

alterações na agenda da instituição, que prepara um evento com minicursos que 

orientem a população idosa à participação em canais institucionais. 
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Resumo 
 

 Este artigo se dedica ao estudo da participação pública no caso dos 

transgênicos no Brasil. Através da análise de materiais disponíveis sobre a 

Audiência Pública n˚ 001/2007 para aprovação de variedades de milho 

transgênico, em 2007, procuro apresentar a inserção da sociedade civil no 

processo de produção de políticas públicas, para possibilitar um estudo dos 

espaços de participação e deliberação, dos atores envolvidos, dos processos 

de negociação, das hierarquias e dos seus resultados produzidos. Esses 

espaços de deliberação se concretizaram no caso brasileiro, através das 

audiências públicas, que estão sob gestão da Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio), que é responsável pelo controle das pesquisas, 

produções e comercializações de transgênicos no Brasil. Além de artigos 

sobre políticas públicas, transgênicos e participação pública, foram feitas 

leituras sobre governança e sistemas políticos democráticos para embasar 

essa análise. Alguns dos autores utilizados são Gene Rowe, Lynn Frewer e 

Leonardo Avritzer. As legislações pertinentes utilizadas foram obtidas através 

do site do governo federal, a fim de embasar a bibliografia central. 

 

Palavras-chave: Audiências Públicas, transgênicos, políticas públicas. 
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A participação na Audiência Pública do milho transgênico. 
 

 Este artigo tem como objetivo apresentar os primeiros dados obtidos 

para a discussão sobre participação na aprovação dos transgênicos. Estes 

dados fazem parte da pesquisa de doutorado que está sendo desenvolvida 

no Programa de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da 

Universidade Federal de São Carlos. 

 Iniciaremos abordando as discussões sobre a participação pública e 

seu surgimento, como um tema de relevância acadêmica, e em um segundo 

momento esta teoria será utilizada para iniciar as discussões envolvendo as 

deliberações políticas sobre transgênicos no Brasil. 

 Um primeiro ponto relevante para iniciarmos essas análises é a 

definição do contexto moderno que proporcionou o surgimento das correntes 

teóricas que se debruçam sobre a temática da democratização política. 

O conceito de sociedade civil surgiu no início do século 19, e naquele 

momento se restringia ao contexto dos países que já haviam vivenciado “a 

diferenciação entre as esferas econômica e familiar [...] e a diferenciação 

entre Estado e sociedade causada pela especialização sistêmica do Estado 

moderno.” (AVRITZER, 2012:384) Enquanto isso, o Brasil ainda era 

composto por grandes propriedades rurais, nas quais se realizavam também 

as atividades públicas, o campo político ainda permeava o campo das 

relações pessoais. Isto se dava pelo fato de não ser do interesse dos grandes 

fazendeiros a separação entre o espaço público e o privado, o Estado e os 

interesses privados. 

O período da ditadura militar investiu significativamente na destruição 

de formas de associação social, intervindo fortemente nos sindicatos e 

associações voluntárias. Foi só no final do século 20 que a sociedade civil se 

consolidou na história brasileira, compondo um modelo tripartite de 

categorização dos espaços sociais juntamente com o Estado e mercado.  

No caso brasileiro, foi apenas a partir da redemocratização brasileira, 

após mais de duas décadas de regime autoritário, que ao irromperem 

manifestações populares de diversas naturezas, a sociedade civil se 

manifestou efetivamente. Este fato representava o estreitamento dos laços 

sociais antes rompidos, e restabelecimento das discussões sobre a 

Anais II Encontro PDPP -  Página 98



importância da recuperação da sociedade civil como categoria social.  A 

sociedade civil pode ser definida como “(...) um conceito capaz de diferenciar 

os novos atores sociais emergentes tanto do mercado, aqui entendido como 

os interesses econômicos privados associados ao regime autoritário, como 

do Estado autoritário.” (AVRITZER, 2012:385) O sindicalismo teve, neste 

momento, um papel muito importante na conformação desses embates ao se 

vincular diretamente com o associativismo civil, fato que trouxe um caráter 

diferente para a história brasileira. 

“O período entre 1985 e 1988 foi um divisor de águas na política 

brasileira, com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) e a 

elaboração da nova Constituição.” [Seu caráter participativo] “(...) permitiu 

emendas populares e desencadeou uma campanha popular para obtenção 

de assinaturas para muitas propostas ligadas às políticas públicas.” 

(AVRITZER, 2012:390) No entanto, foi só em meados da década de 1990, 

que houve a mudança mais significativa no posicionamento da sociedade 

civil, que passou a buscar sua inserção em esferas estatais, voltando-se para 

as políticas públicas. 

Nas décadas de 1980 e 1990, surgiram teorias que discutiam as 

organizações da sociedade civil como autônomas em relação ao Estado, uma 

vez que desde Getúlio Vargas, na década de 1930, essas organizações civis 

e sindicais eram obrigadas a se submeter ao controle do Estado, obedecendo 

às regras impostas pelo mesmo. Houve uma grande preocupação com a 

autonomia destas organizações durante o final do regime ditatorial brasileiro 

que 

 

(...) influenciou um conjunto de movimentos, entre os 
quais cabe destacar o associativismo comunitário, o 
movimento de saúde, o movimento da reforma urbana e 
quase todos os movimentos com a presença de ativistas 
da igreja católica. (AVRITZER, 2012:386) 
 

Na Constituição de 1988, em sua emenda popular na área de saúde, 

ficou estabelecida a responsabilidade do Estado pelo provimento da mesma 

à população, pela criação de um sistema único nacional, pela 

descentralização da prestação de serviços de saúde, pela promoção da 
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ampla participação popular na elaboração e implementação de serviços de 

saúde. Os conselhos de saúde foram os meios através dos quais foi 

garantida a participação proporcional das esferas Estado e sociedade civil na 

decisão sobre as políticas de saúde. 

O estabelecimento dos Planos Diretores em 2001 foi outra conquista 

importante para a participação social, uma vez que garantiu um espaço 

deliberativo democrático no que tangia a definição do padrão de 

desenvolvimento da ocupação urbana municipal. 

Outro ponto democrático estabelecido foi a proposta do Orçamento 

Participativo (OP),  

 

(...) uma política participativa que gera um processo de 
deliberação entre sociedade civil e Estado no nível local. 
Ele inclui atores sociais, membros de associações de 
bairro e cidadãos comuns em um processo de 
negociação e deliberação que acontece em duas 
etapas: uma etapa participativa, em que a participação é 
direta, e uma etapa representativa, na qual a 
participação ocorre através da eleição de delegados 
e/ou conselheiros. (AVRITZER, 2012:391) 

 

É importante ressaltar que os estados que adotaram o OP, segundo a 

análise do autor, apresentaram maiores índices de associativismo local. 

Após esta primeira análise histórica do protagonismo da sociedade 

civil, é possível nos debruçarmos mais especificamente sobre o processo de 

democratização do espaço público para questões ambientais.  Jacobi (2012) 

ao se dedicar a análise da governança ambiental, nos apresenta meios 

concretos de construção de políticas que passam diretamente pela 

participação pública. Neste contexto, ele explica que: 

 

A constituição de esferas públicas simultaneamente 
com a ampliação do espectro de problemas tratados 
publicamente está associada ao desenvolvimento de 
diversas formas de participação popular, não apenas no 
sentido de Estado que permeou a sociedade, mas 
também no sentido de Estado permeado pela 
sociedade. (JACOBI, 2012:70) 
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Em sua proposta teórica, Jacobi (2012) discorre sobre as 

características da governança ambiental definindo-a de forma a tornar 

compreensível o processo deliberativo dos transgênicos. A governança para 

o autor é: 

 

(...) um processo que envolve tomadores de decisão e 
não tomadores de decisão, com objetivo comum: o 
problema a ser enfrentado e o desenho da gestão 
ambiental, onde a participação descentralizada e 
corresponsável sejam a tônica do processo. (JACOBI, 
2012:71) 

 

A governança ambiental ultrapassa os níveis individuais alcançando 

uma gestão integrada, com diversos atores participantes, sendo 

caracterizada como um conjunto de práticas contínuas e deliberadas 

buscando um poder social que media as relações entre o Estado, a 

Sociedade Civil e o Mercado. E a criação de arenas de negociação, práticas 

educativas e participação da sociedade civil são ferramentas que colaboram 

para essa tomada de decisão compartilhada (JACOBI, 2012). 

Complementarmente, segundo Irwin (2007), o estudo da governança 

científica passa pela preocupação com a relação entre ciência, tecnologia e 

poder político, com destaque para o engajamento democrático, relação entre 

preocupações científicas e sociais e a solução de controvérsias. A política 

tradicional era carregada dos valores de racionalidade, objetividade, 

universalismo, centralização e eficiência, em contraste com a nova política 

que enfatiza o pluralismo, o localismo, ambiguidade irredutível e a estética do 

estilo de vida. 

A nova governança científica que surge neste contexto, se caracteriza 

pela passagem de um controle amplo da democracia sob a ciência e a 

tecnologia para uma análise empírica de iniciativas práticas específicas, que 

levantam questões sobre o significado da democracia, os limites da 

democratização e a relação entre o engajamento público e a governança 

científica. As novas tentativas de governança devem considerar a reconquista 

da confiança nas instituições regulatórias, para então estabelecer um modus 
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operandi mais transparente, adotando participação ampla do público para 

criar um diálogo direto, considerado parte essencial do processo político. 

(IRWIN, 2007) 

No contexto internacional, data da década de 1980 o inicio das 

consultas públicas acerca do temas científicos e tecnológicos. Aconteceram 

na Dinamarca, incentivadas pelo Conselho Dinamarquês de Tecnologia. 

(MASSARANI & ALMEIDA, 2005). 

 Em entrevista concedida por Klüver a Massarani e Almeida (2005), 

este explica a importância da participação pública ao afirmar que 

 

Cientistas podem tomar decisões em relação ao 
desenvolvimento tecnológico. Mas, quando se trata de 
problemas ambientais, de sustentabilidade etc., os 
cientistas são parte do problema; eles não podem 
responder a essas perguntas. É preciso então encontrar 
outras pessoas que tenham a legitimidade política para 
responder a tais questões. Na prática, vemos que os 
cidadãos podem fazer isso. Em primeiro lugar, eles têm 
legitimidade para participar disso porque são a base da 
democracia. Além disso, eles têm a habilidade para 
fazê-lo. (MASSARANI & ALMEIDA, 2005:474-475) 
 

Segundo Massarani e Almeida (2005), Klüver aponta que o processo 

tradicional político se inicia na produção de informação e conhecimento 

técnico-científicos, que por sua vez são encaminhados aos políticos, os quais 

são responsáveis pela aplicação daquele conhecimento para tomada de 

decisões. O pesquisador ainda afirma que os políticos também adquirem 

informações através de ONGs, da indústria, de grupos de interesse, e etc. 

Einsiedel em entrevista com Massarani e Almeida (2005) aponta que o 

caso brasileiro tem uma particularidade importante para a compreensão dos 

embates em torno dos transgênicos, pois é possível destacar que os 

agricultores têm motivos distintos para justificarem suas discordâncias, 

inclusive internas, nas decisões sobre a utilização ou não de transgênicos. 

Essa complexidade de posicionamentos deve ser analisada e os tomadores 

de decisão e peritos devem, então, considerar essas perspectivas na tomada 

de decisões, no estabelecimento de leis, obrigações e punições. Ou seja, 
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“Não são apenas os especialistas [que] detêm conhecimento. Há outras 

formas de conhecimento muito importantes.” (MASSARANI & ALMEIDA, 

2005:475) 

Bucchi e Neresini (2007) destacam que a participação pública surgiu 

numa situação de incerteza, e com seus limites pouco delineados, e a 

dificuldade em ser definida se deve por ter se tornado foco de análise dos 

movimentos sociais, das iniciativas políticas e da academia. 

Uma definição abrangente de participação pública, como ferramenta 

analítica, seria 

 

(...) o diversificado conjunto de situação e atividade, 
mais ou menos espontâneas, organizada e estruturada, 
na qual os não experts se tornam envolvidos, e 
garantem sua própria contribuição para o 
estabelecimento de agenda, tomada de decisão, 
formação política, e processo de produção do 
conhecimento voltados para a ciência. (BUCCHI & 
NERESINI, 2007:449 – tradução da autora)1 

 

Uma definição mais específica para a noção de participação pública é 

apresentada por Rowe e Frewer (2004) como “(…) a prática de consulta e 

envolvimento de membros do público na definição de agenda de discussão, 

nas atividades de formação de decisão de organizações ou instituições 

responsáveis pelo desenvolvimento de políticas.” (ROWE & FREWER, 

2004:512 – tradução da autora)2 

A percepção pública da expertise científica como incapaz de gerar 

uma voz consensual prejudicou a credibilidade dos arranjos tradicionais de 

tomada de decisão que envolvia apenas experts e tomadores de decisão. 

Portanto, 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “(...) the diversified set of situations and activities, more or less spontaneous, 
organized and structured, whereby nonexperts become involved, and provide their 
own input to, agenda setting, decision-making, policy forming, and knowledge 
production processes regarding science.” (BUCCHI & NERESINI, 2007:449) 
2 “(...) the practice of consulting and involving members of the public in the agend-
setting, decision-making, and policy-forming activities of organizations or institutions 
responsible for policy development.” (ROWE & FREWER, 2004:512) 
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Pressões para a participação pública na ciência podem 
também serem vistas como parte de uma critica maior 
da capacidade das democracias tradicionais em 
representar e incluir os pontos de vista dos cidadãos ao 
tentar solucionar as questões de mudanças globais, 
com decisões cruciais sendo levadas cada vez mais a 
níveis não diretamente sujeitos a influência dos 
cidadãos. (BUCCHI & NERESINI, 2007:465 – tradução 
da autora)3 

 

Este modelo de participação se associou com as ideias de 

movimentos pluralistas e da democracia direta. A queda da confiança pública 

nas decisões políticas tomadas e na legitimação dos atores incumbidos de tal 

tarefa, pode ter gerado essa necessidade de crescimento da participação. 

Segundo os autores, os movimentos sociais se embasam em dados 

científicos para questionarem o modelo de desenvolvimento e o paradigma 

econômico. Utilizam, inclusive, os meios mais tecnológicos de disseminação 

de suas críticas. Essa ambiguidade por parte da ciência e da tecnologia 

permite que, assim como os experts, os movimentos sociais possam produzir 

conhecimento também. E  

 

Particularmente desde meados da década de 1990, 
instituições públicas locais, nacionais e internacionais, 
assim como as ONGs em muitos países destinaram 
esforço significativo na criação de oportunidades para 
participação dos cidadãos referente a questões 
potencialmente controversas de ciência e tecnologia, 
tais como alimentos geneticamente modificados, testes 
genéticos, tecnologia de transporte, e a diminuição do 
ozônio. Instituições políticas também começaram a 
considerar a ‘participação pública’ como uma provisão 
política necessária, no campo de pesquisa e inovação, 
com especial atenção aos campos sensíveis como 
biotecnologia, a implantação de instalações de 
eliminação de resíduos radioativos, ou mais amplo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 “Pressures for public participation in science can also be viewed as part of more 
general criticism of the capacity of traditional democracies to represent and include 
citizens’ points of view when addressing global challenges, with crucial decisions 
being more and more taken at levels not directly subject to citizens’ influence.” 
(BUCCHI & NERESINI, 2007:465) 
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desenvolvimento sustentável. (BUCCHI & NERESINI, 
2007:457 – tradução da autora)4 

 

A experiência de audiências é uma busca por solucionar uma questão 

sem entrar no mérito do especialista, para estabelecer o que é para ser 

tomado como verdade, em que bases e em que condições, como um espaço 

de definição pluralista. 

Lavalle (2011) traz para o debate a definição desta conjuntura como 

pós-participação, devido a sua mudança estrutural, passando a se 

institucionalizarem e buscarem se inserir na estrutura definida da política 

institucional. E destaca, portanto, que “a participação, é claro, não perdeu seu 

registro simbólico original, mas adquiriu novo registro dominante porque 

inserida nos chamados ‘espaços participativos’.” (LAVALLE, 2011:13-14) 

Ao detalhar o processo pelo qual se dá essa mudança estrutural, o 

autor discorre que 

 

(...) na medida em que os novos arranjos institucionais 
abrigam organizações civis e atores coletivos aos quais 
conferem não apenas reconhecimento como porta-
vozes da sociedade civil, mas faculdades e investidura 
regulamentadas, esses arranjos operam, a rigor, como 
lócus de representação extraparlamentar. (LAVALLE, 
2011:15) 

 

 De forma complementar, Avritzer (2011) destaca que  

 

A institucionalização de arranjos participativos em larga 
escala trouxe para o centro da atenção os novos papéis 
desempenhados por atores sociais e suas funções no 
controle societal de políticas públicas; também induziu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 “Particularly since the mid-1990s, local, national, and international public institutions 
as well as NGOs in many countries have devoted significant effort to creating 
opportunities for citizen participation with regard to potentially controversial science 
and technology issues such as genetically modified (GM) food, genetic testing, 
transport technology, and ozone depletion. Political institutions have also started to 
consider “citizen participation” a necessary policy provision in the field of research 
and innovation, with special regard to highly sensitive fields like biotechnologies, the 
siting of radioactive waste disposal facilities, or more in general sustainable 
development.” (BUCCHI & NERESINI, 2007:457) 
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as agendas acadêmicas a privilegiar certos atores, 
precisamente aqueles em condições de ocupar as 
novas posições institucionais. (AVRITZER, 2011:21-22) 

 

 Contudo, a institucionalização da representação, tem propiciado 

questionamento sobre a legitimidade dos atores e seus discursos 

apresentados pelas representações da sociedade civil. Podemos apontar 

uma complementação da análise de Avritzer (2012), ao observar que Lavalle 

(2011) destaca que apesar das institucionalizações ocorridas diminuírem as 

incertezas sobre o alcance da sociedade civil na política, e os aprendizados a 

esta associados, “tornou-se claro que essas instâncias não realizariam a 

contento as expectativas mais ambiciosas dos atores sociais.” (LAVALLE, 

2011:16) 

Trazendo este debate para o contexto dos transgênicos, podemos 

apontar que as audiências públicas são até então os únicos meios de 

deliberação que ampliam o debate para a esfera leiga, termo que faz 

referência apenas ao grupo dos não cientistas e técnicos. Então, apenas 

como nota de esclarecimento, Soares (2014) define as audiências como 

 

(...) uma instância no processo de tomada da decisão 
administrativa ou legislativa, através da qual a 
autoridade competente abre espaço para que todas as 
pessoas que possam sofrer os reflexos dessa decisão 
tenham oportunidade de se manifestar antes do 
desfecho do processo. (SOARES, 2014). 
 

O surgimento das pesquisas em biotecnologia e a criação dos OGM, 

mais conhecidos no Brasil como transgênicos, foram muito emblemáticos, 

gerando muitas discussões entre cientistas e industriais, envolvendo 

diretamente os tomadores de decisão no processo de definição de políticas 

para a sua regulamentação e controle. A necessidade de regulação se deu 

pelos interesses econômicos atrelados à essa nova tecnologia, uma vez que 

representava um novo mercado de sementes. De forma abrangente, o 

transgênico é definido pela Lei n˚ 11.105 de 2005, no Art. 3˚ como 

“organismo cujo material genético – ADN/ARN tenha sido modificado por 

qualquer técnica de engenharia genética.” (BRASIL, 2005). 
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Esse processo foi um dos fatores que desencadeou as discussões 

sobre participação pública. Isso porque, inicialmente, as organizações da 

sociedade civil, voltadas para interesses ambientalistas e de direitos 

humanos, passaram a se manifestar contrariamente à comercialização 

destas sementes, alegando incertezas associadas às pesquisas que levariam 

ao risco do consumo humano. A alteração genética de algum elemento 

poderia impactar tanto o meio natural, quanto a saúde animal e humana e a 

sobrevivência da economia agrícola familiar, ecológica e alternativa, etc. 

Guivant (2005) caracteriza a participação pública no cenário das 

políticas de transgênicos no Brasil, apontando que é 

 

A partir de 1998 [que] os transgênicos passam a estar 
no centro de uma política nacional, acompanhando o 
desenvolvimento do que estava já tendo lugar 
especialmente no contexto europeu, e envolvendo 
ONGs, partidos políticos, movimentos sociais, cientistas, 
setores industriais, entidades representativas de setores 
produtivos rurais, entre outros. (GUIVANT, 2005, p. 7). 

 

De forma resumida, os transgênicos geraram discussões que 

extrapolaram para a avaliação do sistema alimentar como um todo e 

incitaram conflitos de natureza social, política, econômica e científica, 

gerando questionamentos sobre os riscos que a sociedade está disposta a 

enfrentar e sobre quem tem a capacidade para tomar essa decisão. 

(GUIVANT, 2005) 

Diante desse panorama, é de nosso interesse apontar algumas 

características presentes e relevantes sobre a Audiência Pública de n˚ 

001/2007, na qual foram consultados alguns representantes da sociedade 

civil para formalizar esse espaço de participação social na deliberação sobre 

aprovação comercial de sete variedades de sementes de milho transgênico. 

Esta Audiência Pública ocorreu em 20 de março de 2007, e foi a 

primeira convocada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, 

“instância colegiada multidisciplinar” subordinada ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, responsável por 
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(...) prestar apoio técnico consultivo e assessoramento 
ao Governo Federal na formulação, atualização e 
implementação da Política Nacional de Biossegurança 
relativa a OGM, bem como no estabelecimento de 
normas técnicas de segurança e pareceres 
técnicos referentes à proteção da saúde humana, dos 
organismos vivos e do meio ambiente, para atividades 
que envolvam a construção, experimentação, cultivo, 
manipulação, transporte, comercialização, consumo, 
armazenamento, liberação e descarte de OGM e 
derivados. (CTNBIO, 2015) 

  

 Sua importância estava relacionada ao início dos debates sobre 

transgênicos de forma legal, uma vez que a Nova Lei de Biossegurança foi 

aprovada apenas em 24 de março de 2005. 

Para analisar esta audiência, foi necessária uma distribuição dos 

expositores em três grupos distintos, um composto por representantes dos 

setores que investem em pesquisa voltada para a genética, agrícola e de 

biotecnologia, outro composto por representantes da sociedade em órgãos 

do Estado e outro composto por representantes diretos da sociedade através 

de ONGs, associações, cooperativas, etc. Essa distribuição facilita a análise, 

pois através da categorização tornou possível estabelecer padrões, 

direcionados a interesses de grupo.  

Nesta audiência, quatro de seus expositores representavam 

corporações multinacionais responsáveis pela pesquisa e desenvolvimento 

das variedades de milho transgênico discutidas no momento, sendo portanto, 

defensoras dos transgênicos. Contudo, oito expositores representavam 

instituições de pesquisa genética, agrícola e de biotecnologia, apresentando, 

no entanto, múltiplos posicionamentos. Vale destacar que “As cadeias 

produtivas do agronegócio representam 26,4% do PIB nacional, 36% das 

exportações e 39% dos empregos gerados no mercado interno.” (SOMA, 

2015) Segundo dados, do Censo do IBGE, de 2006 foi levantada a 

informação de que a área colhida de milho em grão no Brasil foi de cerca de 

treze milhões de hectares, equivalente a 16,94% da área total cultivada e 

1,52% do território nacional, com uma produção superior a quarenta e um 

milhões de toneladas. (IBGE, 2015) Neste mesmo ano, segunda a USDA 
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(Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) o Brasil foi considerado o 

terceiro maior produtor mundial de milho (atrás dos Estados Unidos da 

América e da China), sendo responsável por 6,1% do milho produzido no 

globo. (USDA, 2015) O estado que mais produz é o Paraná, com 25,72% do 

total. 

O grupo que é composto por representantes do Estado contém dois 

representantes do Ministério Público Federal, um representante do Instituto 

Brasileiro de Educação para o Consumo de Alimentos e Congêneres (IBCA) 

e um representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 

do Paraná. Neste grupo ha posicionamentos divergentes. O expositor do 

IBCA se manifestou favorável aos transgênicos, um dos Procuradores da 

República não se posicionou diretamente e outro se apresentou desfavorável. 

O terceiro grupo, composto por seis expositores, representava os 

pequenos e médios agricultores, agricultores de orgânicos, mulheres 

camponesas, etc. Este claramente se posicionava contrário aos transgênicos, 

pois defende formas de agricultura que valorizam a manutenção das 

tradições e do conhecimento tradicional, o respeito ao meio ambiente sob um 

âmbito ecossistêmico, a defesa da agricultura como meio de sobrevivência 

de parcela significativa da sociedade brasileira, etc. Apenas como um dado 

concreto para elucidar a participação desse segmento na ordem agrícola e 

econômica do Brasil, 70% dos alimentos consumidos no país provêm da 

produção agrícola familiar, atingindo o total de 10% do PIB. 

Para analisar o processo ocorrido na Audiência Pública n˚ 001/2007 

devemos elencar alguns fatos iniciais relevantes. A publicação da 

convocação no Diário Oficial da União ocorreu em 7 de fevereiro de 2007, 

abrindo as inscrições para todos os interessados a partir do dia 26 de 

Fevereiro de 2007 até o dia 13 de março de 2007. Existiu, portanto, uma 

certa antecipação para que os interessados providenciassem suas inscrições, 

contudo, como exigido no edital, cada candidato deveria apresentar 

formalmente material com fundamentação cientifica e em texto devidamente 

identificado e assinado, contendo referências bibliográficas, de acordo com 

as normas da ABNT. Este dado nos coloca um primeiro questionamento 

sobre a viabilidade de tempo para que essas exigências fossem devidamente 

cumpridas. 
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 Um segundo ponto importante foi estabelecido no edital de 

convocação que falariam 08 pessoas previamente inscritas, por 15 minutos, 

pela manhã e 10 à tarde. A audiência, no entanto, deu espaço para 22 

expositores oficiais se manifestarem. Desses vinte e dois, oito expositores 

representavam a sociedade civil, se computarmos os dois representantes do 

Ministério Público Federal. Este fato nos revela uma certa desvantagem da 

parte da sociedade civil, uma vez que não houve paridade na escolha dos 

expositores. Este fato pode nos indicar de início, um tendenciamento por 

parte dos responsáveis pelo processo.  

Um terceiro ponto relevante seria o debate ocorrido na referida 

audiência. Segundo a leitura da transcrição podemos apontar que houve 

espaço de manifestação de cada um dos expositores selecionados, assim 

como houve espaço para perguntas dos demais participantes e em alguns 

casos de próprios expositores para seus pares. Houve espaço para respostas 

aos questionamentos e algumas réplicas e tréplicas. Este dado, ainda em 

análise, pode nos trazer mais fundamento para compreender como se 

constituiu este espaço de participação e quais características apresentou que 

possam nos encaminhar para uma definição do tema discutido. 

Em conclusão a este primeiro levantamento bibliográfico e 

documental, podemos delinear o caminho a ser seguido nesta pesquisa, 

utilizando como um dos fios condutores a importância da presença da 

sociedade civil nas gestões públicas como incentivo a capacitação dos seus 

representantes, o que pode trazer benefícios para o sistema como um todo. 

Uma vertente analítica importante seria a do autor Jacobi (2012), que analisa 

a necessidade de uma convivência ou superação de características sócio-

políticas e culturais individuais ou de grupos, porque neste sistema político 

centralizado, diante de conflitos gerados, a noção técnica prevalece na 

decisão do referencial de controle a ser adotado. 

A sociedade civil têm se estabelecido no contexto brasileiro, o que 

colabora para os debates que consideram o seu papel como atores, de real e 

fundamental importância para o estabelecimento de um modelo democrático 

participativo. Através de uma institucionalização da participação em espaços 

deliberativos, a sociedade civil vêm se inserindo, consolidando seu 

posicionamento e conquistando reconhecimento e legitimidade para participar 
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das decisões políticas que definem o caminho de construção da nação. Não 

existe ingenuidade ao afirmar estes fatos, existem processos de mudança na 

configuração política brasileira que têm demonstrado que essa inserção 

popular não é exclusivamente figurativa.  
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1. Introdução

Este trabalho analisa o estabelecimento de instâncias participativas no âmbito dos

legislativos estaduais brasileiros, a partir da década de 1990, abordando o seu processo de

estruturação,  características  e  objetivos.  Contexto  compreendido  a  partir  das  definições

estabelecidas  nos  regimentos  internos  dos  parlamentos  estaduais,  os  quais  são

comparados, no sentido de buscar os elementos constitutivos formais da implementação de

instâncias participativas enquanto uma ação do próprio legislativo visando se aproximar dos

grupos  sociais,  formalizando  mecanismos  de  interlocução,  intervenção,  manifestação  e

debate. 

A implementação de instâncias formais de participação busca estabelecer, em termos

estratégicos,  mecanismos  de  legitimação  do  seu  trabalho,  ampliando  o  processo  de

democratização de suas ações. A discussão incorpora, ainda, a tensão existente a partir da

aproximação entre instâncias formais abertas à participação social no âmbito da instituição

representativa clássica, o parlamento. 

Em parte da Teoria Democrática, o argumento em defesa da participação, e não

apenas da representação e da participação eleitoral, tem o sentido de ampliar o campo de

influência dos indivíduos e grupos sociais na tomada das decisões públicas, as quais não

deveriam ficar apenas restritas aos representantes eleitos. Ao mesmo tempo, a participação

incorpora  as  dimensões  da  manifestação  pública  de  opiniões  e  pontos  de  vista  e  o

encaminhamento de demandas por intermédio de instâncias e mecanismos participativos no

âmbito do próprio Poder Público. São, via de regra, nas democracias que a temática da

participação ocupa posição prioritária nos debates e discussões e nas definições,  pelos

governos e sociedade, das políticas públicas. Situação que leva em conta o contexto que

envolve as demandas, reivindicações e interesses de grupos sociais e indivíduos e a sua

relação  com  as  instituições  políticas  (poderes  Legislativo  e  Executivo  e,  entre  outros,

partidos).

O artigo  se  encontra dividido  em três  partes.  Na primeira,  são colocados alguns

elementos teóricos que subsidiam a compreensão acerca da relação entre participação e

representação  no  processo  político  e,  de  forma  mais  específica,  nos  parlamentos.  A

segunda parte descreve, principalmente a partir do estabelecimento formal nos regimentos

internos das assembleias legislativas, os mecanismos e instâncias abertas à participação,

tratando-se  das  audiências  públicas,  tribunas  populares,  consultas  plebiscitárias,

referendos,  ouvidorias,  comissões  de  legislação  participativa,  proposições  de  sugestão

legislativa  e  projetos  de  lei  de  iniciativa  popular.  A terceira  parte  busca  tecer  algumas
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considerações acerca das definições contidas nos regimentos sobre as possibilidades de

aproximações entre a sociedade e os parlamentos estaduais. 

2. Notas sobre participação e representação no processo político

As  instituições  políticas  são  frequentemente  questionadas  na  sua  capacidade  de

representar1 a  pluralidade  da  sociedade.  A crítica  tem  como  alvo  a  dificuldade,  nessa

concepção, de prestação de contas,  accountability2 e responsabilização dos governantes

sobre suas decisões (Santos, 2002, e Hirst, 1993). Em contrapartida, ao longo das últimas

décadas, uma série de meios e canais vêm sendo constituídos pelos poderes Executivo e

Legislativo  no  sentido  de  possibilitar  processos  de  participação  e  manifestação  da

sociedade  no  âmbito  do  Estado  e  das  instituições  políticas  representativas  clássicas.

Instrumentos que incluem audiências públicas, ouvidorias, comissões abertas à participação

de integrantes de grupos sociais organizados, fóruns e conselhos, entre outros 3. Tendência

que  coloca  na  discussão  sobre  a  representação  e  a  democracia  a  possibilidade  do

estabelecimento e ampliação de canais  de prestação de contas,  fiscalização e controle

sobre o trabalho no Executivo e no Legislativo.

Segundo o enfoque de Paul Hirst (1993), a democratização da representação envolve

a mobilização da sociedade civil na oposição ao Estado ou o aumento, também através da

mobilização da sociedade, do poder de influência no processo decisório das instituições

políticas,  no  próprio  âmbito  do  Estado.  O  autor  entende  que  os  segmentos  políticos,

inclusive à esquerda, ao aceitarem o governo representativo, as eleições multipartidárias e

os eleitorados amplos passaram a enfrentar dois problemas: “(...) as formas de democracia

representativa proporcionam níveis muito baixos de prestação de contas pelo governo e de

influência  popular  no  processo  de  tomada  de  decisão”.  Há,  para  o  autor,  um “sistema

deficiente de responsabilização democrática”. (Hirst, 1993: 8)

Com isso,  fica subjacente  que a centralidade do debate democrático,  nos limites

abordados neste trabalho, encontra-se mais voltada para as possibilidades de constituição

de meios para a participação da sociedade, e não mais na oposição entre democracia direta

e democracia representativa.

1 O debate em relação a pouca amplitude da representação pode ser encontrado em Santos (2002), Souza 
(2001), Kinzo (2004) e, entre outros, Hirst (1993).

2 A compreensão de accountability utilizada está ligada à ideia de fiscalização, controle e responsabilização 
dos governos pela sociedade, a partir do estabelecimento de meios pelos governos e pela sociedade 
(Prado, 2006).

3 Não se está afirmando que tais instrumentos suprem as demandas por uma maior democratização, 
embora configurem um conjunto de experiências com características inovadoras e passíveis de pesquisa 
visando a construção de parâmetros analíticos dentro da teoria democrática.
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As instâncias participativas institucionalizadas tendem a tornar possível o acesso dos

indivíduos ao processo legislativo, ainda que apenas com características que envolvam a

manifestação de opiniões e interesses, estabelecendo algum tipo de influência e pressão

sobre os representantes.

A participação  também pode  ser  compreendida  como um processo  no  qual  dois

fatores são decisivos, incluindo o interesse e a existência de espaços institucionalizados.

Com isso, é possível que ocorra o desenvolvimento de valores democráticos, associativos e

coletivos, imbuídos na ideia de processualidade: oportunidades de participação geram a

ampliação da própria participação, considerando a existência de resultados esperados pelos

indivíduos4.

Na Teoria Democrática, o argumento em defesa da participação, e não apenas da

representação e da participação eleitoral, tem o sentido de ampliar o campo de influência

dos  indivíduos  na  tomada  das  decisões  públicas,  as  quais  não  deveriam  ficar  apenas

restritas  aos  representantes  eleitos.  Ao  mesmo  tempo,  a  participação  incorpora  as

dimensões da manifestação pública de opiniões e pontos de vista e o encaminhamento de

demandas por intermédio de instâncias e mecanismos participativos no âmbito do próprio

Poder Público.

A  ideia  de  participação  implica  em  haver  alguma  forma  de  envolvimento  dos

indivíduos  com  a  vida  política,  seja  através  do  processo  eleitoral  e  da  democracia

representativa, seja em instâncias da sociedade civil.

Do ponto de vista histórico, as aproximações entre participação e política ganham

efetividade em períodos de vigência de regimes democráticos, especialmente no século XX.

São, via de regra, nas democracias que a temática ocupa posição prioritária nos debates e

discussões e nas definições, pelos governos e sociedade, das políticas públicas. Situação

que leva em conta o contexto que envolve as demandas, reivindicações e interesses de

grupos sociais e indivíduos e a sua relação com as instituições políticas (poderes Legislativo

e Executivo e, entre outros, partidos).

A transformação  das  instituições  representativas  em alvo  da  participação  política

pode ter a capacidade de efetivar formas de controle do exercício do poder pela sociedade

(Urbinati, 2006). Ou seja, a participação, quando em operação, tende a gerar instrumentos

para complementar a produção de leis, cujos parâmetros não seriam exclusivamente as

eleições,  mas também as possibilidades de ampliação da democracia,  ao  delinear  elos

4 Pateman (1992) analisa a relação entre participação e Teoria Democrática, englobando os processos 
participativos como fatores de democratização e desenvolvimento de valores democráticos e coletivos.
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entre a sociedade civil e os representantes eleitos.

Por outro lado, a existência de poucos canais de participação no parlamento pode

diminuir  as  chances  de  que  o  processo  legislativo  ganhe  publicidade  e  envolva  as

organizações sociais no sentido de promover um debate mais amplo e menos concentrado

acerca das proposições em tramitação (Abrucio, Teixeira e Costa, 2001). Em contrapartida,

a  existência  de  instâncias  participativas  pode  gerar  mais  condições  para  que  as

organizações  sociais  passem  a  ter  algum  tipo  de  presença  ou  influência  no  trabalho

legislativo.  A participação no Poder Legislativo,  instituição representativa por  excelência,

pressupõe  um  elemento  a  mais  no  sentido  de  formalizar  instrumentos  e  mecanismos

participativos  enquanto  complementares  à  representação  e  as  relações  de  cada

parlamentar  com  grupos  sociais.  Isto  é,  a  definição  de  instâncias  participativas  nos

regimentos  internos  e  na  estrutura  organizacional  tem o  significado  de  estabelecer  um

conjunto de procedimentos voltados à participação e manifestação da sociedade.

A efetivação de mecanismos institucionais de interlocução entre o parlamento e a

sociedade civil constrói elos entre os processos de participação e de representação. Com

isso, as organizações sociais passam a ter a possibilidade de expressar suas preferências

no  âmbito  do  Poder  Legislativo.  Por  decorrência,  há  o  aumento  no  número  de  atores

envolvidos no processo decisório, o que implica em um nível mais elevado de informação

aos parlamentares. Ao mesmo tempo, tende a ocorrer um acompanhamento mais próximo

sobre  o  trabalho  de  cada  deputado  (a),  aumentando  as  chances  de  fiscalização  e

accountability. (Anastasia, 2001).

Nessa perspectiva, os indivíduos não são apenas integrantes do eleitorado, que se

manifesta de quatro em quatro anos. As possibilidades para manifestação e crítica ganham

um  caráter  mais  rotineiro  ao  longo  dos  mandatos  dos  parlamentares  a  partir  dos

mecanismos  de  interlocução  entre  sociedade  e  Poder  Legislativo,  estabelecendo  um

procedimento de monitoramento das ações dos representantes eleitos. (Manin, Przeworski

e Stokes, 1997).

Contexto  que  favorece  a  constituição  de  uma via  de  mão dupla.  De  um lado  a

sociedade  passa  a  ter  a  chance  de  acessar  informações  sobre  o  funcionamento  do

processo legislativo; por outro lado pode expressar seus pontos de vista, propiciando aos

deputados  uma  maneira  de  perscrutar  a  opinião  dos  indivíduos  e  integrantes  de

organizações sociais.

Na arena parlamentar os cidadãos expressam suas preferências, fiscalizam as ações

dos  representantes  e  trocam informações  com os  parlamentares  sobre  a  relação  entre
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políticas públicas, condições de execução e resultados (Anastasia, 2001).

O conceito básico de representação5 significa agir, decidir e governar em nome de

outro, implicando em um sistema no qual, de forma indireta, todos os indivíduos participam

do processo decisório,  estabelecendo uma concepção moderna de governo popular.  Ao

mesmo  tempo  em  que  a  representação  tem  relação  com  a  institucionalização  da

competição política e dos conflitos, a partir da formação de mecanismos e procedimentos,

com a  incorporação  da  oposição,  ampliação  social  do  sistema  político  e  expansão  da

participação  eleitoral  (Mill,  1980).  Ou  seja,  o  processo  de  formação  dos  governos

representativos e a ampliação da participação política têm como efeito a institucionalização

da  participação  ampliada,  via  processos  eleitorais,  incorporando  setores  populares  e

ampliando direitos políticos, sendo, ao mesmo tempo, plural e proporcional. (Mill, 1980).

John Stuart Mill (1980) lista um conjunto de funções dos governos representativos,

entre as quais estão vigiar e controlar o governo, dar publicidade aos atos, exigir explicação

e  justificação,  censurar  atos  condenáveis,  contrapor  abusos  do  governo  e  retirar

governantes  dos  cargos.  Isto  é,  os  representantes  possuem tais  atribuições,  as  quais,

combinadas com as características de pluralidade e proporcionalidade, visam produzir um

sistema político capaz de abarcar de maneira institucionalizada os conflitos e interesses.

No entanto, além das atribuições envolvidas na relação com o Poder Executivo, o

parlamento também tem a função de ser uma espécie de comitê de reclamações, no qual a

população encaminha suas demandas e considerações, transformando o legislativo em um

congresso de opiniões da nação e  configurando uma instância  de  encaminhamento  de

reivindicações e de debate  público.  O Poder Legislativo,  assim,  se  transforma em uma

arena de controvérsia. (Mill, 1980).

A organização interna dos parlamentos estaduais, especificada, em parte, nos seus

regimentos  internos,  pode  ser  entendida  como  um  fator  relevante  na  estruturação  do

comportamento dos parlamentares. A análise do funcionamento do Poder Legislativo (Inácio

e  Rennó,  2009)  leva  em  conta  a  argumentação  que  contrapõe,  na  atuação  dos

parlamentares, a influência das regras e organização internas e do próprio funcionamento

do Poder Legislativo e as interferências de caráter exógeno, tais como interesses locais ou

regionais e pressão de grupos sociais.

O estabelecimento de procedimentos participativos nos regimentos internos implica

na consideração de que os parlamentares, de maneira formalizada, realizarão seu trabalho

5 Uma síntese da Teoria da Representação se encontra em Manin; Przeworski; Stokes (2006) e Lima Junior 
(1997).
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enquanto legisladores convivendo com espaços e instâncias destinados às manifestações

advindas da sociedade. Manifestações que possuem um grau de formalidade e, inclusive,

de  obrigatoriedade,  dependendo  do  regramento  estabelecido  e  inserido  na  estrutura

organizacional de cada parlamento. A definição de instâncias e procedimentos participativos

nos regimentos tende a gerar um efeito da presença de outros agentes políticos no Poder

Legislativo e, ao mesmo tempo, ser algo previsto e esperado, conforme as regras definidas.

Assim, é possível entender que o estabelecimento de processos participativos nas

casas legislativas implica em um elemento diferente na relação entre a representação e a

própria participação, esta considerada como uma parte do processo legislativo. Situação

que se difere das mobilizações e manifestações autônomas, por exemplo, das organizações

sociais. No caso do Poder Legislativo, a participação encontra-se prevista e delimitada por

um conjunto de normas, o que não exclui  outros tipos de manifestações independentes

oriundas da sociedade.

O estabelecimento de instâncias e mecanismos destinados a ações participativas

nas assembleias legislativas se desenvolveu, principalmente, a partir do início da década de

1990. Com isso, seguindo a determinação da Constituição Federal de 1988, um conjunto de

medidas  acabou  sendo  definido,  configurando  um  padrão  que  pode  ser  verificado  nos

próprios regimentos internos. O padrão envolve a regulação para apresentação de projetos

de lei de iniciativa popular, realização de audiências públicas, fóruns e seminários, sempre

no sentido de propiciar às organizações sociais a possibilidade de participar do processo

legislativo.

3. Mecanismos e instâncias participativas nos parlamentos estaduais

Em  todos  os  parlamentos  os  regimentos  internos  também  preveem  que  as

comissões  permanentes,  temporárias  e  especiais  realizem  audiências  públicas  para  a

discussão de temas em tramitação ou outros.  Da mesma forma,  há  a possibilidade de

manifestação  de  representantes  de  organizações  da  sociedade  nas  sessões  plenárias,

mediante  cadastramento  e  agendamento  prévios,  e  nas  comissões  de  trabalho.  Cada

comissão  possui  a  prerrogativa  de  convidar  representantes  de  organizações  sociais  ou

pessoas com conhecimento em determinado assunto para participar das suas reuniões. Os

participantes, no entanto, não têm direito a voto. Nas audiências públicas, a participação é

aberta e o direito à palavra obedece ao critério de cada comissão. 

As possibilidades da realização de consultas plebiscitárias e referendos aparecem
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em todos os regimentos internos dos parlamentos estaduais, tendo como objeto a criação

de novos municípios e a incorporação de espaços territoriais,  situação que se encontra

paralisada no país. Entretanto, os regimentos e o texto constitucionais dos estados do Pará,

Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro

e Espírito Santo também estabelecem as consultas e referendos para outros assuntos. Em

nenhum  dos  casos,  todavia,  há  a  regulamentação  acerca  de  sua  operacionalidade  e

exequibilidade. 

Os regimentos internos das assembleias legislativas do Ceará, Espírito Santo, Pará,

Tocantins,  Amazonas,  Maranhão,  Santa  Catarina  e  Minas  Gerais  possuem  definições

acerca do estabelecimento e funcionamento das ouvidorias nos parlamentos estaduais. Nos

demais parlamentos, a existência de órgão similar pode ocorre, embora sem a respectiva

definição nos termos regimentais internos.

No caso do Ceará, a Ouvidoria Parlamentar é o órgão responsável pela fiscalização

da regularidade e eficiência dos procedimentos legislativos da Assembleia, competindo-lhe

receber e processar sugestões formuladas por Deputados e cidadãos, propondo à mesa

diretora as medidas necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços legislativos. O ouvidor é

um deputado designado pela mesa diretora e referendado pelo plenário,  por maioria de

votos, com um mandato de dois anos, podendo ser reconduzido. Cabe ao ouvidor solicitar

informações ou cópias de documentos e requerer ou promover diligências, sendo que a

mesa diretora deverá atender as suas solicitações  no prazo máximo de cinco dias úteis. 

No Espírito Santo, a Ouvidoria Parlamentar, instituída em 2001, visa tratar do que o

Regimento define como reclamações dos cidadãos. É da sua competência, além de receber

e examinar as reclamações e representações de pessoas físicas ou jurídicas, encaminhá-

las  aos  órgãos  competentes,  propor  sindicância  ou  inquérito.  A Assembleia  Legislativa

elegerá dois parlamentares para o exercício da função de Ouvidor Parlamentar Geral e de

Ouvidor  Parlamentar  Substituto,  com  mandato  de  dois  anos,  com  uma  recondução

subsequente na mesma legislatura.  Regulamentação semelhante ocorre nas assembleias

legislativas dos estados do Pará e  Tocantins, com os órgãos também funcionando como

uma possibilidade para encaminhamentos de reclamações e representações por indivíduos

e pessoas jurídicas.

Nos estados do Amazonas, Maranhão e Minas Gerais,  além das funções gerais

enquanto ouvidoria, também são incluídas atribuições de corregedoria. Em Santa Catarina,

a  mesa  diretora  tem  a  incumbência  regimental  de  instaurar  serviço  de  ouvidoria  para

receber reclamação ou denúncia contra o funcionamento do Poder Legislativo. 
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3.1 – As comissões de legislação participativa e as sugestões legislativas

Entre  as  26  assembleias  legislativas  analisadas,  em  nove  há  a  definição,  nos

respectivos regimentos internos, de comissões permanentes voltadas especificamente para

tratar da participação da sociedade. São os casos dos estados de São Paulo, Sergipe,

Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Sul e

Alagoas.

Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Comissão de Defesa dos Direitos da

Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais tem a incumbência,

estabelecida no Regimento Interno,  de opinar sobre proposições e assuntos que digam

respeito aos direitos humanos e do consumidor, inclusive ouvindo pessoas e autoridades

que tenham interesse e conhecimento sobre as temáticas. Afora isso, à comissão também

compete receber e analisar propostas legislativas encaminhadas pelo Banco de Projetos, as

quais  são apresentadas por  pessoa física,  associações,  órgãos de classe,  sindicatos  e

entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos com representação na

Assembleia  Legislativa.  As  chamadas,  regimentalmente,  sugestões  legislativas  que

receberem parecer favorável da Comissão, serão transformadas em proposições de sua

autoria e encaminhadas à mesa diretora para tramitação, sendo identificadas pelas iniciais

“SL” (Sugestão Legislativa) e ficando sujeitas às disposições regimentais relativas ao trâmite

dos projetos de lei nas Comissões. 

A Comissão de Legislação Participativa, no parlamento de Sergipe, desde abril de

2007,  também tem a  atribuição  de   apreciar  e  se  manifestar  acerca  de  sugestões  de

iniciativa  legislativa,  apresentadas  por  associações  e  órgãos  de  classe,  sindicatos  e

entidades organizadas da sociedade civil,  exceto partidos políticos.  Além disso,  também

possui a competência de emitir pareceres técnicos sobre exposições e propostas oriundas

de organizações e entidades da sociedade civil.

Em Santa Catarina,  a Comissão de Legislação Participativa recebe sugestões de

iniciativa legislativa apresentada por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades

organizadas da sociedade civil. Além disso, opera no recebimento de pareceres técnicos,

exposições  e  propostas  oriundas  de  entidades  científicas  e  culturais.  As  propostas  de

iniciativa  legislativa  que  receberem  parecer  favorável  da  Comissão  de  Legislação

Participativa  serão  transformadas  em  proposição  de  autoria  desta  e  encaminhadas  a

tramitação.
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Na  Assembleia  Legislativa  do  Mato  Grosso  do  Sul,  a  Comissão  de  Legislação

Participativa tem, principalmente, a atribuição regimental de receber sugestões de iniciativa

legislativa,  pareceres  técnicos e exposições apresentadas por  associações e órgãos de

classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos.

Em Minas Gerais, a Comissão de Participação Popular tem a função de receber as

propostas de ações legislativas encaminhadas por organizações sociais. Caso as propostas

recebam parecer favorável na Comissão, são transformadas em proposições legislativas e

entram em tramitação.

A Comissão  de  Direitos  Humanos,  Cidadania  e  Legislação  Participativa,  da

Assembleia Legislativa de Goiás, engloba várias áreas temáticas. Em relação à iniciativa

popular, tem a atribuição de receber  sugestão de iniciativas legislativas oriundas de classes

organizadas, sindicatos, movimentos sociais, universidades e outras entidades. No mais,

opera na investigação de denúncias de lesão ou ameaça aos direitos humanos, relações de

trabalho e, entre outros, na apuração de denúncias de preconceito ou discriminação social.

Na Paraíba, a Comissão de Legislação Cidadã tem por objetivos encaminhare emitir

parecer nas sugestões de iniciativa legislativa proposta por entidades civis, como sindicatos,

órgãos de classe, associações, conselhos e organizações não governamentais, as quais

deverão  ser  aprovadas  pelas  entidades,  conforme  suas  determinações  estatutárias  e

encaminhado junto ao pedido, com cópia da ata da assembleia que deliberou pelo pedido,

bem como cópia do estatuto da entidade. Além disso, a Comissão possui a atribuição de

transformar em proposição legislativa de sua iniciativa as sugestões que receberem parecer

favorável, as quais serão encaminhadas à tramitação.

No Rio Grande do Sul, a Comissão Mista Permanente de Participação Legislativa

Popular,  instituída  em  2003,  tem  por  objetivo viabilizar  a  participação  no  processo

legislativo,  através  da  apresentação  de  sugestões,  estudos,  pareceres  técnicos  e

exposições, de organizações sociais. A Comissão é mista por funcionar em conjunto com

uma ou mais comissões permanentes, dependendo da temática de cada uma delas. Caso

os  integrantes  da  Comissão  considerem  pertinente  as  questões  debatidas,  podem

transformá-las em proposições legislativas.

A  Comissão  de  Legislação  Participativa  da  Assembleia  Legislativa  de  Alagoas

também possui a incumbência de receber sugestões de iniciativa legislativa apresentadas

por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil,

exceto partido, além de receber pareceres técnicos e exposições oriundas de entidades

sociais, científicas e culturais.
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Uma característica comum às comissões permanentes, mesmo nos casos de São

Paulo e Goiás, nos quais as comissões também abrangem temáticas voltadas para direitos

humanos, é que elas foram formadas, todas, a partir de 2002, com o objetivo de receber

propostas e sugestões legislativas, cujas exigências para proposições são mais simples,

comparando-se com as condições necessárias para a apresentação de projetos de lei de

iniciativa popular. 

A formação, a partir de 2003, de comissões específicas, no entanto, não foi suficiente

para  desencadear  um  número  grande  de  proposições  apresentadas  por  organizações

sociais. No período entre 2003 e 2010, entre as nove assembleias legislativas que formaram

comissões de legislação participativa, apenas em quatro há registros de proposições (Rio

Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais). À exceção do caso mineiro, nos

outros três há um reduzido número de proposições. Na Comissão de Legislação Popular da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, entre 2003 e 2010, houve a apresentação de 2198

propostas de ação legislativa. A Comissão Mista Permanente de Participação Legislativa

Popular  da  Assembleia  Legislativa  do  Rio  Grande  do  Sul  teve  duas  proposições

apresentadas  entre  2003,  ano  de  sua  criação,  e  2010.  A  Comissão  de  Legislação

Participativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina teve, no período 2004-2010, oito

proposições oriundas de organizações sociais. A Comissão de Legislação Participativa da

Assembleia Legislativa de São Paulo, entre 2004 e 2010, somente uma proposição.

Nos casos das comissões das assembleias legislativas de Goiás, Mato Grosso do

Sul, Sergipe, Alagoas e Paraíba não foram encontrados registros de proposições.

Assim, é possível considerar que a aproximação entre parlamento e sociedade tende

a não estar voltada, de forma prioritária, para a discussão de proposições de lei, processo

colocado sob domínio do Poder Executivo. Consideração que leva em conta a problemática

e  a  discussão  existente  em  relação  às  funções  e  atribuições  dos  poderes  legislativos

estaduais,  o  tipo  de  estruturação  do  presidencialismo  no  Brasil  pós-1988,  com  suas

peculiaridades características, como um fator que produz governos estáveis e com maiorias

parlamentares, estabelece alguns parâmetros para a análise das relações entre Executivo e

Legislativo no nível estadual. Entre eles, estão as considerações sobre as prerrogativas do

governo  como  elementos  de  formação  e  manutenção  de  maiorias  nos  parlamentos,

principalmente o poder de agenda e a obtenção de apoio a partir da própria formação do

governo (distribuição de secretarias e outros cargos, por exemplo, enquanto fator de atração

de apoio partidário), além da iniciativa legislativa (em geral, a lei de diretrizes orçamentárias)
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e da consecução de políticas públicas do interesse da base de cada parlamentar.

Afora as assembleias legislativas que possuem comissões permanentes destinadas

ao recebimento de propostas e sugestões legislativas, nos estados do Ceará, Espírito Santo

e Maranhão, os regimentos também abrem a mesma possibilidade. No caso do Ceará, o

texto  regimental  estabelece,  desde  junho  de  2004,  uma peculiaridade,  com a  iniciativa

popular também podendo ser exercida através do projeto de iniciativa compartilhada, com

encaminhamento à mesa diretora. 

Na  Assembleia  Legislativa  do  Espírito  Santo,  as  propostas  de  sugestão  de

elaboração  legislativa  podem ser  apresentadas  por   associações  ou  órgãos  de  classe,

sindicatos ou outras entidades organizadas da sociedade civil, com exceção dos partidos

políticos, sendo protocolada e distribuída à comissão temática pertinente. 

Situação similar pode ser observada no Maranhão, pela possibilidade regimental de

apresentação de sugestões de iniciativa legislativa por organizações da sociedade civil. As

que tiverem parecer  favorável  da  Comissão de Constituição,  Justiça  e Cidadania serão

transformadas em proposição legislativa de sua iniciativa.

As sugestões legislativas, em parte, possuem menores exigências do que os projetos

de lei de iniciativa popular. As sugestões, no entanto, precisam ser acatadas por alguma

comissão parlamentar especificada em cada Regimento Interno. O projeto de lei, quando

cumpre as determinações legais, passa a tramitar com um grau de autonomia mais elevado,

por não ficar na dependência da decisão de nenhuma comissão.

3.2- O regramento da iniciativa popular em leis e emendas constitucionais

Na  Assembleia  Legislativa  do  Rio  Grande  do  Sul,  a  iniciativa  popular  pode  ser

exercida através de projeto de lei, proposta de emenda constitucional e ementa a projeto

das leis orçamentária, de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual, sendo que nos dois

primeiros casos há a exigência de,  no mínimo, 1% do eleitorado que tenha votado nas

últimas eleições gerais do estado, distribuído, ao menos, em um décimo dos municípios,

com não menos de meio por cento dos eleitores de cada um deles. A tramitação ocorre de

maneira idêntica aos demais projetos. A Constituição do Rio Grande do Sul determina que

os  projetos  de  iniciativa  popular,  quando  rejeitados  pela  Assembleia  Legislativa,  sejam

submetidos a referendo popular se, no prazo de 120 dias, 1mediante requerimento assinado

por, ao menos, 10% do eleitorado que tenha votado nas últimas eleições gerais do estado,

definição que não possui regulamentação. Desde a década de 1990, foram apresentados

cinco  projetos  de  lei  complementar  (PLC  191/1992,  PLC  2/1997,  PLC  203/2000,  PLC
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220/2001,  PLC  135/2003) no  sentido  de  regulamentar  a  questão  da  realização  dos

referendos e plebiscitos, dos quais quatro foram rejeitados e um arquivado de forma direta,

sob a justificativa das dificuldades de definir quais os assuntos poderiam ser submetidos à

população e quanto ao custo da sua operacionalidade. Atualmente estão em tramitação

mais dois  projetos que se referem à iniciativa popular.  O Projeto de Lei  Complementar

1/2015 visa, assim como os anteriores regulamentar a definição constitucional acerca dos

plebiscitos e referendos e o outro, a Proposta de Emenda Constitucional 235/2015 trata da

inserção do meio eletrônico e internet para a apresentação de projetos de iniciativa popular,

sendo que ambos iniciaram tramitação no ano de 2015.

Na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, a iniciativa popular pode ser  exercida

pela apresentação de projeto de lei, incluindo proposta de emenda constitucional, subscrito

por, no mínimo, 1% dos eleitores, distribuídos, pelo menos, em cinco municípios, cada um

com não menos de 3% dos eleitores. A tramitação será a mesma dos demais projetos e, nas

comissões, ou o primeiro signatário ou alguém indicado pelos proponentes poderá usar da

palavra para discutir  o  projeto de lei,  pelo  prazo de vinte minutos.  Além disso,  a  mesa

diretora designará deputado para exercer os poderes ou atribuições relativos ao autor de

proposição,  devendo  a  escolha  recair  sobre  quem  tenha  sido,  com  a  sua  anuência,

previamente indicado com essa finalidade pelo primeiro signatário do projeto. 

A iniciativa popular, na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, depende da

subscrição de, no mínimo, 1% do eleitorado estadual, distribuído por pelo menos 1/5  dos

municípios, com não menos de 1% dos eleitores de cada um deles. A tramitação será a

mesma dos demais tipos de projetos de lei e poderá, nas comissões, ser defendido, por 20

minutos,  pelo  primeiro  signatário  ou  por  alguém  indicado  pelos  proponentes,  os  quais

também indicarão um deputado para exercer as prerrogativas de autoria de proposição.

No Estado do Amazonas, a iniciativa popular em leis está limitada a no máximo dez

projetos em cada sessão legislativa ordinária. A exigência para submissão é a subscrição de

no mínimo 1% do eleitorado estadual, distribuído em, pelo menos, 25% dos municípios, com

não menos de três décimos percentuais dos eleitores de cada um deles.  As proposições,

em geral, são votadas em turno único. O uso de dois turnos ocorre nas propostas de menda

à Constituição, projetos de lei complementar e aos projetos de lei de iniciativa popular. Na

discussão de projeto de iniciativa popular, o seu primeiro signatário  ou quem este indicar

pode fazer uso da palavra, obedecidas as regras aplicadas aos deputados.

Os projetos de iniciativa popular, na Assembleia Legislativa do Amapá, incluindo as

propostas  de  emendas  à  Constituição,  precisam,  para  tramitar,  ser  subscritos  por,  no

Anais II Encontro PDPP -  Página 126



14

mínimo, 1% do eleitorado estadual, distribuído, pelo menos, por cinco municípios, com um

mínimo de 2% dos eleitores de cada um deles. A tramitação é a mesma dos demais projetos

e o primeiro signatário,  ou alguém indicado pelos proponentes, terá 20 minutos para se

manifestar  na  discussão.  O  presidente  da  Assembleia  Legislativa  designará,  mediante

indicação dos proponentes e concordância do parlamentar, um deputado para exercer, em

relação ao projeto de lei de iniciativa popular e à proposta de Emenda à Constituição, os

poderes ou atribuições conferidos  ao autor de proposição. 

O  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  da  Bahia  não  trata,  de  forma

específica,  dos  projetos  de  lei  de  iniciativa  popular,  embora  a  Constituição  do  Estado

assegure o direito da iniciativa popular, definindo a exigência de subscrição de 0,5% do

eleitorado para apresentação ao parlamento de projeto de lei, definindo, ainda, que uma lei

complementar deverá regulamentar a iniciativa popular no processo legislativo estadual. A

Proposta de Emenda Constitucional 93/2001, que visava regulamentar a iniciativa popular,

foi arquivada em 2007, arquivamento fundamentado na determinação regimental acerca dos

projetos não deliberados por decurso de prazo. 

Na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a iniciativa popular será exercida pela

apresentação de projeto de lei e de emenda à Constituição, mediante subscrição de, no

mínimo, 1%  do eleitorado, distribuído pelo menos por cinco municípios, com não menos de

3/10  %  dos  eleitores  de  cada  um  deles.  O  projeto  não  terá  tramitação  especial,  os

proponentes  indicarão  alguém  para  se  manifestar  nas  respectivas  discussões  e  um

deputado,  considerando  sua  concordância,  para  assumir  as  atribuições  regimentais  de

autoria.

No  Estado  do  Espírito  Santo,  os  projetos  de  iniciativa  popular  e  emenda

constitucional também dependem da subscrição de, no mínimo, 1% do eleitorado distribuído

em, pelo menos, cinco municípios com um mínimo de 2% dos eleitores de cada um deles.

Um deputado será indicado pelo primeiro signatário do projeto para exercer as atribuições

de autor e o projeto terá a mesma tramitação dos demais tipos de projetos. Desde 2014, o

Regimento Interno possibilita  que a iniciativa popular em leis seja subscrita também via

meio  eletrônico,  especificamente  a  internet,  observando  as  exigências  de  circunscrição

eleitoral e distribuição municipal, mediante assinatura certificada digitalmente, apresentação

de  adesão  à  proposição  por  usuário  da  internet,  sujeita  à  confirmação  mediante

identificação de e-mail, e confirmação da manifestação através de troca de mensagens com

o administrador  do  sistema responsável  pelo  manifesto.  A confirmação de usuário  sem

assinatura  eletrônica  será  presumida  válida  considerando  que  o  interessado  deverá
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preencher cadastro que conterá, no mínimo, as exigências comuns e disponibilizará seu

endereço eletrônico para correspondência, o sistema encaminhará ao endereço eletrônico

mensagem  de  recebimento  do  manifesto,  solicitando  a  confirmação  da  subscrição  da

proposição e o interessado, ao receber a mensagem, deverá confirmar a subscrição da

proposição para validá-la. Além disso, as proposições acompanhadas de subscrições por

meio eletrônico poderão ser apresentadas, também, por meio eletrônico no Protocolo Geral

da Assembleia Legislativa. Qualquer parlamentar poderá contestar a autenticidade de

subscrições ou à regularidade do preenchimento dos requisitos mínimos regimentais para o

acolhimento de proposição de iniciativa popular até o início da votação do parecer a respeito

de sua admissibilidade, constitucionalidade e legalidade pela Comissão de Constituição e

Justiça, Serviço Público e Redação, mediante comprovação de que não foi  alcançado o

número mínimo de subscrições que preencham os requisitos regimentais.

O  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  de  Goiás  não  trata,  de  forma

específica, da iniciativa popular em projetos de lei. A Constituição do Estado estabelece que

a sua reforma poderá ser feita a partir de propostas de emendas subscritas por, no mínimo,

1%  do  eleitorado,  distribuídos  em,  pelo  menos,  20  municípios.  Também  o  texto

constitucional define que a iniciativa popular poderá ocorrer via apresentação de projeto de

lei  subscrito, no mínimo, por 1% do eleitorado estadual.

No Maranhão, os projetos de lei de iniciativa popular necessitam da assinatura de,

pelo menos, 1% do eleitorado estadual, distribuído por, no mínimo, 18% dos municípios,

com não menos de 3/10 % dos eleitores de cada um deles. O projeto deverá ser apreciado

no prazo máximo de 60 dias, embora com uma tramitação igual à dos demais projetos. O

primeiro signatário, ou alguém indicado por ele, poderá se manifestar, por até 20 minutos,

na discussão do projeto e indicar um parlamentar para cumprir as atribuições regimentais de

autoria.

Em Minas Gerais, ao menos 10 mil eleitores podem apresentar projeto de lei de

iniciativa popular. Do total, até 25% poderão ter domicílio eleitoral em Belo Horizonte, capital

do Estado. Nas comissões e em plenário, o primeiro signatário, alguém indicado por ele,

poderá usar da palavra para discutir o projeto de lei de iniciativa popular, no tempo de até 60

minutos. 

Na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, a iniciativa popular em

projetos de lei também precisa da subscrição de, ao menos, 1% do eleitorado, distribuído e,

no mínimo, 20% dos municípios, com não menos de três décimos dos eleitores de cada um

deles. Não há diferença de tramitação nesse tipo de projeto e um deputado será indicado
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para as atribuições regimentais de autoria, mediante indicação do primeiro signatário. 

As condições para a apresentação de projetos de iniciativa popular são similares na

Assembleia  Legislativa  do  Mato  Grosso,  com  a  subscrição  de,  pelo  menos,  1%  do

eleitorado,  distribuídos  em,  no  mínimo,  cinco  municípios.  A proposição  terá  a  mesma

tramitação dos demais projetos, o primeiro signatário, ou alguém indicado por ele, poderá se

manifestar na discussão nas comissões e plenário e indicar um deputado para, mediante

sua concordância, assumir as funções regimentais de autoria. 

No Pará, o Regimento Interno remete à Constituição estadual a normatização da

iniciativa popular. O texto constitucional estabelece, nos projetos de lei, a exigência de, ao

menos,  0,5%  do  eleitorado  como  subscritores,  distribuídos  em,  no  mínimo,  cinco

municípios . No caso de emenda constitucional, os signatários devem estar distribuídos por,

ao menos, 10 municípios. Nos dois casos, há, ainda, a exigência de, no mínimo, um terço

percentual dos eleitores em cada município. A tramitação é a mesma dos demais projetos e

o  primeiro  signatário,  ou  alguém indicado  por  ele,  estará  apto  ao  uso  da  palavra  nas

discussões formai  e  indicar  um deputado para,  mediante  sua concordância,  assumir  as

atribuições regimentais de autoria. 

O  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  da  Paraíba  define  que,  nas

propostas de emendas à Constituição, a iniciativa popular deva ter a assinatura de,  ao

menos, 1% do eleitorado, distribuído em, no mínimo, um décimo dos municípios, sendo, ao

menos, 1% em cada um. Já nos projetos de lei, é necessária a subscrição de, no mínimo,

1% dos  eleitores  do  estado,  distribuídos  em,  pelo  menos,  cinco  municípios,  sendo,  no

mínimo, 1% em cada um. Não há tramitação especial e o primeiro signatário, ou alguém por

ele indicado, tem até 20 minutos para manifestação nas etapas da discussão do projeto,

além de indicar um parlamentar para funcionar, regimentalmente, com o autor. 

Em Pernambuco, a iniciativa popular, tanto em emendas constitucionais, quanto em

projetos  de  lei  dependem  da  assinatura  de,  no  mínimo,  1%  do  eleitorado  estadual,

distribuído em, ao menos, um quinto dos municípios, com não menos de três décimos por

cento dos eleitores de cada um deles. Na discussão, em comissões ou plenário, poderá

usar  da palavra o primeiro signatário do projeto e,  no caso de discussões simultâneas,

serão convidados outros signatários, observada a ordem de assinatura. Não há tramitação

específica.

Situação similar ocorre a Assembleia Legislativa do Piauí, onde a iniciativa popular

de  projeto  de  lei  deve  ser  subscrita  por,  ao  menos,  2% do  eleitorado,  distribuídos,  no

mínimo, por 10 municípios, sendo 0,5% de eleitores, pelo menos, em cada um deles. Não
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há  diferenciação  entre  projeto  e  emenda  constitucional  e  nem especificações  quanto  à

tramitação e discussão.

O  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  do  Paraná  estabelece  que  a

iniciativa  popular  necessita  da  assinatura  de,  no  mínimo,  um  centésimo  do  eleitorado,

distribuído por, ao menos, 50 municípios, com não menos de três milésimos dos signatários

em cada um deles. No mais, é similar aos demais parlamentos, com a possibilidade de

manifestação, por até 20 minutos, do primeiro signatário, ou alguém escolhido por ele, o

qual também indica um deputado para as funções regimentais de autoria, tramitação normal

e não há diferenciação com emenda constitucional.

No  Rio  de  Janeiro,  as  exigências  para  a  apresentação  incluem,  no  mínimo,  a

assinatura de  dois décimos por cento do eleitorado, distribuídos em, pelo menos, 10% dos

municípios,  com não menos de um décimo por  cento dos eleitores de cada um deles.

Repete-se a prerrogativa de manifestação, por até 20 minutos, do primeiro signatário, ou

alguém  indicado  por  ele,  o  qual  também  sugere  um  parlamentar  para  as  atribuições

regimentais  de  autoria,  tramitação  normal  e  não  há  diferenciação  com  emenda

constitucional.

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte

remete, em parte, à Constituição estadual a regulamentação da iniciativa popular em leis.

No caso, há a exigência de 1% do eleitorado estadual. Sendo que o primeiro signatário do

projeto de iniciativa popular, ou representante designado de forma prévia, tem o direito ao

uso da palavra,  antes de a mesma ser facultada aos deputados,  não sendo permitidos

apartes. 

Em Rondônia, a iniciativa popular se dá via apresentação de projeto de lei subscrito

por, no mínimo, 3% do eleitorado, distribuído por, ao menos, 25% dos municípios. Sendo

facultado ao primeiro signatário, ou alguém indicado pelos proponentes, a manifestação, por

até 20 minutos, nas comissões e no plenário e a indicação de um parlamentar para as

funções de autoria. Não há tramitação especial. 

Além das possibilidades de manifestação e indicação de deputado para atribuições

de autoria, o Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Roraima estabelece que a

iniciativa popular em projeto e lei e emenda à Constituição precisa de subscrição de, ao

menos, 5% do eleitorado. A tramitação ocorre de forma similar às demais proposições.

No Estado de Santa Catarina, segundo o texto constitucional, a iniciativa popular de

leis está condicionada à assinatura de, no mínimo, 1% dos eleitores estaduais, distribuídos

por, pelo menos, 20 municípios, com não menos de 1% dos eleitores de cada um deles. O
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Regimento Interno não apresenta especificações quanto à tramitação ou discussão.

A Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Sergipe,  através  do  Regimento  Interno,

estabelece que a iniciativa popular necessita de subscrição de, ao menos, 1% do eleitorado

estadual. Além disso, outra exigência é que o projeto deve ser apresentado por, no mínimo,

três  entidades  associativas  constituídas  legalmente  no  estado,  as  quais  se

responsabilizarão  pela  autenticidade  das  assinaturas.  A  tramitação  ocorrerá  de  forma

normal, tendo, por ser de iniciativa popular, prioridade na ordem do dia. 

Em São  Paulo,  a  iniciativa  popular  em projetos  de  lei,  definida  na Constituição

estadual, necessita de subscrição de, ao menos,  cinco décimos porcentuais do eleitorado,

sendo  garantida  a  defesa  do  projeto,  por  representante  dos  respectivos  responsáveis,

perante  as  comissões  pelas  quais  tramitar.  Emendas  constitucionais  precisam  de,  no

mínimo, 1% do eleitorado.  O Regimento Interno não apresenta especificações quanto à

tramitação ou discussão.

Na Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, a  iniciativa popular pode ser

exercida pela apresentação de projeto de lei subscrito por, no mínimo,  1% dos eleitores,

distribuído por,  pelo  menos,  5  municípios,  com percentual  mínimo de três décimos dos

eleitores de cada um deles. Além disso, o Regimento também define as possibilidades de

manifestação dos signatários, por até 20 minutos, e indicação de deputado para atribuições

de autoria.

4. Considerações sobre a participação e seu estabelecimento nos regimentos

internos

O estabelecimento de procedimentos participativos nos regimentos internos implica

na consideração de que os parlamentares, de maneira formalizada, realizarão seu trabalho

enquanto legisladores convivendo com espaços e instâncias destinados às manifestações

advindas da sociedade. Manifestações que possuem um grau de formalidade e, inclusive,

de  obrigatoriedade,  dependendo  do  regramento  estabelecido  e  inserido  na  estrutura

organizacional de cada parlamento. A definição de instâncias e procedimentos participativos

nos regimentos tende a gerar um efeito da presença de outros agentes políticos no Poder

Legislativo e, ao mesmo tempo, ser algo previsto e esperado, conforme as regras definidas.

Assim, é possível entender que o estabelecimento de processos participativos nas

casas legislativas revela um elemento diferente na relação entre a representação e a própria

participação, esta considerada como uma parte do processo legislativo. Situação que se

difere  das  mobilizações  e  manifestações  autônomas,  por  exemplo,  das  organizações
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sociais. No caso do Poder Legislativo, a participação encontra-se prevista e delimitada por

um conjunto de normas, o que não exclui  outros tipos de manifestações independentes

oriundas da sociedade.

O estabelecimento de instâncias e mecanismos destinados a ações participativas

nas assembleias legislativas se desenvolveu, principalmente, a partir do início da década de

1990. Com isso, seguindo a determinação da Constituição Federal de 1988, um conjunto de

medidas  acabou  sendo  definido,  configurando  um  padrão  que  pode  ser  verificado  nos

próprios regimentos internos. O padrão envolve a regulação para apresentação de projetos

de lei de iniciativa popular, realização de audiências públicas, fóruns e seminários, sempre

no sentido de propiciar às organizações sociais a possibilidade de participar do processo

legislativo.

Os  regimentos  internos  das  assembleias  legislativas  permitem  observar  que,  ao

menos  no  plano  formal,  há  uma  tendência,  verificada  a  partir  da  década  de  1990,  da

implementação de instâncias e mecanismos destinados à aproximação entre sociedade e

parlamento. Em todos os 26 estados considerados, há a previsão formal de projetos de lei e

de  emendas  constitucionais  de  iniciativa  popular.  Também  em  todos,  as  comissões

legislativas, por definição regimental, realizam audiências públicas e recebem pareceres e

análises técnicas oriundas de organizações e entidades sociais; audiências que, em alguns

casos, também podem ser requeridas por organizações externas ao parlamento. No mesmo

sentido, há a formalização e regramento das manifestações em plenário, nas chamadas

tribunas populares.

A  análise  dos  dispositivos  constantes  nos  regimentos  internos  possibilita  a

classificação em dois grupos dos processos participativos nos parlamentos estaduais.  O

primeiro engloba as instâncias voltadas para propiciar a manifestação das organizações

sociais e mesmo de indivíduos. Fazem parte deste grupo as audiências públicas, fóruns

temáticos,  seminários,  discurso em tribunas populares durante as sessões legislativas e

participação em reuniões de comissões legislativas.

O segundo grupo de processos participativos trata da apresentação de proposições,

incluindo  projetos  de  lei  de  iniciativa  popular,  propostas  e  sugestões  legislativas.  Os

reduzidos índices de projetos de lei de iniciativa popular nas assembleias legislativas foi um

dos fatores que influenciaram as iniciativas no sentido de reduzir as exigências para que

organizações sociais pudessem apresentar proposições. Assim, tendo como parâmetro a

constituição, em 2001, da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados,

começaram a ser formadas comissões similares nas assembleias legislativas, destinadas,
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principalmente, a receber, analisar e encaminhar as propostas advindas da sociedade. 

Ou  seja,  a  criação  das  comissões  de  legislação  participativa  nos  parlamentos

estaduais, a partir de 2003, nos estados do Amazonas, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Rio

Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Paraíba, São Paulo e Minas Gerais, configurou-se

como  uma  inovação  nos  mecanismos  participativos.  Consideração  que  se  sustenta  na

análise das atribuições, estabelecidas nos regimentos internos, das comissões, as quais

definem  como  função  principal  do  seu  trabalho  a  implementação  de  um  elo  entre  o

parlamento e a sociedade, especialmente no sentido de receber as propostas e sugestões

legislativas.

A formação  de  uma  comissão  específica  para  o  envio  e  encaminhamento  das

iniciativas  legislativas  da sociedade muda,  junto  com outros  fatores,  a  compreensão do

processo participativo  nas assembleias.  Mudança que está ligada,  além da criação das

comissões,  à  simplificação das exigências  para  que as  organizações sociais  pudessem

apresentar  proposições.  As regras  incluem a documentação que comprove a existência

legal da organização social, comprovantes da deliberação em cada organização (incluindo

atas das assembleias),  da composição da diretoria e dos participantes. Condições mais

exequíveis do que, por exemplo, a obtenção de assinaturas de 1% do eleitorado (exigência

para projetos de lei de iniciativa popular).

Em sete assembleias foram formadas,  a  partir  de  2003,  comissões permanentes

específicas de legislação participativa, casos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato

Grosso do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Alagoas e Paraíba. Nos estados de São Paulo e

Goiás,  as  comissões  incorporam também outras  temáticas,  em geral,  voltadas  para  os

direitos humanos. 

As medidas, entretanto, não foram suficientes para desencadear um número grande

de  proposições  apresentadas  por  organizações  sociais.  Entre  as  nove  assembleias

legislativas  que  formaram  comissões,  específicas  ou  não,  de  legislação  participativa,

apenas em quatro, entre 2003 e 2010, há registros de proposições (Rio Grande do Sul, São

Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais). 

Nos estados do Maranhão, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e Ceará

há o recurso regimental da sugestão ou proposta legislativa, que podem ser encaminhadas

por indivíduos e organizações da sociedade civil. Em São Paulo, o Regimento estabelece o

Banco de Projetos, no qual podem ser apresentadas ideias ou mesmo projetos com caráter

de sugestão para,  mediante parecer  de uma comissão legislativa,  ser  transformado em

projeto de lei. No Ceará, há a possibilidade de iniciativa compartilhada, com um parlamentar
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apresentando, junto com alguma organização da sociedade civil, uma proposição.

Os regimentos internos das assembleias dos estados do Ceará, Espírito Santo, Pará,

Tocantins, Amazonas, Maranhão, Santa Catarina e Minas Gerais normatizam e estabelecem

o funcionamento de ouvidorias, cujos objetivos são, entre outros, receber reclamações e

representações originárias de organizações sociais.  Embora,  nos casos dos estados do

Amazonas,  Maranhão  e  Minas  Gerais,  elas  assumam,  em  parte,  também  funções  de

corregedoria. 

Em relação as possibilidades de consultas plebiscitárias e referendos, os regimentos

internos  dos  parlamentos  do  Pará,  Pernambuco,  Santa  Catarina,  Piauí,  Ceará,  Mato

Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo colocam elementos, também

sustentados no texto constitucional, que fundamentam a sua realização. Contudo, não há

um regramento sobre a sua operacionalidade, definição temática e orçamentária.

Já  os  projetos  de  lei  e  emendas  constitucionais  de  iniciativa  popular  são

regulamentados em cada parlamento, a partir da sua respectiva Constituição. As exigências

mínimas  são  a  subscrição  de  projetos  e  emendas  por,  ao  menos,  1%  do  eleitorado,

distribuídos percentualmente por um número mínimo de municípios. Em geral, a tramitação

não tem regime especial. E, mais importante, mesmo levando em conta as variações em

relação às exigências para a apresentação dos projetos e emendas, não foram encontrados

registros, considerando as definições restritas de iniciativa popular nos regimentos internos,

excetuando-se as sugestões legislativas. A possibilidade de subscrição de projetos de lei de

iniciativa  popular  via  internet  foi  definida  apenas  na  Assembleia  Legislativa  do  Espírito

Santo,  a  partir  de  2014.  Situação  similar,  sem  um  detalhamento  especificando  os

procedimentos, pode ser encontrada no Regimento Interno do parlamento do Estado do

Tocantins.

5. Considerações finais

A definição das instâncias abertas à participação nos parlamentos estaduais, a partir

dos regimentos internos das 26 assembleias legislativas, indica que a sua conformação se

situa  em  duas  dimensões.  Uma  de  caráter  mais  voltado  para  a  apresentação  de

proposições, seja via iniciativa popular de leis, seja via propostas e sugestões legislativas. A

outra possui como característica predominante a abertura de espaço para manifestações,

casos, principalmente, das audiências públicas e tribunas populares.

Por outro lado, mesmo que os dados indiquem uma determinada padronização nos

regimentos  internos,  há  especificidades  encontradas  somente  em  alguns.  Em  sete
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parlamentos existem comissões legislativas permanentes especificamente voltadas para a

apresentação de proposições oriundas de indivíduos e organizações sociais. Em mais dois,

as comissões têm esse tema apenas como uma das suas atribuições, dividindo espaço com

outros assuntos, em geral,  voltados para questões vinculadas aos direitos humanos. De

qualquer forma, são somente nove comissões em 26 assembleias. 

Em sete há,  de forma específica,  o  estabelecimento  do recurso que possibilita  o

encaminhamento de sugestão legislativa, também definido como ação ou proposição. Em

todos os casos, a sua transformação em proposição precisa de um parecer favorável de

alguma  comissão  legislativa,  podendo  ser  da  comissão  específica  voltada  para  a

participação ou, nas demais situações, das comissões temáticas pertinentes. Os projetos de

lei e emendas constitucionais de iniciativa popular podem tramitar mediante o cumprimento

das regras constitucionais em relação ao tema e ao número e distribuição municipal dos

signatários, não dependendo, necessariamente, da anuência de alguma comissão.

Os regimentos de oito parlamentos estaduais regulam as ouvidorias, destinadas, em

geral, ao encaminhamento, por organizações sociais e indivíduos, de questões. Em outros

parlamentos, as ouvidorias também podem existir,  mas não se encontram regradas pelo

regimento interno.

As  consultas  plebiscitárias  e  referendos,  não  aqueles  voltados  para  a  criação  e

incorporação de municípios, são previstas em oito parlamentos estaduais, cujas definições

regimentais  estão  embasadas  no  texto  constitucional.  Não  se  observou,  todavia,  a

especificação quanto às possibilidades concretas relativas à sua operacionalidade.

Em dois parlamentos, no texto regimental, há o regramento sobre o encaminhamento

de propostas de iniciativa popular via internet. 

Ficam, por fim, abertas as análises sobre os efeitos de tais mecanismos e instâncias

participativas no processo legislativo estadual. E, além disso, no mesmo contexto, a análise

sobre as questões estratégicas das organizações sociais em encaminhar suas demandas

diretamente  aos  parlamentares,  sem  a  apresentação  direta  de  proposições  e  sem  a

utilização  das  possibilidades  definidas  regimentalmente.  Outra  questão  importante,  no

mesmo sentido, implica em deixar em aberto os efeitos da participação nos espaços de

caráter  mais  discursivos,  casos  de  audiências  públicas,  fóruns,  seminários  e  tribunas

populares.
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Controvérsias e ambiguidades sobre inclusão e educação de surdos na III Conferência 

Nacional da Pessoa com Deficiência 
 

Regiane Lucas de Oliveira Garcêz1 

 

 

Resumo 

 

O presente trabalho analisa a forma com que os representantes não eleitos 

buscam ser reconhecidos enquanto tal, a partir de mecanismos de autoridade 

acionados em seus proferimentos. Nossa unidade de análise são os 

representative claims (Saward, 2010), demandas de representação acionadas 

no debate sobre inclusão e educação de surdos, proferidos no GT de 

Educação da III Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

(2012). Mapeamos os claims da seguinte forma: a) quem representa, b) 

instância formal a que representa, c) em nome de quem fala, d) o que defende, 

e e) qual mecanismo de autoridade é acionado (histórias de vida pessoais, 

história do povo surdo, experiência profissional, experiências institucionais, 

pesquisas científicas e amparo legal). Conclui-se que o caráter processual da 

representação não eleitoral conduz a controvérsias como: a) nem sempre as 

fontes de autoridade são acionadas de acordo com o tipo de instituição 

representada, b) a autopercepção dos afetados se mostra ambígua, 

estrategicamente, a depender da proposta apresentada, e c) a fonte de 

autoridade dos afetados causa comoção e adesão de outros afetados nem 

sempre contemplados pelas propostas. 

 

Introdução 

Recentemente, uma renovada atenção tem sido concedida pela teoria 

democrática contemporânea ao tema da representação política, no sentido de 

ampliar a noção de representação para além do sistema eleitoral, partidário e 

                                                           
1
 Este trabalho compõe as primeiras análises de parte do corpus utilizado na pesquisa de 

doutorado em curso intitulada “O papel da representação política nas lutas por reconhecimento 
dos surdos: O que, quem e como se representa”, que conta com o apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
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parlamentar (Lavalle, Houtzager e Castello, 2006; Avritzer, 2008; Urbinati, 

2006; Saward, 2009; 2010). O debate recente vem incorporando, 

paulatinamente, questões relacionadas a uma pluralização da representação, 

tais como a) a inclusão e a exclusão das minorias políticas nos processos 

representativos, b) o lugar da participação (Tatagiba, 2010) e dos movimentos 

sociais (Weldon, 2011), a dinâmica da representação fora dos momentos 

eleitorais, as transformações institucionais (Avritzer, 2013) e a legitimidade da 

representação exercida pelos não-eleitos. O fato é que a representação passa 

a ser vista como essencial às práticas democráticas dentro e fora do Estado 

(Urbinati, 2006) e essencial para a formação da opinião pública. 

No presente trabalho, adotamos a perspectiva da representação não 

eleitoral como arcabouço conceitual e analítico, compreendendo as dinâmicas 

de representação que ocorrem para além dos períodos eleitorais e para além 

da legitimidade dos eleitos conferida pela matemática de eleição tradicional de 

um eleitor um voto. Entendemos as experiências das conferências nacionais 

brasileiras como inovações institucionais que se conformam com base na 

representação não eleitoral desde a sua concepção. São oportunidades de 

pluralização da representação, seja nos procedimentos de 

eleição/autorização/delegação, na formulação de propostas ou na efetividade 

destas junto ao Estado. Em particular, este artigo busca analisar os debates 

ocorridos no Grupo de Trabalho de Educação da III Conferência Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada em dezembro de 2012 em 

Brasília. 

 O objetivo é compreender a forma com que os representantes não 

eleitos buscam ser reconhecidos enquanto tal, a partir de mecanismos de 

autoridade acionados em seus proferimentos. Não buscamos analisar se as 

demandas de representação são legítimas, mas as fontes de autoridade 

acionadas com vistas à legitimação do representante e do objeto representado. 

Nossa unidade de análise são os representative claims (Saward, 2010), 

demandas de representação acionadas no debate sobre inclusão e educação 

de surdos. Terreno em disputa, a controvérsia sobre a educação de surdos  

polariza opiniões sobre o melhor modelo de escola para surdos: bilíngue, 

especial ou inclusiva. Essa controvérsia será mapeada, no nosso trabalho, com 

vistas a identificar primeiramente quem fala e age em nome de quem, com o 
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objetivo de compreender como ocorre, discursivamente, os processos de 

representação e como os próprios surdos se inserem nesse debate. Conforme 

defende Saward (2010), a representação política é melhor compreendida se 

deslocarmos a ênfase tradicionalmente dada aos resultados advindos da 

representação para o processo mesmo de representar. 

Nossa escolha foi norteada, em particular, pela percepção da 

complexidade da representação não eleitoral no caso dos movimentos sociais 

das pessoas surdas e das pessoas com deficiência2. De modo geral, as 

discussões sobre a representação se colocam de maneira bastante evidente 

desde os primeiros anos dos movimentos, na década de 80 (Lanna Júnior, 

2010). O motivo principal, nesse caso, advém da ideia de incapacidade que 

cerca historicamente essas pessoas, o que a princípio as impossibilitaria de 

falar por si mesmas. Dessa questão inicial derivam várias outras ligadas à 

representação política, tais como a tutela (legal e simbólica) exercida pelos pais 

como forma representação pessoal e política; o esvaziamento dos processos 

emancipatórios por meio da crença da incapacidade; a exclusão social e 

política da esfera pública e, por muitos anos, do direito ao voto; a reivindicação 

por mais participação na formulação de políticas para pessoas surdas e com 

deficiência, a constituição das lideranças dos movimentos, entre outros temas.   

O artigo se organiza da seguinte forma. Na primeira seção, delineamos 

os contornos da controvérsia acerca da educação de surdos no cenário 

brasileiro. Em seguida, acionamos a discussão contemporânea sobre 

representação política, compreendendo o lugar das conferências nacionais 

brasileiras como expressão da pluralização das formas de representação. Na 

terceira seção, apresentamos a metodologia de análise dos representative 

claims e procedemos à apresentação dos resultados. Conclui-se que a) nem 

sempre as fontes de autoridade são acionadas de acordo com o tipo de 

instituição representada, b) a autopercepção dos afetados se mostra ambígua, 

estrategicamente, a depender da proposta apresentada, e c) a fonte de 

autoridade dos afetados causa comoção e adesão de outros afetados que nem 

sempre estão contemplados pelas propostas. 

                                                           
2
 Assim como os autores culturalistas (Ladd, 2003, Perlin, 2008), neste trabalho, utilizaremos a 

nomenclatura “pessoas surdas e com deficiência” no sentido de fazer a distinção entre a 
surdez na perspectiva cultural (minoria linguística que se comunica em Língua de Sinais) e na 
perspectiva da deficiência.  
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Controvérsias sobre a educação de surdos no cenário brasileiro 

A controvérsia contemporânea sobre a educação de surdos emerge das 

diferentes interpretações sobre a educação especial, inclusão e bilinguismo. A 

defesa de um ou outro modelo educacional, juntamente com algumas 

confusões conceituais, vem sendo foco dos principais debates sobre o tema, 

desencadeados nas várias instâncias de participação, tais como as 

conferências, conselhos, audiências públicas. A discussão tem acirrado um 

debate que envolve tanto pesquisadores, gestores de políticas públicas, 

lideranças do movimento surdo e do movimento inclusivista, quanto 

representantes formais, como deputados e senadores, além de ministros e da 

própria presidência. No cerne do debate estão algumas premissas: a escola 

como espaço de socialização ou como lugar de aprendizado; a escola 

específica como segregadora ou como eficiente; a concepção de surdez como 

deficiência e como minoria linguística.   

Por muitos anos a sociedade civil ocupou o lugar do Estado na 

escolarização das pessoas com deficiência que eram rejeitadas pelas escolas 

comuns. A educação especial foi se constituindo paralelamente ao sistema 

educacional geral, por meio de redes de escolas especiais filantrópicas, 

confessionais e/ou comunitárias (Mendes, 2006, p. 388), como as Apaes, por 

exemplo. Elas surgem já no final do século XIX impulsionadas pela crescente 

obrigatoriedade da universalização do ensino e ao longo dos anos se tornam 

grandes referências.  

A partir da década de setenta as escolas públicas regulares passaram a 

aceitar progressivamente crianças ou adolescentes com deficiência, mas ainda 

estavam desobrigadas de promover adaptações. O atendimento especializado 

continuava a encargo das instituições especiais. Segundo Mendes (2006, p. 

391), em muitos casos o modelo integrador perpetuou a segregação das 

pessoas com deficiência, ainda que elas estivessem nas escolas comuns, visto 

que não recebiam atendimento específico que a princípio deveria conduzir à 

promoção das suas habilidades, da imagem social, da autonomia e do 

empoderamento. Em particular, no caso aqueles que possuíam limitações mais 

severas, a segregação se manteve.  
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Como alternativa à proposta integradora, nasce a perspectiva do que 

hoje é conhecido como educação inclusiva. Tanto a percepção da inadequação 

das experiências educacionais anteriores como o fortalecimento do movimento 

mundial pela inclusão social fundamentou esse novo modelo.  Esse movimento 

teve expressão em alguns marcos importantes da educação especial, tais 

como a Declaração Mundial sobre Educação para Todos3, a Declaração de 

Salamanca4 e a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência. A ideia central de ambos os documentos era que uma sociedade 

inclusiva, com equiparação de oportunidades com vistas à cidadania, demanda 

uma escola inclusiva. Consideram que as diferenças humanas são parte da 

vida e que a escola pode provocar ou acentuar desigualdades associadas às 

diferenças de origem pessoal, social, cultural e política. Diferente do modelo 

integrador, a escola seria reformulada estruturalmente, com mudança nos 

currículos, nas formas de avaliação e na formação dos professores5. Nesse 

sentido, a escola inclusiva seria aquela que promoveria socialização e também 

ensino, mas ainda não possuía a experiência acumulada das escolas 

especiais.  

No caso da educação de surdos, a controvérsia se delineia a partir de 

um terceiro elemento, que vai além da polarização entre escola especial e 

escola inclusiva: as diferentes concepções de surdez que orientam o modelo 

escolar. De um lado, há a ideia da surdez como falta, deficiência ou patologia. 

                                                           
3
 O documento é fruto da Conferência Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem, realizada em 1990, em Jomtien, na Tailândia. 
Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf 
4
 O documento é fruto da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: 

acesso e qualidade, promovida pelo governo da Espanha e pela Unesco na cidade de 
Salamanca, na Espanha, em 1994. Ele é baseado nos “Procedimentos-Padrões das Nações 
Unidas para a Equalização de Oportunidades para Pessoas Portadoras de Deficiências” 
(1996). Disponível em:  http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139394por.pdf 
5
 Existem os que defendem a “Inclusão total” e os que optam pela “Educação Inclusiva” 

(Gartner e Lipsky, 1989). O primeiro modelo defende a participação das pessoas com 
deficiência de forma integral na escola comum, entre pessoas da mesma idade, independente 
do tipo de limitação. Acredita na “ética da participação e do desenvolvimento social sem a 
preocupação com ganhos acadêmicos” (Mendes, 2006, p. 393). O foco estaria na escola como 
lugar de socialização, de transformação de estereótipos e de possibilidade de acomodação da 
diversidade. A segunda proposta defende que os estudantes estejam nas classes comuns, mas 
com a oportunidade de que fossem ensinados também em outros ambientes escolares e na 
comunidade. As crianças poderiam ser retiradas de sala, de acordo com seus planos 
educacionais individualizados, e serem encaminhadas para classes de recursos, classes 
especiais parciais ou autocontidas, escolas especiais ou residenciais. O objetivo seria auxiliar o 
aluno a dominar habilidades e conhecimentos necessários para a vida futura, tanto dentro 
quanto fora da escola (Mendes, 2006). 
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De outro, considera-se os surdos como minoria linguística que se comunica por 

meio da língua de sinais. A surdez seria uma condição que subjaz a 

constituição de uma identidade e de uma cultura. (Skliar, 1998; Lane, 1984; 

Lang, 2003; Power e Leigh, 2003). Tanto a escola especial quanto a escola 

inclusiva trabalham na primeira perspectiva, enquanto o modelo de escola 

bilíngue prioriza o desenvolvimento da língua de sinais, a formação de uma 

comunidade surda, a ênfase em conteúdos relacionados à história dos surdos, 

empoderamento, associativismo e cultura surda (Power e Leigh, 2003; Skliar, 

1998). 

O bilinguismo parte do pressuposto de que o surdo deve ser exposto à 

Língua de Sinais o mais cedo possível, visto que é a língua cuja aquisição se 

dá de forma natural (Quadros 1997; Ferreira-Brito, 1993; Souza, 1995). 

Mediante inputs linguísticos assimilados pelo sentido da visão, os surdos são 

capazes de adquirir uma língua, desde que estejam imersos em ambientes 

linguísticos que potencializem o canal visual. É como no caso das crianças 

ouvintes, que aprendem a falar porque estão imersas em ambientes que 

favorecem a assimilação da língua na modalidade oral sem que estas precisem 

passar pelos bancos da escola. A defesa é de que, a partir dos conhecimentos 

linguísticos assimilados na primeira língua – a língua de comunicação da 

escola – se torna mais fácil o aprendizado da segunda língua, que seria aquela 

oficial de um país. No Brasil, por exemplo, a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras)6, seria a primeira língua dos surdos e o português a segunda língua. 

Nesse modelo, não há deficiência a ser reabilitada.  

No Brasil, o bilinguismo para os surdos é amparado tanto pelo 

arcabouço legal quanto pelas políticas públicas do Ministério da Educação. A 

educação bilíngue consta dos principais documentos que regem a educação de 

surdos7. A controvérsia está exatamente na definição do que, de fato, significa 

o termo, que se apresenta de forma imprecisa nos documentos oficiais. A 

divergência de interpretação sobre o que é uma educação bilíngue para surdos 

                                                           
6
 A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é reconhecida como língua oficial das comunidades 

surdas brasileiras a partir da Lei nº 10.436 / 2002.  
7
 A educação bilíngue consta da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (2008), da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (2008), do Plano Nacional de Educação e de todas as notas técnicas emitidas pelo 
MEC desde 2008. 
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faz emergir alguns focos de tensão relacionados à definição de a) quem é alvo 

da educação bilíngue, b) qual a língua de instrução, c) qual o espaço onde ela 

deve ser realizada, d) quais as premissas que regem a educação bilíngue. 

Em síntese, de um lado, os movimentos sociais e os pesquisadores 

defendem uma política linguística para os surdos (Fernandes e Moreira, 2014), 

na qual sejam criadas escolas públicas bilíngues onde a língua de 

comunicação e instrução é a língua de sinais. Criticam a mera presença do 

intérprete de Libras, alegando que não há efetividade na comunicação, visto 

que realizam a tradução para quem não conhece nem uma nem outra língua 

(Feneis, 2011a, 2011b)8. Consideram que a atual política educacional:  

“vem secundarizando a Libras, desconsiderando-a como língua 

natural dos surdos e como primeira língua de instrução, colocando 
crianças que ainda não adquiriram a língua de sinais em salas de 
aula cuja língua de instrução, convivência social e produção cultural é 
a língua portuguesa. Desse modo, relega a Libras a um aprendizado 
complementar e suplementar, mas não principal, como a legislação 
ordena” (Feneis, 2011). 

 
De outro lado, as políticas públicas se voltam para a ampliação do 

acesso de surdos a escolas inclusivas por meio dos tradutores intérpretes de 

língua de sinais (Mantoan,2011; Mantoan e Prieto,2010; Sassaki, 1997). Os 

documentos do MEC orientam que os alunos sejam inseridos nas escolas 

comuns via sistema de dupla matrícula, onde devem receber Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) no contraturno (Alves, Ferreira e Damázio, 

2010). Desconsideram as questões culturais e linguísticas e criticam as escolas 

específicas: “a educação bilíngue para estudantes com surdez, não está, pois, 

condicionada a espaços organizados a partir da condição de surdez”9. Existe 

uma forte crítica à escolas específicas – tanto bilíngues quanto especiais - 

acusadas de segregar os alunos com deficiência do convívio social. 

Algumas ações concretas derivam dessa dupla interpretação do 

bilinguismo no Brasil. A partir de 2008 houve um progressivo fechamento das 

escolas de surdos a substituição gradual por matrículas na rede regular de 

                                                           
8
 Nota de esclarecimento da Federação Nacional de Educação e Integração dos surdos 

(Feneis) sobre a educação bilíngue para surdos, em resposta à Nota Técnica nº 
5/2011/MEC/SECADI/GAB (2011a) e  Carta-denúncia dos surdos falantes da Língua de Sinais 
Brasileira (Libras) ao Ministério Público Federal sobre a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva imposta à educação de surdos pela Secretaria 
de Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (2011b). 
9
 Nota técnica nº 05/2011 do Ministério da Educação 
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ensino. Somado a isso, houve a criação do AEE como espaço de aprendizado 

complementar e suplementar e a proibição de matriculas nas escolas públicas 

ou filantrópicas especiais – algumas em transição para o modelo bilíngue10. A 

proibição foi revogada em novembro de 2011, a partir da mobilização do 

movimento surdo e de outros segmentos das pessoas com deficiência. Ainda 

assim, a legislação brasileira traz o termo preferencialmente relacionado às 

escolas regulares e isso dá subsídios para que o MEC destine recursos para as 

escolas regulares. 

A controvérsia tem mobilizado o movimento social dos surdos, que 

desde 2011 apresenta uma atuação ativa em manifestações, produção de 

documentos técnicos, participação nas instâncias formais de participação como 

os conselhos, conferências e audiência públicas nos três poderes. Não só o 

movimento, como também diversos atores institucionais e da sociedade civil 

tem se posicionado sobre o tema, exercendo várias formas de representação 

política. Falam e agem em nome dos surdos, das famílias, dos professores ou 

do governo. Isso demonstra uma complexidade do exercício da representação, 

que transborda o papel formal dos eleitos e que apresenta uma pluralidade de 

vozes que reivindicam para si legitimidade. Dessa forma, compreendemos aqui 

as várias expressões de representação de forma ampliada, partindo da 

perspectiva da representação não eleitoral. 

 

  
Inovações institucionais e representação não eleitoral 

Até recentemente o exercício da representação política seguia alguns 

padrões, derivados essencialmente das democracias de massa liberais e de 

uma dinâmica constitucional e partidária que colocou os parlamentos como 

locus primário da representação. Castiglione e Warren (2006) denominaram 

esses padrões de “standard account”, composto de quatro características: a) a 

representação é uma relação em que um eleitorado definido territorialmente 

elege agentes que representam e agem em nome dos seus interesses, com 

uma separação entre quem exerce o poder e quem o legitima; b) a 

representação eleitoral identifica um espaço dentro do qual a soberania está 

identificada com o poder do estado; c) os mecanismos eleitorais garantem 

                                                           
10

 Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, e a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009. 

Anais II Encontro PDPP -  Página 147



10 

 

alguma medida de responsividade dos representantes; d) os direitos universais 

conferem à representação eleitoral um importante elemento de igualdade 

política. Dessa forma, há uma espécie de tradução do voto em representação 

mediada pelas variáveis do sistema eleitoral com características mais ou 

menos excludentes, configurando uma divisão do trabalho entre quem 

representa e quem elege. 

O crescente surgimento de experiências democráticas que visam 

ampliar o exercício da representação política e da participação social nas 

esferas de governo desafia frontalmente o modelo eleitoral descrito acima. 

Buscam promover uma maior inclusão da pluralidade dos pontos de vista 

(Lavalle et al, 2006) e superar a tirania da maioria, dois dos problemas centrais 

da representação eleitoral. Nessas novas experiências, legitimidade, 

autorização, controle público, constituencies e mecanismos de accountability já 

não podem mais ser explicados pela lógica eleitoral, norteada pela 

periodicidade, territorialidade (representatividade por cidade ou estado) e 

igualdade matemática dos votos que norteia o princípio autorizativo. 

No Brasil, os conselhos de direitos e as conferências nacionais setoriais 

são exemplares dessas inovações institucionais. Inicialmente, tais experiências 

eram compreendidas sob o viés das teorias sobre participação política e 

deliberação (Faria e Lins, 2013; Faria, Petineli e Lins, 2012), apontando para 

uma maior inclusão dos cidadãos nas esferas institucionais de discussão, 

pluralização de demandas e ampliação das interações entre sociedade civil e 

Estado. O fato é que, ainda que bem sucedidas, essas experiências não 

prescindem de uma dinâmica representativa e não resolvem o problema de 

escala próprio das sociedades contemporâneas. A superação da dicotomia 

participação e representação, inspirada na obra de Rousseau11, parece ser 

uma proposta teórica que melhor explica o fenômeno (Urbinati, 2006). Ao 

mesmo tempo em que a sociedade civil participa, representa um conjunto de 

outras pessoas, ideias e pontos de vista (Almeida, 2013).    

                                                           
11

 Rousseau acreditava que ao escolherem o representante, os sujeitos estariam abrindo mão 
de sua soberania e de sua vontade geral. “A soberania não pode ser representada pela mesma 
razão que ela não pode ser alienada. Isso consiste essencialmente na vontade geral, e a 
vontade de modo algum se representa; ou é a mesma ou é outra. Não há nisso meio termo” 
(Rousseau, 2002 [1762], p. 131). 
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Nesse sentido, a guinada recente nas teorias sobre representação 

política tem se mostrado frutífera para compreender experiências democráticas 

como as conferências nacionais. Diversos autores têm trabalhado com a noção 

de representação dos não eleitos, que se conforma por meio de sujeitos e/ou 

grupos que falam ou agem em nome de outros sem serem diretamente 

escolhidos pelo voto. Tal perspectiva tem sido chamada por alguns autores de 

representação discursiva (Dryzek e Niemeyer, 2008), representação por 

afinidade (Avritzer, 2007), representação virtual (Lavalle, et al, 2006), 

representação não eleitoral (Urbinati, 2006) ou demandas de representação 

(representative claim) (Saward, 2009, 2010). 

Interpretar o fenômeno das conferências nacionais sob essa perspectiva 

se mostra relevante por vários motivos. Primeiro, a representação política 

contemporânea requer uma abordagem ampliada e processual, voltada 

principalmente para os percursos que constituem a dinâmica representativa, ao 

invés dos resultados (Saward, 2010; Almeida, 2014). Conforme define Saward 

(2010), “a representação é um contínuo processo de fazer e receber, de aceitar 

e rejeitar demandas – entre e fora dos períodos eleitorais” (Saward, 2010: 36). 

Dessa forma, voltar-se para o que a representação processualmente se mostra 

tão relevante quanto identificar os resultados a que ela chega. É sempre um 

processo parcial, incompleto e aberto a revisões.  

Em segundo lugar, tal perspectiva permite evidenciar as possibilidades 

de pluralização das formas de representação e das demandas representadas. 

Nessas novas experiências democráticas, demandas outrora invisibilizadas 

podem ter a oportunidade de ganhar expressão. Quanto mais perspectivas 

forem representadas, mais democrático é determinado fórum (Dryzek e 

Niemayer, 2008). Os movimentos sociais e as associações cívicas têm 

desempenhado importante papel nessa pluralização da representação 

(Weldon, 2011, Mendonça, 2008, Maia, 2012, Warren, 2001). Na maioria das 

vezes, por estarem mais próximas do cotidiano dos sujeitos, são capazes de 

identificar situações de opressão e tornar pública tais situações por meio de um 

vocabulário comum. Demandas que emergem de elementos biográficos e 

individuais são reelaboradas de modo a organizar o discurso de um grupo 

inteiro e lidar com a heterogeneidade interna a ele (Weldon, 2011, Melucci, 

1996; Garcêz e Maia, 2009). O potencial democrático das associações, não 
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dado a priori, se constitui na abertura à pluralidade dos pontos de vista internos 

e na capacidade de inserir novos temas na arena pública de debate.  

Em terceiro, alguns autores defendem que, para os sujeitos em 

desvantagem, a representação política não eleitoral pode ser um importante 

aliado da democracia, pois funciona como o intermediário entre sujeitos em 

desvantagem, a sociedade civil, a esfera pública e os âmbitos governamentais 

(Saward, 2010, Urbinati e Warren, 2008, Urbinati, 2006, Maia, 2012). A 

representação tem também a função de traduzir, vocalizar e justificar 

demandas numa linguagem comum ao sistema político, vocalizando demandas 

e preferências daqueles desprovidos das habilidades de expressão na esfera 

pública de discussão. Além de resolverem, ao menos inicialmente, os 

problemas de escala onde nem todos podem ou querem participar, filtra os 

temas de acordo com um horizonte comum, organiza as inúmeras perspectivas 

emergentes na babel de opiniões públicas e mobilizam a atenção pública para 

demandas outrora invisibilizadas. 

Por fim, o foco processual da representação não eleitoral pode conduzir 

a uma elaboração permanente dos horizontes políticos possíveis. Urbinati e 

Warren (2008) apostam no potencial da representação política não eleitoral de 

unificar e conectar formas plurais de associação dentro da sociedade civil. Ela 

seria capaz de levar os cidadãos a projetar seus horizontes para além das 

questões imediatas, refletindo sobre perspectivas futuras e conflitos no 

processo de elaboração das políticas nacionais e de possíveis soluções 

futuras. 

Neste trabalho, utilizamos tanto conceitualmente quanto 

metodologicamente da noção de representative claim (Saward, 2010), 

demandas representativas que partem de vários atores, de maneira 

performática, dinâmica e ininterrupta. A representação é compreendida aqui 

como uma pretensão de representar, ou seja, uma pressuposição de 

representatividade. Entretanto, para que não se transforme em uma auto-

autorização aleatória, com baixo ou nenhum controle democrático, não 

podemos perder de vista que representar não é uma atividade de tornar 

presente a ausência, ou agir no interesse do outro, pela delegação recebida 

(Saward, 2010). Não há lacuna a ser preenchida, mas sujeitos representados 
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idealmente ativos que, a partir de um processo que se retroalimenta, mantém a 

legitimidade da representação. 

A demanda de representação vai depender, em grande parte, da 

audiência a qual se destina. Ou seja, as ideias e/ou discursos a serem 

representados são configurados pela audiência na hora de sua formulação 

(Saward, 2010, p. 37). As audiências podem ser formadas pelo governo, esfera 

pública, produtos midiáticos ou por uma infinidade de destinatários aos quais a 

representação é dirigida. Em particular, no caso das conferências, a audiência 

se constitui primariamente dos delegados que votam nas propostas, e pelos 

agentes públicos presentes, na expectativa de que eles deem os melhores 

encaminhamentos institucionais para as propostas. 

Essa representação não eleitoral pode ocorrer em diversos âmbitos 

institucionalizados ou não, seja nos media, quando alguém diz falar em nome 

de outros, seja em espaços informais ou institucionalizados. No caso das 

conferências nacionais, a sociedade civil assume uma dimensão 

institucionalizada ao dividir espaços formais de discussão e participação. Seria 

uma representação por afinidade (Avritzer, 2007), na qual a autorização pode 

ser exercida por agentes eleitos, advogados ou partícipe. Nos dois últimos 

casos, a partir de uma dissociação entre representação e autorização, os 

vínculos de representação se estabeleceriam a partir de temas e fóruns 

capazes de agregar atores sociais. O advocacy de causas coletivas, como as 

ong’s e organismos internacionais que representam demandas locais, recorre a 

uma legitimidade pela afinidade ou identificação que determinado grupo de 

representantes teria com os seus representados. Essas ong’s estariam 

representando um discurso sobre determinado grupo e não o próprio grupo. Já 

no caso das organizações da sociedade civil, ou seja, dos partícipes, elas 

“exercem o papel de criar afinidades intermediárias, isso é, elas agregam 

solidariedades e interesses parciais” (Avritzer, 2007, p. 458). 

Observamos que na conferência analisada neste trabalho existe uma 

forte atuação dos três tipos de agentes na composição que é paritária – 50% 

de integrantes da sociedade civil e 50% de representantes do governo. Alguns 

indicados, outros eleitos nas esferas municipais e estaduais e outros delegados 

“natos” por serem membros de conselhos estaduais ou municipais. São 

representantes de órgãos públicos, entidades de classe, representantes de 
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Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência, demais representantes de 

entidades e organizações da sociedade civil e pessoas interessadas nas 

questões relativas aos direitos das pessoas com deficiência. 

Dessa forma, as afinidades vão se apresentando ao longo do debate. A 

cada claim é acionado um conjunto de elementos que busca, ao mesmo tempo, 

mobilizar a audiência e reiterar a autoridade de fala. Busca-se apresentar, ao 

mesmo tempo, um ponto de vista e mostrar que quem representa aquele ponto 

de vista tem legitimidade e autoridade para falar. Essa é a dinâmica pela qual 

se interessa o nosso artigo, buscando mapear os claims e investigar as fontes 

de autoridade utilizadas.  

 

Metodologia e corpus de análise 

 Para compreender a forma com que os representantes não eleitos 

buscam ser reconhecidos enquanto tal, analisamos, neste trabalho, as fontes 

de autoridade acionadas nas demandas de representação (representative 

claims). Segundo Saward (2010, p. 42), são "uma demanda de representar, ou 

uma demanda de quem sabe que representa o interesse de alguém ou de 

alguma coisa" (2010, p. 42).  

A partir de uma adaptação da proposta metodológica de Saward (2010), 

mapeamos os claims da seguinte forma: a) quem representa, b) instância 

formal a que representa, c) em nome de quem fala, d) o que defende, e e) qual 

mecanismo de autoridade é acionado. Dentre os mecanismos de autoridade, 

foco do nosso trabalho, estão histórias de vida pessoais, história do povo 

surdo, experiência pessoal profissional, experiências institucionais, pesquisas 

científicas, amparo legal na legislação brasileira e amparo legal nas leis 

internacionais.  

Nossa coleta de dados foi realizada no GT de Educação da III 

Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência12. O evento foi 

realizado entre os dias 3 e 6 de dezembro de 2012 em Brasília, com o tema 

“Um olhar através da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 

                                                           
12

 O evento foi organizado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(CONADE), em articulação com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (SNPD), vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República. Os dados extraídos do site da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência 
(SNPD) em 15 de setembro de 2014.  http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/ 
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da ONU: novas perspectivas e desafios”. O objetivo foi produzir propostas que 

pudessem delinear as políticas públicas nos vários níveis, tendo em vista a 

convenção como documento norteador das propostas. Participaram cerca de 

duas mil pessoas, entre as quais 886 eram delegados eleitos durante as etapas 

preparatórias13, representantes dos conselhos e governos municipais e 

estaduais. Ao todo, 45 delegados surdos14 sinalizantes de várias regiões do 

país – havia outros delegados surdos oralizados – participaram da conferência. 

Eles foram distribuídos nos 10 grupos de trabalho, mas se concentraram no GT 

de Educação. 

 As discussões realizadas na conferência nacional são fruto de um 

compilado de propostas que começa a ser debatido nas etapas municipais, 

regionais e/ou distritais, por meio da realização de fóruns ou conferências15. Na 

conferência nacional, cada proposta foi discutida e votada nos grupos de 

trabalho e posteriormente encaminhada à plenária final para a votação de 

todos os delegados da conferência. Para serem incluídas no documento final16, 

as propostas precisavam ter mais de 50% de aprovação. 

A nossa análise engloba os representative claims extraídos dos debates 

das 65 propostas17 apresentadas no GT de Educação, num total de cerca de 

12 horas, gravadas e posteriormente transcritas. Em particular, foram 

analisados os proferimentos relacionados com os seguintes temas: educação 

inclusiva, educação especial e educação bilíngue, temas que parecem de 

forma central ou periférica em praticamente todas as propostas. No GT de 

Educação, das 65 propostas apresentadas, foram analisadas as discussões de 

56 propostas18, que foram desdobradas em 171 representative claims. Cada 

proposta suscitava, em geral, propostas de supressão ou reformulação de 

texto, bem como defesas contra e a favor de cada texto. 

                                                           
13

 O número de delegados eleitos é proporcional ao número de habitantes de cada estado. 
14

 Dado extraído do Grupo fechado do Facebook de lideranças do movimento surdo. 
15

 Conferências Municipais e Estaduais são realizadas em cidades e estados que possuam 
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Conselho Estadual da Pessoa com 
Deficiência, respectivamente, já estruturados e em funcionamento. Nas localidades que não 
possuem conselhos são realizados fóruns municipais, regionais e estaduais. 

16
 Disponível em 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/livro-relatorio-3a-
conferencia-final_0.pdf  
17

 Depois da discussão, 49 propostas se mantiveram no documento final da conferência. 
18

 Foram excluídas as propostas aprovadas sem destaque e, portanto, por unanimidade. 
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Foram momentos de extrema controvérsia no GT, contrariando a 

dinâmica da maior parte da conferência, que consistia ou na aprovação da 

proposta ou em alguma pequena alteração redacional. As discussões que 

envolviam esses temas foram bastante acirradas, polarizando as defesas pela 

escola inclusiva e pela escola especial/bilíngue. 

 

Análises 

O mapeamento inicial, conforme já mencionado, consistiu em identificar 

a) quem representa, b) instância formal a que representa, c) em nome de quem 

fala, d) o que defende, e e) qual mecanismo de autoridade é acionado. Na 

maior parte dos casos não foi possível identificar com clareza os dois primeiros 

itens, visto que nem sempre essas informações eram expressas na fala das 

pessoas, que restringiam a sua apresentação ao nome e à localidade que 

representa. Dessa forma, caracterizamos todos como delegados/observadores, 

visto que ambos tinham direito à fala.  

Também a partir do mapeamento das falas, buscamos identificar a 

instância formal representada. Em 81 proferimentos não foi possível identificar 

a instituição ou não eram representantes formais (desses 47 foram proferidos 

por pessoas com deficiência). Fizeram uso da palavra gestores ou 

representantes do MEC (22), representantes do movimento surdo (25), do 

movimento pela inclusão (39), da APAE (2) e do Conselho Nacional da Pessoa 

com Deficiência (2), distribuídos de forma relativamente equânime.  

Nos proferimentos analisados, identificamos falas em nome do governo 

(18), dos cidadãos brasileiros (7), dos surdos (28), das pessoas com deficiência 

(72), das pessoas cegas (20), dos pais (3), além daquelas que não 

conseguimos identificar (23). Sobre o conteúdo da representação, identificamos 

defesas da escola especial (15), da escola bilíngue (29), da escola inclusiva 

(76), e da coexistência de ambos os modelos (outros tipos de defesas 

relacionadas à acessibilidade em concursos, entre outros (26). 

Por fim, dentre os mecanismos de autoridade identificamos, na maioria 

dos casos, mais de um por representative claim. Num mesmo proferimento 

eram acionadas ao mesmo tempo experiências, arcabouço legal, dentre outros.    

No caso das histórias de vida pessoais (33), narradas como um fato ou 

acionadas na forma da expressão da legitimidade em primeira pessoa. A 
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menção a um histórico de discriminação das pessoas com deficiência e da 

história do povo surdo também foram acionadas em alguns momentos (17). 

Outra fonte de autoridade acionada são as experiências profissionais e 

institucionais (21), geralmente apresentadas por profissionais da educação. 

Entre esses profissionais, são frequentes expressões como “o que eu tenho 

visto em sala de aula”, “para que eu possa fazer uma inclusão de qualidade na 

minha sala”, “na minha escola”, entre outros. É também uma dimensão da 

experiência, mas do ponto de vista profissional, o que envolve muito mais uma 

condição de trabalho do que propriamente uma condição de vida, como nos 

dois casos acima. 

A maior parte das fontes de autoridade acionadas está relacionada à 

existência de leis e políticas públicas educacionais vigentes (92) que amparam 

as propostas defendidas. São bastante mencionadas a Convenção 

Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a Constituição 

Brasileira e os Decretos nº 7.611/2011 e nº 5.626/2005, que versam sobre a 

educação especial e a educação bilíngue respectivamente. Independente de 

quem ou o que representam, a maior parte dos delegados busca respaldo nas 

leis para legitimar suas demandas de representação.    

Por fim, pesquisas científicas, relatadas na forma de dados de pesquisa 

ou experiências investigadas se mostram outra fonte de autoridade importante 

nas demandas de representação (19). São apresentadas as pesquisas de 

experiências bem sucedidas tanto do ponto de vista da escola bilíngue quanto 

da escola comum inclusiva, trazendo elementos que justificam ambas as 

posições. 

O cruzamento das cinco caracterizações acima mencionadas indica 

controvérsias e contradições próprias do caráter processual da representação 

não eleitoral, delineado na medida em que os proferimentos são acionados 

durante o debate. A primeira hipótese é que os surdos falariam em nome de 

uma minoria linguística. Entretanto, essa demanda de representação não 

ocorre em todos os casos. Muitas vezes os próprios surdos se colocam na 

condição de pessoa com deficiência, seja ao mencionar as leis que garantem 

direitos a eles, seja ao apoiar as demandas das outras pessoas com 

deficiência, como foi no caso da proposta 7 sobre avaliação diferenciada.  
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Nesse sentido, a autopercepção dos afetados se mostra ambígua, 

estrategicamente, a depender da proposta apresentada. Ou seja, identifica-se 

que a perspectiva dos afetados, os próprios surdos, fornece uma 

autopercepção ora de pessoa com deficiência, ora de minoria linguística, a 

depender da proposta apresentada e dos argumentos a serem rebatidos. Em 

particular, ao acionarem as fontes de autoridade legais, se colocam enquanto 

pessoas com deficiência, visto que é onde se localizam as principais 

conquistas. Ao acionarem as fontes de autoridade relacionadas à experiência 

ou ao conhecimento científico se colocam enquanto minoria linguística. 

Conforme discute Saward (2010), as audiências são importantes 

configuradores das demandas de representação. No caso da conferência, 

específica das pessoas com deficiência, não se poderia recusar o conjunto de 

direitos e de alianças conquistados sob essa chancela. Ao falar para outras 

pessoas com deficiência e ao se utilizarem de um arcabouço legal destinado a 

esse público, conforma-se a demanda de representação de modo a não negar 

nem a condição de minoria linguística nem a condição de deficiência. A 

conformação das afinidades (Avritzer, 2008) se revela importante na dinâmica 

da representação de modo a garantir também alguma legitimidade em relação 

àquele que se representa, nesse caso, o conjunto das pessoas com 

deficiência. Essa ambiguidade, própria dos processos de representação 

política, vai sendo testada e reconfigurada ao longo do debate, ao longo do 

acúmulo de informações sobre determinada questão, do conhecimento dos 

posicionamentos contrários e dos possíveis apoiadores.  

Uma segunda hipótese seria a de que as fontes de autoridade que 

partem dos agentes do governo necessariamente mencionam a legislação e as 

políticas vigentes; que os surdos e pessoas com deficiência lançam mão, na 

maior parte das vezes, das histórias pessoais e do povo surdo; e que os 

professores dizem da sua experiência profissional. Ou seja, que a condição de 

representação institucional configura uma determinada fonte de autoridade a 

ser acionada. Identificou-se, entretanto, uma pluralidade de fontes de 

autoridade acionadas, independentemente de quem se representa.  

Nos processos de negociação estabelecidos na discussão das 

propostas, as fontes de autoridade vão sendo acionadas a partir do 

desenvolvimento do debate e diante do posicionamento oposto, sendo que 
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lideranças nem sempre convocam suas histórias pessoais, pesquisadores nem 

sempre convocam pesquisas e profissionais nem sempre convocam sua 

experiência de trabalho. As múltiplas fontes acionadas em momentos distintos 

demonstram o caráter processual da representação não eleitoral e mudanças 

de enfoques a depender do andamento do debate. 

Além disso, a constante menção às leis, a partir de interpretações 

diferenciadas a respeito da educação especial e da educação de surdos, indica 

interlocutores cada vez mais informados e preparados estrategicamente para 

apresentar suas demandas de representação. É fato que a conjugação das 

fontes de autoridade em um mesmo claim revela a complexidade da dinâmica 

da representação. Entretanto, as trajetórias dos movimentos sociais, o 

engajamento qualificado e o acúmulo de conhecimentos sobre o tema conduz a 

embasamentos legais em maior número. As histórias de vida representaram, 

certamente, os momentos de maior acirramento e emotividade, mas o amparo 

legal se apresentou como importante fonte de autoridade na maior parte dos 

casos.  

Por fim, as fontes de autoridade apresentadas pelos próprios afetados 

tendem a causar comoção e adesão de outros afetados que nem sempre estão 

contemplados pelas propostas. Independente da fonte de autoridade utilizada 

nos claims, a própria presença da pessoa com deficiência se revelava 

importante fonte de autoridade.  

Em vários momentos as pessoas surdas e com deficiência ou contavam 

um fato vivido ou presenciado, ou ainda convocavam para si a autoridade de 

quem vive determinada experiência. Isso pode ser identificado em frases como 

“Nós sabemos o que é melhor para nós”, “porque é que outras pessoas  

querem dizer o que é melhor para gente, dizer para uma minoria o que é 

melhor para ela?”, “nós somos minoria linguística e nós temos o direito sim de 

ter uma educação na nossa língua”, “nós da comunidade surda”, dentre outras. 

Muitos relembraram a proibição do uso da língua de sinais e o histórico 

de fracasso escolar dos surdos e acionaram como fonte de autoridade a 

experiência coletiva de opressão.  

“Vivenciamos uma exclusão profunda! Nós tínhamos, antes as 
proibições do Congresso de Milão em 1880, uma proibição, inclusive, 
do uso da língua de sinais - e, por 100 anos, a língua de sinais foi 
subalternizada”. “claro que as crianças, elas precisam de nós, surdos, 
que já vivenciamos toda essa opressão pra defendê-las pra que elas 
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tenham, sim, o direito de serem escolarizadas na sua língua!”  
(defesa da proposta 56 por um surdo, delegado, representante do 
movimento surdo).  

 

No caso das pessoas com deficiência, a dimensão da experiência 

individual e coletiva e a apresentação da dimensão vivida não se justifica 

apenas por meio de proferimentos. A presença física diz por si mesma quem 

são e quais conjuntos de experiências de sofrimento ou discriminação em 

comum vivenciaram historicamente. O próprio uso da língua de sinais, durante 

as defesas, a presença de cadeiras de rodas, e demais características físicas 

demonstram uma condição da experiência que aciona uma fonte de autoridade 

de quem experimenta a condição de ser surdo ou pessoa com deficiência. É o 

que Anne Phillips (2001) chama de política da presença associada a uma 

política das ideias. A apresentação de propostas vem acompanhada de um 

corpo que expressa quem são, como fonte de autoridade. 

O “estar presente”, na pesquisa em questão, carrega uma fonte de 

autoridade inerente à pessoa que acaba por causar comoção e adesão de 

outros afetados, mesmo que estes não estejam envolvidos  com as propostas. 

Isso pode ser identificado na discussão, principalmente das propostas 54 e 5619 

que tratavam diretamente da aprovação de escolas bilíngues para surdos.  

Foram proferimentos que arrancaram forte reação dos demais delegados 

expressa por meio de palmas. Nota-se uma forte adesão das demais pessoas 

com deficiência às demandas de representação exercidas pelos próprios 

surdos. Fazem coro ao lema “Nada sobre nós, sem nós”, estabelecido pelo 

movimento das pessoas com deficiência mundialmente. É claro que o fato de 

ser surdo ou pessoa com deficiência não é suficiente para configurar a 

legitimidade da representação, mas são elementos inevitavelmente 

considerados nessa dinâmica, melhor compreendida quando conjugada com a 

pluralidade de pontos de vista sobre o assunto.  

 

Considerações finais  

Como processo parcial, incompleto e aberto a revisões, a representação 

política não eleitoral apresenta contradições e ambiguidades próprias do seu 

                                                           
19

 Estamos utilizando a numeração de propostas conforme ordenadas no documento-base da 
Conferência e conforme foram discutidas no momento do GT. Essa numeração foi reordenada 
no documento final (propostas 38 e 41, respectivamente). 
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caráter processual de dar e receber demandas. Na pesquisa em questão, 

procurou-se identificar algumas dessas contradições, a partir da análise dos 

debates do GT de Educação da III Conferência Nacional da Pessoa com 

Deficiência. Em particular, focamos nossa análise nas fontes de autoridade 

acionadas no decorrer do debate. Conclui-se que a) nem sempre as fontes de 

autoridade são acionadas de acordo com o tipo de instituição representada, b) 

a autopercepção dos afetados se mostra ambígua, estrategicamente, a 

depender da proposta apresentada, e c) a fonte de autoridade dos afetados 

causa comoção e adesão de outros afetados que nem sempre estão 

contemplados pelas propostas. 

A presença dessas ambiguidades, entretanto, não diminui a relevância 

de pensarmos os processos de representação política para além da dinâmica 

eleitoral. O caráter fluido e ampliado permite uma maior inclusão dos pontos de 

vista distintos, a vida política segue ativa nos intervalos das eleições e grupos 

oprimidos alcançam a oportunidade de terem suas demandas representadas. 

As ambiguidades vão sendo superadas processualmente na medida em que os 

debates se configuram, que soluções são apresentadas, e certamente, novas 

contradições surgem ao longo do tempo como é próprio da vida política. 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo compreender o debate sobre as raízes da 

representação política, delineando as mudanças e continuidades que 

emergiram na Idade Média e na Revolução Americana. Apresenta inicialmente 

as marcas histórico-políticas da origem da representação no período medieval, 

com a formulação do Estado enquanto “corpo místico” e enquanto “delegação 

de poderes” com vistas à obtenção de consenso; em seguida, a partir da 

mudança da representação privatística para a da nação, discute-se a 

constituição do corpo representativo americano em sua relação com a 

Inglaterra, constatando-se a polissemia de significados adquiridos pela 

representação americana no que concerne a “representação virtual” e a 

“representação real”, partilhando concomitantemente perspectivas comuns e 

também hostis entre si. Finaliza-se com o desenvolvimento do que 

convencionou-se denominar “democracia representativa” e suas bases 

aristocráticas. Considera-se aqui que, ao repensar as lógicas que deram base 

ao nosso sistema representativo moderno, cria-se possibilidades de 

compreensão das insuficiências que envolvem as relações das instituições 

representativas com a sociedade civil. 

Palavras-chave: representação; democracia representativa 

 

 

As origens históricas da representação política 

 

A representação política tal como a conhecemos é uma ideia estranha a 

muitas épocas e povos. Os gregos – aqueles aos quais idealizamos e que 

tinham em suas instituições uma série de mecanismos que chamaríamos 

atualmente de ‘representativos’ - não conheciam essa palavra, tampouco seu 

conceito. De origem latina, o termo representar significa ‘tornar presente’, tendo 

sido utilizado quase inteiramente para objetos inanimados, sem nenhuma 

relação com a ideia de pessoas representando pessoas (PITKIN, 2003: 241). A 

matriz da nossa moderna representação política vem da Idade Média, 

inicialmente de qualidade metafísica, conceito que começou a expandir-se ao 

Anais II Encontro PDPP -  Página 163



3 
 

longo do século XIII e XIV, quando dizia-se que o papa e os cardeais 

representavam a pessoa de Cristo. 

A religiosidade na Idade média era dotada de uma necessidade de 

materialização do religioso, seja em objetos ou pessoas. O abundante uso de 

imagens relativos ao sagrado, de santos dos mais diversos bem como de 

Cristo é uma demonstração de como a religião tomava forma na vida cotidiana, 

de tal modo que a materialidade das imagens funcionava como uma 

“impressão no cérebro, como uma gravura de traços bem demarcados” 

(HUIZINGA, 2010: 247). Dentro deste contexto, a esfera litúrgica passou por 

um processo de dupla transmutação: a materialidade da divindade presente em 

objetos como a hóstia deslocou-se para a Igreja, e da Igreja para a figura do 

Rei e do Estado, posteriormente abarcando aí a estrutura burocrática que o 

compreende, incluindo o Parlamento (KANTOROWICZ, 1998).  

A concepção religiosa “cristológica” – sendo Cristo portanto o ponto de 

partida para a adjetivação de outras esferas – concebia a Jesus como portador 

de uma dupla natureza, Deus e Homem, como um ser “geminado” (Ibid.). A 

Igreja, a partir do século XII, passou a se apropriar desta característica, que 

representava também o corpo natural e o corpo coletivo, tornando-se de 

“Corpus Christi” à um “corpus mysticum”. Este contém em si a Imortalidade 

presente no tempo mortal, composto pela esfera litúrgica e sagrada, e à 

maneira do “corpo” fisiológico, com o Papa representando a “cabeça” e a 

sociedade cristã os seus “membros” – e nesta concepção totalizante da 

sociedade cristã, inclui-se ai também sua estrutura jurídica e burocrática.  

Se a Igreja compõe-se de uma esfera mística, o “corpo místico de Cristo 

– e isso significa: a sociedade cristã constituída de todos os fiéis, passados, 

futuros e presentes, existentes em ato e potência” (KANTOROWICZ, 1998: 

126), surge uma outra esfera, secular, tornando-se uma “corporação mística” – 

revelando a ambiguidade do papel que a Igreja passa a representar na Idade 

Média. Este processo de secularização faz com que esta se assemelhe aos 

outros corpos políticos existentes, colocando-a  

no mesmo nível dos corpos políticos seculares que estavam então 
começando a se confirmar como entidades auto-suficientes. Neste 
sentido, a nova designação entrava em harmonia com as aspirações 
mais gerais da época: glorificar os governos seculares, bem como 
suas instituições administrativas (Ibidem, p. 128). 
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Este caminho realizado pela Igreja, que enquanto “corpo” passa a incluir 

toda sua estrutura burocrática e jurídica, abre espaço para que o 

desenvolvimento inverso ocorra, de instituições seculares que buscam na 

“auréola religiosa” e na esfera litúrgica a exaltação e a glorificação, à maneira 

da religião. Assim, a conotação “organológica” - do corpo enquanto um 

organismo, com cabeça e membros - e medieval da Igreja transmuta-se aos 

Estados, em um contexto em que estes empenhavam-se em sua própria 

mistificação. O novo corpo político e místico passa a ser o Rei, sendo sua 

estrutura e seus súditos os “membros”. 

O Rei, portanto, enquanto um ser “geminado”, humano e divino, é 

composto por dois corpos, um político e outro natural, passando a personificar 

a pessoa de Cristo e representar a presença de todos os indivíduos, vivos e 

ainda por nascer. Assim, o Estado pouco a pouco torna-se um ‘corpo místico’, 

carregando concomitantemente liturgia e secularidade, imanência e 

transcendência, e essa “ficção fisiológica abstrata” (Ibid., p. 18) marca tanto a 

formação do absolutismo medieval quanto do Estado em si. De tal modo, 

“encontramos a homenagem ao soberano transposta em metáfora litúrgica. 

Tão logo a admiração pela autoridade terrena apodera-se do homem medieval, 

a língua da veneração sagrada serve-lhe para expressar seu sentimento” 

(HUIZINGA, 2010: 257). O rei torna-se simbolização e nesse sentido 

representação da figura do sagrado, e a constituição do Estado enquanto corpo 

místico e político nos permite compreender a relação de aclamação que 

envolvia a construção do poder na Idade Média.  

Neste contexto, a representação pública não se constituía na esfera 

social, mas na Coroa enquanto personificação de todos os direitos soberanos, 

superior às partes do corpo, investido de dignidade real e de um uma áurea de 

respeitabilidade inata. Ela não “representa” o público no sentido de agir por ele, 

e sim é a “persona pública”.  

Não obstante, os atributos da dominação – por exemplo, o selo 
principesco - não por acaso eram considerados públicos’; não por 
acaso o rei inglês desfrutava de ‘publicness’ – ou seja, aí existe uma 
representação pública de dominação. Essa esfera pública 
representativa não se constituía como um domínio social, como uma 
esfera da publicidade [sphäre der öffentlichkeit], mas muito mais 
como um tipo de atributo de status, se o termo puder ser empregado 
dessa forma (HABERMAS, 2014: 101) 
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Tal marca de status é o aspecto ontológico que reveste o cargo real e 

que gera novas características ao Estado medieval. O representante era o 

soberano enquanto personificação da majestade e da glória, confundindo-se 

com a vontade pública, já que a “voluntas do Príncipe tem força de Lei” 

(KANTOROWICZ, 1998: 76), tornando-se a própria ideia de justiça. Neste 

sentido, a monarquia deposita na mesma fonte de poder o legislativo e o 

judiciário. Nesta áurea espetacularizada e com uma “auréola” religiosa, o rei 

gozava de publicidade, no sentido teatralesco da esfera da relação de poder.  

Concomitante a isto, outro movimento envolveu a gradual mudança no 

conceito acerca da representação na Idade Média. Os reis convocavam 

cavaleiros e burgueses, como uma questão de conveniência política e 

administrativa, no qual vinham dar seu assentimento às taxas, trazer e levar 

informações as suas comunidades. Com o tempo, começaram a serem 

utilizados por estas como um modo de apresentar queixas ao rei e, assim, a 

serem percebidos como agentes de suas comunidades. Eram pagos por suas 

localidades e prestavam contas do que haviam feito no parlamento (PITKIN, 

2003: 244). Assim, do século XIV ao século XVII, foram unificando cada vez 

mais suas ações, até que estes começaram a ser chamados de ‘membros’ do 

parlamento. Tais ações conjuntas muitas vezes ocorriam em oposição ao rei, 

agindo como um grupo corporativo e se emponderando. Ao longo deste 

período, estes não eram chamados de representantes, assim como os 

advogados que agiam na corte não o eram.1  

Este movimento histórico tem como pano de fundo o ressurgimento das 

leis romanas no século XII, que influenciou o desenvolvimento histórico das 

instituições ocidentais. O principio romano Quod omnes tangit, ab omnibus 

tractari et approbari debet - o que impacta a todos deve ser considerado e 

aprovado por todos – chamado de princípio Q.O.T, foi disseminado por 

advogados civis e do direito canônico e invocado incontáveis vezes ao longo da 

Idade média por diversas esferas de poder, como o parlamento, a realeza e a 

Igreja.  

The expression was also used by the French king Philip IV when he 
summoned the Estates-General in 1302, and by Emperor Frederick 

                                                           
1
  No final do século XIII e início do XIV, advogados passam a agir como procuradores em nome 

da comunidade, não sendo vistos porém na figura de “representantes” desta comunidade. Como afirma 
PIKTIN, representavam a figura fictícia da comunidade, personificando-o em uma pessoa. 
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UU when he invited the cities of Tuscany to send delegates (nuntii) 
with full powers. Popes Honorius III and Innocent III likewise made 
quite frequente use of it (MANIN, 2002: 87) 

 

O direito romano, que origina a representação enquanto relação 

mandantes – mandatários, é também o pano de fundo subjacente à formação 

do corpo místico do Estado. Se o Estado é a imagem de Deus, advindo daí 

todo o poder, constitui-se como a outra faceta da mesma questão a 

necessidade do consentimento humano a este poder. Como afirmou o reitor da 

Universidade de Paris, na virada do século XIV para o século XV, Jean Gerson,  

tal como no corpo natural todos os membros se expunham para 
proteger a cabeça, assim também todos os súditos do ‘corpo místico’ 
se dispunham a defender seu senhor; [Gerson] alertava o povo para 
que cada um se contentasse com sua condição, pois, do contrário, 
l´ordre du corps mystique de la chose publique seroit tout subverti 
(KATOROWICZ, 1998: 139) 
 

Assim, o consentimento duplo tornou-se um aspecto fundante na 

constituição do Estado, com a compreensão de que os “membros” deste corpo 

– os três estados – deveriam se contentar com sua sorte, formando o 

consentimento geral ao corpo político ou místico do reino. 

Da mesma forma como a esfera litúrgica permitia a formação do 

consenso, a utilização de delegados que davam o seu consenso a um imposto 

ou a uma questão particular partia da lógica de que a aprovação do 

representante significava aprovação daqueles que os elegeram, não havendo 

espaços para reclamações. Tais delegados eram eleitos por suas localidades, 

com uma pressuposição de que os eleitores estavam intimamente conectados 

com as decisões de seus mandatários. A busca pelo consenso, portanto, 

forma-se como um dos aspectos nevrálgicos que funda a representação 

política, estendendo-se aos Estados Modernos. 

Faz-se necessário frisar aqui o caráter da representação medieval, de 

estilo privatístico, patrimonial. Estes cavaleiros e burgueses eram mandatários 

de suas localidades e assim agiam, trazendo consigo as queixas e os 

interesses do grupo, sem carregar consigo uma noção maior do que os 

interesses pessoais daquela comunidade. Eram vistos como “aqueles que 

vinham pela comunidade do lugar” (PITKIN, 2006: 245), com cada um deles 

falando por seu próprio distrito. Isto era possível por dois motivos: o primeiro, a 

dificuldade de diferenciação entre público e privado, o que tornava-o 
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representante de interesses corporativos (KANTOROWICZ, 1998; 

HABERMAS, 2014) e, o segundo, a estaticidade da sociedade medieval, aonde 

um ‘poder tradicional’ impera. 

A representação medieval – a verdadeira representação corporativa – 
pressupunha a existência de comunidades ‘naturais’, ou seja, de um 
corpo social, através do qual se articulara e se sedimentara nessa 
época. (...) A koiné medieval sustentava-se num ‘espírito 
tradicionalistico’, era um mundo cristalizado, tenazmente apegado a 
costumes, e ainda mais tenazmente enquadrado em compartimentos 
pré-concebidos, destinados a cada um pelo status no qual nascia. 
(SARTORI, 1962: 55) 

 

As formas de sociabilidade, as dinâmicas sociais e as estruturas sociais, 

são portanto pontos essenciais para compreender a representação política, já 

que está só existe dentro de uma sociedade com ações sociais e relações de 

sociabilidade - as mudanças sociais engendram mudanças na forma como se 

constitui a representação política. A sociedade na Idade Média era estruturada 

de forma compartimentada, sendo impossível a reprodução deste modelo 

privatístico em uma imagem de mundo dinâmica.  

Assim, afirma Sartori, “não é lícito fazer referência àquele modelo sem 

considerar as diferenças, o que equivale, afinal a considerá-lo não 

reproduzível. (...) incompatível com o dinamismo histórico e a mobilidade social 

da qual surgiu e na qual se nutre o mundo moderno” (Ibidem., p. 55). O mundo 

moderno nutre-se tanto de uma pressuposição da mobilidade social quanto de 

um imperativo teórico de igualdade entre os cidadãos, aspecto fundamental 

para compreender a nova forma de fazer política que irá emergir.  

A não reprodutibilidade deste modelo – que se acerca da ideia de 

mandato imperativo, no qual o representante está, em primeiro lugar, a serviço 

das partes, e não do todo e, em segundo, tendo obrigação de consultar seus 

representados em relação ao que deve ser feito – não mina a importância 

deste para a análise da representatividade no mundo contemporâneo. De fato, 

a  

moderna representação política provém da privatística. (...) Mesmo 
quando a representação política se separou definitivamente de sua 
matriz privatística, a antiga denominação permaneceu para lembrar e 
indicar qual é a intentio, o fim e a razão de ser das instituições 
representativas, que é unir, de algum modo, os governantes aos 
governados, visando a uma solução que vincule os primeiros aos 
segundos. (Ibid., p.14-15) 

 

Anais II Encontro PDPP -  Página 168



8 
 

A “intentio” da representação política não deve e não pode ser 

esquecida. Se não temos mais esta intima ligação entre mandantes e 

mandatários nos moldes medievais, a permanência da palavra não pode ser 

considerada um simples acaso. Considerava-se que havia uma intima conexão 

entre os mandantes e os mandatários, conexão essa importantíssima, 

permitida e legitimada pelas eleições dos delegados. A eleição formou-se como 

a instituição que permitia a formação do consenso almejado pela realeza, como 

uma promessa de obediência que tinha implícito um principio de legitimidade 

(MANIN, 2002). 

Esta solução de vinculação dos governantes aos governados apoia-se 

na vontade de legitimidade dentro das esferas de dominação – o que significa, 

naquele contexto, no povo dando sua aprovação às proposições das 

autoridades, tomando a forma de uma aclamação, mais do que de relações 

recíprocas de poder. 

Portanto, a Idade Média fundou a moderna representação política e 

rompeu com as tradições democráticas, incluindo ai a tradição da escolha a 

partir do sorteio, e não da eleição (Ibidem).  

A escolha medieval do método de eleição, ao invés do sorteio, nos 

remete às analises históricas clássicas sobre estes diferentes mecanismos. A 

eleição foi historicamente associada à componentes oligárquicos e 

aristocráticos, ao invés de democráticos. Aristóteles associava a loteria à 

democracia e à igualdade, e Platão relacionava o sorteio ao conceito de 

igualdade aritmética, que consiste em “the members of a group all receive 

equal shares” (Ibidem, p.35). Assim, a escolha das eleições revelam o delinear 

de um método não associado à democracia, mas sim à desigualdade. É 

necessário frisar que, para Aristóteles, a verdadeira concepção de justiça não é 

aritmética, mas sim geométrica. A igualdade geométrica consiste “by giving 

individuals shares whose value corresponded to the value of the individuals 

concerned, assessed according to a particular criterion, whatever it might be” 

(Ibid.). O autor afirmava que o grande erro democrata foi o de exagerar a 

implicação da igualdade, ao inferir que todos são iguais em tudo. É necessário 

ter em mente aqui a grande influencia exercida por Aristóteles a partir do 

século XII, o que nos permite retornar aos Estados-Gerais da Idade Média com 

a compreensão de que era fundada ali uma nova tradição política que não foi 
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abalada até os dias atuais, e com uma legitimidade baseada no direito romano 

e no pensamento filosófico (Ibid.). 

 As eleições, portanto, a partir do princípio Q.O.T., foi utilizada para gerar 

consenso e aclamação, como uma forma de legitimidade política que o uso da 

loteria não era capaz de proporcionar. “Repeated use of the Q.O.T formula 

undoubtedly helped to prapagate and establish the belief that the consent of the 

governed was a source of political legitimacy and obligation” (Ibid., p. 88).  

Os mandatários que assentem e contestam em nome de seus distritos 

particulares só passaram a serem vistos efetivamente como representantes no 

século XVII e a mais antiga aplicação do termo “‘representante’ a um membro 

do Parlamento ocorre em 1651” (PITKIN, 2006)”2 – o que difere da imagem que 

havia do parlamento como um todo, incluindo o Rei, que representava o reino 

em sua totalidade.  Com o crescimento do poder do parlamento, desenvolveu-

se a noção de “Rei-no-Parlamento”, tornando-o o corpo místico na Inglaterra, o 

rei “em conjunto com o conselho e o parlamento” (KANTOROWICZ, 1998: 

142). 

The king-in-Parliament is the mystic equivalent or embodiment of the 
whole realm, and everyone in the realm is to be considered present in 
it. The lords and bishops and the king himself are present in person; 
the Commons as a whole (as an a estate, for a time) are present 
through their procurators as a group. Finally, each separate Knight or 
burgess is thought of as acting for all the common people, for the 
entire realm (PITKIN, 2003: 246).

3 
 

Assim, na medida em que o Rei-no-Parlamento torna-se o equivalente 

da Coroa, e portanto do “público”, constitui-se ai uma dupla relação de 

representação, do todo e das partes. De um lado temos a representação 

privatística, no qual as corporações representam a si mesmas, seja a partir de 

fatores organizativos de localidade ou de profissão; de outro, a soberania 

representada pela Coroa, constituindo tanto o “corpo” – cabeça e membros – 

quanto uma totalidade representada não pela soma das partes, mas como algo 

além, uma simbolização. 

A ficção do rei composto por dois corpos – um imaterial e político e outro 

material e mortal – desenvolve-se à similaridade no Parlamento, identificando a 

soberania com o “Rei-no-Parlamento” e ocorrendo de utilizar o corpo imaterial e 

                                                           
2
  Grifo nosso. 

3
  Grifo nosso. 
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imortal do Rei contra o próprio rei enquanto corpo natural4. Podemos tomar 

como exemplo a deposição de Carlos I no século XVII na Inglaterra, no qual a 

noção que se desenvolveu era que se deveria “combater o rei para defender o 

Rei”, ou seja, depondo seu corpo natural, que se deslocará para outro, a partir 

do principio de migração da alma dentro da realeza5. Neste contexto, o 

Parlamento emergiu como uma verdadeira força, um corpo político como um 

todo, comparado à Trindade, composta pelos reis, lordes e comuns (Ibid., p. 

143). A soberania adquirida pela Parlamento não foi exclusiva à Inglaterra e, na 

França, o parlamento tornou-se a “Justiça Soberana”, sendo idêntico à pessoa 

do rei. Este movimento revela o retorno, já no século XVII, da teoria dos dois 

corpos do rei, uma discussão que foi abandonada já no século XV, ao se 

centrar a soberania na figura do homem e do Estado, e retomada no século 

XVII.  

Diferentes esferas concernentes à representação simbólica e política 

desenvolvem-se ao longo da Idade Média. Temos o sagrado da materialização 

da religiosidade – tomando forma a autoridade terrena na linguagem da 

veneração – e que se transmutará com o empoderamento do parlamento; o 

parlamento, que delineia-se em um papel ambíguo, no qual ao assentimento ao 

poder real sobrepõe-se uma nova esfera de poder, com forma e capacidade de 

influenciar as políticas em curso; o desenvolvimento de um modo de delegação 

de poder, via eleição, que conecta cavalheiros e burgueses aos indivíduos de 

suas localidades, que permitiu tanto a obediência a partir do assentimento de 

seus representantes quanto o desenrolar de uma desobediência, ao confrontar-

se com o poder real. Tais esferas desenvolvem-se ligadas ao crescimento da 

autoridade parlamentar, no qual vemos surgir a nossa noção moderna de 

representação política que, segundo Sartori, “nasce no momento em que uma 

delegação de mandatários encarregada de negociar e de tratar com a Coroa, 

transforma-se de parte adversária do Soberano em órgão do Estado” 

(SARTORI, 1962: 28).   

                                                           
4
  Realiza—se aqui, a partir de Kantorowicz, um jogo de palavras entre Rei e rei. O “Rei” 

representa a entidade, a substância, o imutável e o sagrado, enquanto o rei relaciona-se ao individuo 
que, tendo sido concedido a graça, passa a ocupar o cargo sagrado. Na medida em que há essa 
separação, é possível colocar-se contra o “rei” ao mesmo tempo em que defende-se ao “Rei” enquanto 
corpo político.  
5
  Cf. Kantorowicz, 1998, p. 30 
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Cabe ressaltar o quão recente é o uso do termo “representante” para o 

parlamentar, ocorrido já no berço do Estado Moderno, o que significa que o 

desenvolvimento da representação enquanto corporificação de um poder 

superior e enquanto ‘agir por outros’ tem tempos distintos. Por muito tempo, 

portanto, manteve-se a noção do rei como a materialização religiosa na terra, 

sendo em si a coroa e o reino, e utilizando a Assembleia dos Estados como 

uma forma de poder político. 

Assim, os mandatários, ao tornarem-se órgão do Estado, um governo, 

passaram a contar com a duplicidade da função de representar tanto os 

indivíduos comuns quanto o Estado.  

O mandato imperativo acaba no momento em que um corpo 
representativo se transforma de organismo externo do Estado (....) 
em órgão interno do Estado. A figura da representação privatística 
postula uma função de ‘tratar’ com o Estado para a defesa dos 
interêses da coletividade. Mas uma vez que se associem ao poder, 
que se tornem epicentro do Estado, as assembleias representativas 
assumem uma função ulterior, diversa e não menos essencial: não 
apenas a de tutelar os interesses dos mandantes, mas ao mesmo 
tempo a de governa-los. (Ibidem, p. 28) 

 

Neste ponto, as readequações de um tipo de representação para outro 

devem ser vistas com cuidado. As relações assimétricas de poder do Rei para 

a população e a emergência de novas instituições, que passam a ter a função 

de governar, coexistem.  

Habermas (2014), ao analisar a representação medieval, trabalha com a 

ideia de que “enquanto o príncipe e seus estamentos territoriais “são” o país, 

em vez de simplesmente substituí-lo, eles podem representa-lo em um sentido 

específico; representam sua dominação “diante” do povo, e não para o povo” 

(Ibidem, p. 103). Este é o tipo de dominação medieval analisada pelo autor, no 

qual a representação pública está ligada ao místico e religioso, conjuntamente 

com artefatos que permitem a aclamação e a noção de materialização do 

imaterial na terra. A realeza enquanto representação do povo e do reino foi 

readequada pela emergência de novas esferas de poder, esferas estas que 

passaram a agir dentro de uma lógica do pensamento político já estruturada – 

uma relação de dominação perante o povo.  

Existe assim uma concomitância de representações estruturadas no 

período medieval. Ao assemelharmos o corpo político ao corpo místico, 

pressupõe-se que este Estado, enquanto personificação da soberania, 

Anais II Encontro PDPP -  Página 172



12 
 

representa – e é superior, concomitantemente – a comunidade, incluindo-se ai 

os vivos e os mortos, os “existentes em ato e em potência”. É o componente da 

misticidade que permitiu que se estruture um tipo de representação que não 

seria possível de se fazer somente com a existência do voto e da eleição de 

delegados para a composição do parlamento, ao compor-se como “persona 

pública”, representando e simbolizando toda a sociedade. O que faz com o que 

o Rei-no-Parlamento seja a Coroa, e a Coroa a personificação do todo foi a 

existência deste viés religioso, que permite que apesar de não estar toda a 

comunidade política reunida, assim se considere. De tal modo, a mudança da 

representação privatística para a representação política em seu sentido 

moderno significou um acréscimo de concepções de representação 

estruturadas de modos e em tempos distintos, no qual à dominação perante o 

povo, como afirma Habermas, reuniu-se à noção moderna de governo pelo 

povo, noção essa que tem suas raízes na representação privatística, nos laços 

que unem governantes e governados, representantes e representados. 

As mudanças na representação fazem parte de um amplo processo. É 

preciso ter em mente que o que chamamos de “representative democracy has 

its origins in a system of institutions (established in the wake of the English, 

American, and French revolutions) (MANIN, 2002:01)” e que estes sistemas de 

instituições refletem noções políticas desenvolvidas no feudalismo. Deve-se ter 

em mente que o processo pelo qual se transmutou a compreensão acerca da 

representação não pode ser demonstrado a partir de uma imagem fixa, 

simples, estabilizada. Houveram diversos desenvolvimentos paralelos, em 

distintos países e, mais além, em distintos autores.  

Grande parte desta construção não se deu de maneira deliberada, a 

partir da ponderação e da discussão entre indivíduos, mas sim a partir do 

desenrolar dos acontecimentos históricos que muitas vezes não deixa espaço 

para o livre pensar acerca da construção dos sistemas institucionais. Este não 

foi o caso dos Estados Unidos, “the first people whom heaven has favoured 

with an opportunity of deliberating upon, and choosing the forms of government 

under which they should live” (BURGH apud WOOD, 1998: 127). Tal processo 

deliberativo, que ocorreu ao longo da Revolução Americana, não significou a 

clara compreensão, para os constituintes, sobre a natureza da representação 

política, uma das principais preocupações e focos de debates ao longo da 
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Revolução. Mesmo passando mais de uma década de intensas discussões 

sobre a representação, muitos aspectos são contraditórios entre si, e confusos 

aos próprios americanos. 

A história americana e sua relação com a coroa inglesa faz parte de um 

olhar sobre a história na qual os colonos associavam-na à tirania, taxações e 

corrupção. O poder executivo inglês e seus governadores, que respondiam ao 

Império, distribuíam postos de trabalhos, indicavam a cargos, formando assim 

uma estrutura que permitiu o crescimento cada vez maior da influencia da 

coroa inglesa. Através de um vasto sistema de “influência” utilizado para 

controlar eleições, os ministros ingleses mantinham as colônias americanas 

sob seu julgo– sendo portanto a corrupção uma máquina poderosa no governo 

(WOOD, 1998) e uma constante fonte de irritação aos americanos. Estes  

knew only too well how society was organized by intricate and 
personal ties to men of power. The authority that stemmed from the 
King seemed to form a vast network of connections extending to the 
royal governors, and ramifying from them into almost every part of 
American society. (Ibidem, p. 146) 
 

O poder executivo era associado à tirania e o objetivo dos colonos era 

buscar a liberdade. Buscar a liberdade não significava somente a 

independência – apesar de esta ser necessária – mas erigir a base que 

possibilite a fundação de uma sociedade livre. Assim, a ação do congresso 

tornou-se o ponto nevrálgico e a representação sua concepção política mais 

importante.  

Na Inglaterra, as noções medievais de poder, que deve ter uma fonte de 

legitimidade e consenso, e a concepção do “Estado Místico”, que pressupõe 

uma unificação em torno de um corpo, gerando uma identidade em comum 

entre seus “membros, possibilitou o surgimento do conceito de “representação 

virtual”, principalmente a partir de Burke, despontando como ponto de atrito 

entre Inglaterra e Estados Unidos. 

A nação se tornou a novidade do corpo soberano, o substituto da 

sacralidade do Estado, e as "instituições representativas nascem no momento 

em que se estabelece que o deputado não deverá representar seus eleitores, e 

sim a entidade 'nação'" (SARTORI, 1962: 20). Assim, a partir de um debate que 

guarda suas raízes na Idade Média, Burke estabeleceu as relações entre 

“representação real” e “representação virtual”.  
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Para Burke, governar significa perseguir o bem da nação, a razão geral 

do todo (PITKIN, 2003: 169), ao invés das paixões e vontades dos indivíduos, 

com o povo inglês constituindo-se enquanto ordem unitária e homogênea, com 

interesses em comum, como um único corpo e com um único interesse definido 

(WOOD, 1998). Assim, mesmo um não-eleitor estaria representado pelo 

parlamento e pela coroa inglesa, pois formam um só corpo unitário – tal é a 

lógica por trás da representação virtual. 

No parlamento inglês, não é o voto que substancia o vínculo entre 

legisladores e a população, e sim a existência de uma identidade e interesses 

compartilhados. Assim como em muitos estados pobres da Inglaterra não havia 

eleições, o que não significava – por conta da representação virtual - que não 

eram representados, pois teriam os mesmos interesses, a mesma relação se 

dava com os colonos americanos. Eram representados pela coroa inglesa, 

vistos como um só corpo que compartilhava – para os ingleses – uma 

identidade em comum. Como diz Edmund Burke, em sua teoria sobre a 

representação: 

Parliament was not a congress of ambassadors from diferent and 
hostile interests, which interests each must maintain, as an agent and 
advocate, against others agents and advocates; but Parliament is a 
deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the 
whole, where, not local purposes, not local prejudices ought to guide, 
but the general good, resulting from the general reason of the whole. 
(BURKE apud WOOD, 1998:175) 

 

O todo era visto como uma única nação, guiado por um bem comum, e 

esta era a base teórica que constrói o fundamento do Estado Inglês. O 

parlamento enquanto uma assembleia deliberativa da nação rompe com a 

tradição medieval da relação do mandato imperativo, não rompendo, porém 

com a representação enquanto simbolização do reino, de todos os sujeitos, 

contendo em si o poder das pessoas dado à coroa. A representação virtual que 

deu forma ao republicanismo moderno, que necessita de um bem comum e de 

uma conexão entre todas as partes, rompeu com a tradição medieval da 

representação política, retornando à republica aristotélica na qual o todo é o 

resultado da soma de todas as partes, devendo haver entre elas uma relação 

de complementação. 

Para o parlamento compreender e deliberar acerca dos verdadeiros 

interesses da nação são necessários, para Burke, alguns pré-requisitos, como 
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a existência de uma ‘aristocracia natural’. Burke considera as desigualdades 

um fator natural em qualquer sociedade, com alguns cidadãos sendo 

superiores a outros. Tais cidadãos constituem-se enquanto uma “elite genuína” 

(PITKIN, 2003: 169) e um Estado bem regulado é um Estado que permite à 

essa aristocracia fazer as regras, devido a sua capacidade de visão e 

habilidade. Assim, estes representantes, eleitoralmente escolhidos pela 

população, homens de virtude e sabedoria, iriam a partir da deliberação e do 

debate racional legislar e representar o interesse nacional.  

The inteligent, well-informed, rational man, who has studied and 
deliberated and discussed the matter, is the man most likely to know 
the true interest of any group. Conversely, particular individuals or 
groups may be mistaken about what is to their interest. Thus the 
representative´s duty toward his constituents is ‘a devotion to their 
interest rather than to their opinions’ (PITKIN, 2003: 176) 

 

Os parlamentares – “superior men of wisdom and ability” (Ibidem, p. 169) 

– representariam os interesses de seus membros, não as pessoas em si. 

Assim, em muitos desses casos em que as regiões não votavam, devido à 

comunhão de interesses, seriam virtualmente representadas. 

Faz-se necessário frisar aqui que, para Burke, a representação virtual 

deve ter um substrato na representação real. O sufrágio garante a promoção 

das reflexões dos sentimentos populares e a conjunção de dados para se 

trabalhar – dados como os sentimentos, necessidades e sintomas do povo 

(Ibid.). A transmissão dos sentimentos populares faz-se necessária para a 

representação, constituindo-se como um material a ser trabalhado. “Virtual 

representation cannot have a long or sure existence if it has not a substratum in 

the actual. The member must have some relation to the constituent” (BURKE 

apud PITKIN, 2003: 177). 

 Porém, quando as divergências são grandes, quando não há 

compartilhamento de identidades e interesses, pode não ocorrer representação 

real e tampouco representação virtual. Assim, nega o autor que os americanos 

fossem virtualmente representados, já que não haveria interesses 

compartilhados entre a Inglaterra e as treze colônias e tampouco 

representantes no parlamento que compartilhasse destes interesses. Se há 

diferenças substanciais que não estão sendo encontradas e protegidas no 
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parlamento, para Burke, no caso destas localidades a expansão do sufrágio é 

necessária (Ibid., p. 178). 

A partir desta lógica, os Estados Unidos não se viam contemplados 

dentro da representação virtual, com o conflito portanto estruturado em torno 

da compreensão e estruturação de uma nova representação política. A 

Inglaterra, como uma justificação da representação parlamentar e do uso dos 

impostos sobre a colônia, invocava o conceito da “representação virtual”, com 

descontentamento dos americanos, que acusavam-na de tirania, a partir da 

noção de que “taxation without representation is tyranny (Ibid.)”. 

É esta concepção de representação virtual que os americanos em parte, 

e somente em parte, negaram. Negaram serem eles virtualmente 

representados pelo parlamento e pela coroa inglesa, pois não há interesses 

mútuos ou identidades em comum entre Estados Unidos e Inglaterra, sem uma 

conexão e relação entre as partes. 

By conceiving of themselves as a whole people distinct from England, 
because of the ‘desparity between the two countries, in respect of 
situations, numbers, age, abilities and other circumstances’, the 
Americans could renounce parliamentary authority over their internal 
affairs without necessarily denying the particular concept of virtual 
representation (WOOD, 1998: 178) 

 

A objeção portanto não residia na necessidade de eleições enquanto 

fundamento legitimo da autoridade - no fato dos parlamentares ingleses não 

serem eleitos pelos americanos – mas sim na disparidade de interesses entre 

ambos. Os colonos, por suas diferenças com os ingleses, jamais poderiam se 

sentir representados.  

Isto não significa, porém, que a representação virtual em si era negada. 

Segundo Hamilton, um dos federalistas na constituinte americana, era a intima 

conexão de interesses que tornava a representação viável (Ibidem.), sendo tal 

concepção política o que permitia que à determinadas classes de cidadãos 

como negros e mulheres fosse negado o direito ao voto, sem significar como 

consequência que deixavam estes de serem representados.  

Este republicanismo americano dando ênfase ao bem-comum e à 

legislatura “desinteressada”, representando o “todo” e não as “partes”, 

esbarrava em outra tradição americana que ia na contramão da representação 

virtual. A representação enquanto representação das partes, e não do todo. Era 
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uma concepção distinta e ao mesmo tempo complementar à “representação 

virtual”, evidenciando as polissemias que cercaram a constituição da 

representação política americana. 

Nesta tradição política da representação real, a íntima conexão entre 

representantes e constituintes têm história. O uso de instruções foi comum na 

política colonial, implicando a existência de mandatários que representam 

somente àqueles aos quais os elegeu, diretamente conectado às decisões 

politicas de suas localidades, aos laços mais próximos possíveis entre ambos 

(Ibid., p. 184). 

Sobre a representação virtual, a representação real foi pouco a pouco se 

emponderando e ganhando centralidade política. Por trás dessa mudança, é 

possível observar as ligações e repercussões das teorias políticas do direito 

natural – como Hobbes, Locke e Rousseau - na maneira de se pensar a 

construção do poder, do governo e da representação política. A construção dos 

modelos de representação não ocorreram em um vazio histórico e filosófico, 

mas estão contidos dentro de uma visão maior sobre o que é o indivíduo e a 

composição da sociedade e do governo. 

Dando forma à representação virtual, há uma concepção política que foi 

composta com distintas características ao longo da política moderna, e se 

tornou extremamente forte no século XVIII. Primeiramente, retornamos à Idade 

Média e à rígida hierarquia social. Essa rígida e estática hierarquia social, 

composta por lordes, monarcas, entre outros – e no qual a Inglaterra não 

rechaçou, no momento da revolução americana6 - pressupõe um equilíbrio 

entre as partes e um sistema harmônico. Assim, a representação virtual está 

contida dentro de uma concepção política no qual os indivíduos não 

constituem-se enquanto seres hostis entre si, mas como um todo integrado, 

partilhando um interesse comum – criar uma nação e viver em comunidade - e 

com um bem comum, e no qual este representa a transcendência em relação 

às diferenças dos grupos sociais (Ibid., p. 606).  

Assim, para haver representação virtual, necessita-se de uma sociedade 

integrada, já que se parte do pressuposto de que os interesses de um e de 

                                                           
6
  “na Inglaterra, onde se encontra, na verdade, um elemento republicano, mas onde esse 

elemento está combinado com a aristocracia e com a monarquia hereditárias” (HAMILTON; MADISON; 
JAY, 1973: 124), 
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outros são compartilhados, significando que os homens não são contrários, 

hostis e únicos, mas que compartilham uma existência, na qual a sintética 

conexão que é feita não são entre os indivíduos em si, mas entre legisladores e 

legislados, de forma a prover o bem comum e o  interesse da sociedade.  

A grande revolução na teoria política realizada pelos americanos foi a 

transformação da concepção do homem – e da sociedade – aplicando-a ao 

corpo institucional que estava sendo formado. Os homens deixaram de serem 

compreendidos somente enquanto portadores de um interesse geral e 

passaram a serem vistos também – mas não somente - como egoístas, lutando 

por si mesmo e organizando-se em grupos e facções. Estas facções, que para 

Madison são um “mal”, seriam inevitáveis.  

Entendo por facção uma reunião de cidadãos, quer formem a maioria 
ou a minoria do todo, uma vez que sejam unidos e dirigidos pelo 
impulso de uma paixão ou interesse contrário aos direitos dos outros 
cidadãos, ou ao interesse constante e geral da sociedade. 
(HAMILTON; MADISON; JAY, 1973: 101) 

 

As facções – ou partidos, como Madison chama – poderiam impor sua 

força a uma maioria ou minoria, “sem atender as regras da justiça e aos direitos 

do partido mais fraco” (Ibidem, p. 100).  Apesar de constituírem-se enquanto 

algo negativo para a constituição da União, não haveria como prevenir seu 

surgimento, já que os homens são distintos em suas naturezas, com divisões a 

partir de diferentes interesses.  

É neste contexto que a concepção de representação “real” ganhou força. 

Já que não há um compartilhamento implícito e tampouco relações amenas 

entre os seres sociais, necessitava-se de algo desse substancia à 

representação politica. Para tanto parte-se do pressuposto de que a sociedade 

não é um todo integrado, os interesses e os indivíduos são conflitantes e é 

enquanto seres conflitantes que acordos entre eles mesmos são realizados – a 

constituição de um corpo político. Assim, a origem do poder estaria nos 

indivíduos, e a união dos indivíduos não se constitui antes da formação do 

corpo político, com este ecoando a igualdade, mas após e por meio da 

instituição representativa. “It is in their legislatures (...) that the members of a 

commonwealth are united and combined together into one coherent, living 

body. This is the soul that gives form, life and unity to the commonwealth” 

(WOOD, 1998: 162). Neste caso, a sintética conexão seria a dos indivíduos 
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entre si, de forma a criar um sistema político que responda à existência de um 

homem que irá perseguir seus próprios interesses e se juntar em grupo de 

forma a tentar controlar e repreender as demais facções e forças existentes.  É 

importante então atentar para o processo de mudança no conceito 

representativo no corpo da teoria política. 

O desenvolvimento da concepção acerca do homem conecta-se ao de 

representação real. Este tornou-se o principal conceito político da nova 

Constituição que, pressupondo os homens sem laços naturais que os una, 

necessita das eleições para validar a criação de uma nova forma de poder. Se 

a maquinaria eleitoral tornou-se tão importante nos Estados Unidos, havendo 

eleições para as diversas esferas de poder, é por conta da representação real 

e da necessidade de consenso do poder político. Tal representação repercutiu 

na construção do aparato político, na repartição de poderes e no modo com os 

eleitores relacionam-se com os seus legisladores. Apesar de, durante a 

convenção, o direito ao voto não ter sido a questão central que envolvia a 

formação do novo governo, pouco a pouco ele se tornou a essência do que 

chamar-se-ia de “democracia americana” (Ibidem). 

Com o fortalecimento da representação real, as intimas conexões entre 

constituintes e representantes – que tornou o parlamentar representante não 

da nação, e sim de seus eleitores – rompeu com a assembleia deliberativa da 

nação inglesa, retornando ao mandato imperativo da Idade Média, ao mesmo 

tempo em que na Inglaterra o passar do tempo fez com que se afastasse daí 

cada vez mais (Ibid., p. 184).  

Aos “delegados”, “advogados", retornando ao léxico medieval, ou 

representantes, a constituição deu o poder por propósitos particulares, como 

um poder expresso dado por pessoas privadas. Estes foram dados, pela nova 

constituição americana, sempre com a possibilidade de renovação de 

mandatos ou não, sempre depositando a origem do poder no povo, e se tais 

características parecem óbvias e próximas de um senso comum aos olhos 

contemporâneos, constituía-se enquanto novidade em 1776, fundando e 

mudando para sempre a tradição política da delegação de poder, constituindo 

todo o edifício do corpo político em torno da representação, esta sempre 

renovável ou não a partir da vontade dos constituintes. A licença de poder, que 

constantemente se renovava, era dada a partir das existências individuais, 
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tornando o bem público a combinação dos distintos interesses de todo o 

Estado na representação governamental (Ibid., p. 608). 

Assim, fundava-se a União americana, baseada no republicanismo. Para 

os americanos da Convenção, o republicanismo significa o poder derivado do 

povo, com os magistrados sendo seus subordinados e, portanto, a soberania 

sendo exercida pelo povo. Diz Madison que  

o governo republicano é aquele em que todos os poderes procedem 
direta ou indiretamente do povo e cujos administradores não gozam 
senão de poder temporário, a arbítrio do povo ou enquanto bem se 
portarem (...) que a maioria da sociedade tenha parte em tal governo 
(HAMILTON; MADISON; JAY, 1973: 124-126). 

 

O poder, portanto, emerge do povo, diferentemente da lei, que emerge 

de um corpo de representantes instituído – dissemelhando-se assim da 

monarquia e da democracia, no qual a lei e o poder emergem da mesma fonte, 

no primeiro caso da Coroa e, no segundo, do povo.  

Desta forma, a república representativa americana surgiu enquanto 

resposta a um problema já trabalhado aqui: a do homem enquanto um ser 

egoísta, imperfeito, “acessíveis às sugestões da ambição, da avareza, da 

animosidade pessoal, do espírito de partido e de outros motivos igualmente 

pouco louváveis” (Ibidem, p. 94). A forma governamental a ser trabalhada tinha 

de lidar com estas concepções de ser humano e havia duas estabelecidas: o 

conflito entre república e democracia. 

 A república emergiu como a força da revolução e a representativa, a 

grande novidade introduzida pelos Estados Unidos, era deliberadamente vista 

como diferente da democracia.  

A criação do corpo institucional que se deu durante a revolução tinha 

como objetivo a proteção das minorias e a prevenção ao poder possível das 

facções. De tal forma, era necessário um sistema capaz de lidar com a noção 

de natureza humana concebida pelos federalistas, de natureza ambivalente, no 

qual busca-se um interesse comum ao mesmo tempo em que se persegue os 

próprios interesses. Assim, defrontou-se a república – já legitimada no embate 

contra a monarquia – com a democracia.  

Para Madison, a democracia pura carregaria inúmeros limites. Para esta 

funcionar, seria necessário um território pequeno, no qual o povo – um 

pequeno número de pessoas - poderia juntar-se e exercer pessoalmente o 
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governo. Porém, em um governo pequeno, a possiblidade de uma maioria 

exercer o poder sobre uma minoria, ou vice-versa, a possiblidade de grupos e 

facções sacrificarem o bem-publico às suas paixões aumentam, oferecendo “o 

espetáculo da dissensão e da desordem” (Ibid., p. 103). Como tais facções são 

inevitáveis em qualquer tempo ou lugar, o ideal tomou forma de um governo 

que possa ser capaz de balancear e neutralizar a força de tais grupos.  

 
O fim principal da legislação moderna deve ser o de submeter a 
regras certas esta multidão de interesses opostos; e o espírito de 
partido e de facção deve entrar sempre no cálculo das operações 
ordinárias e necessárias do governo. (Ibid., p. 102) 
 

E este governo não é a democracia, no qual não há como corrigir os 

efeitos dos partidos. “Uma pura democracia, composta de um pequeno número 

de cidadãos, que se reúnem todos e governam por si mesmos, não admite 

remédio contra as desgraças da facção” (Ibid.).  

Seria necessário, portanto, uma forma de governo que permita um maior 

território e maior número de cidadãos. Que permita a criação de um poder 

político no qual modera-se as forças políticas, permitindo que cresçam a 

“variedade dos partidos e dos interesses diferentes”, diminuindo “o perigo de 

que a maioria tenha um motivo comum para violar os direitos dos outros 

cidadãos” (Ibid., p. 105). A lógica do pensamento americano é sempre a 

moderação das forças e dos poderes.  Em tal perspectiva, se um grupo político 

torna-se perigoso, neutraliza-se na esfera legislativa, tendo de participar da 

contenção do jogo político. A republica representativa portanto não se funda 

baseada na democracia, sendo vistas como contrárias, com a república vista 

como superior em distintos aspectos.  

Para além da efetividade da república para garantir um bom governo, 

Madison, assim como os federalistas em geral, têm uma visão do ser humano a 

partir da desigualdade no que consta aos seus atributos, como capacidade de 

visão e sabedoria. Se os americanos passaram a ser sociedade a partir de uma 

“sociedade de indivíduos” (WOOD, 1998: 607), no qual as hierarquias sociais 

fixas foram derrubadas, sem a presença de monarquias hereditárias, entre 

outros, ao mesmo tempo esta sociedade de indivíduos iguais em direitos 

tinham capacidades desiguais em relação aos talentos, virtudes e habilidades.  

Os americanos, portanto, eram concomitantemente iguais e desiguais por 
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natureza, e o modelo representativo permitiria a depuração desta 

desigualdade, selecionando os melhores e mais capazes de “distinguir o 

verdadeiro interesse da sua pátria” sem sacrifica-la às “considerações 

momentâneas e parciais” (HAMILTON; MADISON; JAY, 1973: 104). Deste 

modo, a possibilidade dos melhores serem escolhidos se tornaria maior em 

repúblicas do que em democracias e permitiria a harmonia entre a vontade 

pública e o interesse público.  

Manin (2002) denomina essas características não igualitárias do governo 

representativo como “principio de distinção”, afirmando que houveram uma 

série de mecanismos utilizados, seja na França, Inglaterra ou Estados Unidos 

para garantir que os representantes fossem socialmente superiores àqueles 

que o elegeram. “Representative government was instituted in full awareness 

that elected representatives would and should be distinguished citizens, socially 

different from those who elected them” (Ibid., p. 94). A existência das eleições 

constantes e do processo eleitoral “depuraria” os indivíduos, e o desejo de 

continuar no cargo seria uma garantia a mais da qualidade da representação e 

da devoção para os interesses do povo. Mesmo que fossem escolhidos neste 

processo “homens de caráter faccioso, cheios de prejuízos” (HAMILTON; 

MADISON; JAY, 1973: 104), a maneira como foi instituída a criação das 

instituições representativas e dos sistemas de vários poderes concomitantes 

formaria um sistema de pesos e contrapesos que impediria o domínio do corpo 

institucional e a delegação de poderes a um pequeno número de indivíduos 

teria como efeito 

 
depurar e de aumentar o espírito público, fazendo-o passar para um 
corpo escolhido de cidadãos, cuja prudência saberá distinguir o 
verdadeiro interesse da sua pátria e que, pelo seu patriotismo e amor 
da justiça, estarão mais longe de o sacrificar a considerações 
momentâneas ou parciais (Ibidem, p. 104) 

 

A representação estruturou-se, desta maneira, com elementos não-

igualitários e associados a uma “aristocracia natural”.  Além disso, os 

federalistas buscavam uma forma governamental possível e de qualidade em 

grandes territórios, que fosse durável e estável. A construção de uma forma de 

governo garantida às futuras gerações (ARENDT, 2011: 285). 
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É necessário frisar que os argumentos dos pais fundadores contra a 

democracia davam conta de sua instabilidade e da falta de substancia para 

limitar as facções existentes, frente às vantagens que uma aristocracia ‘natural’ 

poderia gerar. De tal forma, a imprudência da democracia seria refreada pelo 

corpo permanente da república representativa, tida como a melhor forma de 

governo neste momento histórico. Esta isto que a democracia do século XVIII 

representava para os federalistas, “uma forma de governo e não uma ideologia 

ou uma indicação de preferências de classe” (Ibidem, p. 286). Ela “era 

abominada, portanto, porque se considerava que a opinião pública dominaria 

onde deveria prevalecer o espírito público” (Ibid.). 

 Cabe-nos então nos questionar aqui qual o processo que transformou a 

“república representativa” em “democracia representativa”, tornando 

representação e democracia em um axioma e limitando a democracia a esfera 

da representação. 

 A peculiaridade da política americana em relação aos seus 

contemporâneos foi força que o principio da representação adquiriu. Os 

americanos construíram as suas instituições políticas e sua soberania a partir 

do conceito central de representação e, mais além, os representantes do povo 

de fato tinham uma grande parcela de poder, com a autoridade delegada, de 

tempos em tempos, via processo eleitoral. 

Os americanos destituíram sua concepção antiga de governo misto e 

criaram novas explicações para suas políticas, explicações estas que 

descansam no princípio de representação e que tem por base uma sociedade 

de indivíduos que substancia o poder. O grande poder dado aos 

representantes do povo e a base de autoridade concedida a partir das eleições 

periódicas passaram a ser vistos como os dois principais elementos 

democráticos, já que colocou o povo, em sua multiplicidade e unicidade, como 

a base do poder – tornando assim a representação, que inicialmente surge 

contra a democracia, em democrática.  

It was neither the widespread suffrage nor the institution of the 
electoral process throughout the governments but the appropriation of 
so much power to the people´s representatives in the legislatures that 
made the new governments in 1776 seem to be so much like 
democracies (WOOD, 1998:163). 
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A ideia de que o poder que deriva do povo – mesmo que o povo em si 

não seja o responsável pela concepção das leis – fez com que de 1776 à 1780 

houvesse uma reviravolta nas denominações, com a “confederação de 

repúblicas” tornando-se uma “república democrática” (Ibidem). A concepção de 

república democrática significa a compreensão da criação de uma forma de 

governo distinta tanto da democracia pura quanto da aristocracia pura, 

tornando a política americana “‘representation ingrafted upon democracy’” 

(Ibid., p. 595). A concepção da forma de governo que surgiu no desenrolar da 

revolução americana foi vista como uma melhora tanto da república quanto da 

democracia. A noção do governo fundado na vontade do povo pode ser 

esclarecida a partir de Jefferson, em seu texto de 1793, ao trabalhar a nação 

fundada no consenso do povo. 

Considero o povo que constitui a sociedade ou nação como a fonte 
de toda a autoridade nessa nação; como sendo livre para conduzir 
seus interesses comuns através de quaisquer órgãos que julgue 
adequados; para modificar esses órgãos individualmente ou sua 
organização na forma ou função sempre que lhe apraz 
(JEFFERSON,1973: 29). 

 

Assim, a Revolução Americana iniciou a concepção de “democracia 

representativa”, noção está que legitimou-se por meio da Revolução Francesa 

e que se tornou o grande paradigma da política moderna. Esta democracia 

representativa desenvolveu-se com fundamentos não-democráticos ao buscar 

a construção de um sistema durável e estável. Com heranças feudais, a 

representação moderna estruturou-se dentro de um modelo de dominação e 

aclamação, o que gerou a complexidade da situação de coexistir os laços que 

unem governantes e governados e a estruturação do Estado como forma de 

dominação. Sempre tendo como pano de fundo a existência de formas de 

constituição de identidade e solidariedade que estruturou o processo 

representativo, os Estados Unidos transformaram a hierarquia social tida como 

“natural”, sem uma sociedade compartimentada. A representação tornou-se o 

fator propulsor da revolução americana e ganhou a significação de ser a 

responsável pela construção de laços comunitários sintéticos, por meio de 

pactos e formação de uma sociedade politica, o que ressignificou a 

compreensão da legitimação e consenso político, tornando o principio Q.O.T 

em um dos principais axiomas do mundo ocidental.  
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Deliberacionismo, participação política e politicas públicas: o 

conturbado relacionamento entre Estado e Sociedade Civil no campo da 

representação política. 

Resumo 

A questão da participação política é muito relevante para a teoria política 

contemporânea, já que o debate sobre as condições de participação nos Estados 

Democráticos de Direito, é um dos mais extensos e profícuos deste campo de 

análise. Nesta perspectiva, destacam-se as leituras deliberativistas da democracia, 

que buscam articular a participação política substantiva e as formas institucionais 

correspondentes. Daí decorre que a estrutura deste modelo de legitimação 

democrática tem como umas de suas questões centrais, e também mais 

problemáticas, a definição de sua estrutura institucional que viabiliza (ou não) uma 

participação pública e plural, no caso Brasileiro, especificamente, esta modalidade 

de ampliação democrática tem se dado no âmbito das politicas públicas, 

fundamentalmente a partir do desenvolvimento de modalidades institucionais de 

participação. Isto posto, estudar a relação entre os arranjos institucionais, o Estado, 

e a representação da sociedade civil a fim de compreender sua lógica interna, 

constituirá a tarefa central desta proposta.  

Palavras-chave: Democracia, Deliberação, Representação. 

Introdução 

A participação política sempre figurou como um tema de grande importância 

no âmbito da teoria política e em especial no âmbito dos debates contemporâneos, 

que tem debatido fortemente as condições de participação nos Estados 

Democráticos de Direito e sua relação com os processos de construção da 

legitimidade democrática. Durante o ultimo quartel do século XX tem-se destacado 

teorias da legitimidade democrática que se fundamentam em uma percepção 

deliberacionista da participação, estas leituras buscam articular uma compreensão 

de participação política enquanto processo discursivo de construção de opiniões e 

vontades ao formato institucional do Estado Democrático de Direito, em grande 

medida a reavaliação da centralidade da participação política esta ligada ao que a 
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literatura denominou de uma “crise” do clássico modelo democrático liberal. Neste 

sentido o deliberacionismo procurou debater e propor a ampliação do conceito de 

participação para além do ato de votar, visando a incorporação dos atores da 

sociedade civil nos processo de regulamentação da vida pública, estes processos de 

“abertura” do Estado para a sociedade civil levam a um debate acerca do conceito 

de representação, em suma, ao compreender os atores sociais como representantes 

da sociedade civil e ao designar espaços de atuação para estes atores dentro do 

Estado, surge a questão de como delimitar e conceituar esta forma representativa 

que não passa pelos modelos da representação clássica. 

Daí decorre um conjunto de questões acerca das diversas “formas 

participativas” que os atores sociais assumem em espaços públicos, estes também 

diversos. Em certa medida as formas participativas se estruturam de acordo com 

três questões básicas: vontade política, recursos disponíveis e desenho 

institucional1. A correlação destes três fatores pelos diferentes atores coletivos faz 

com que estes desenvolvam seus repertórios de ação específicos na relação que 

possuem com o Estado e com a própria sociedade civil. Neste sentido algumas 

questões parecem relevantes para lançar luz sobre o tema da representação política 

da sociedade civil nas democracias contemporâneas, em especial, torna-se 

necessário compreender o espaço da institucionalização da participação social no 

âmbito de uma teoria da legitimidade democrática, bem como problematizar a 

conceitualização dual Estado/ Sociedade civil  como modelo de estrutura social para 

se pensar a mobilização social atual e, por fim, problematizar os usos clássicos do 

conceito de representação para analisar a participação da sociedade civil enquanto 

representante do social.   

Deliberação, Institucionalidade e participação. 

Para as teorias democráticas é importante definir um modelo de sociedade 

correspondente, contudo é muito difícil encontrar na bibliografia especializada sobre 

o tema, um consenso quanto a certos elementos chaves na definição e analise de 

uma política democrática moderna. Dito de outra maneira, a relação entre modelos 

                                                           
1 Conf. LÜCHMANN, L. H. H. A democracia deliberativa: sociedade civil, esfera pública e 

institucionalidade. Cadernos de Pesquisa, Santa Catarina, PPGSP/UFSC, Florianópolis, n. 33, nov. 2002. 
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normativos de democracia, projetos de democratização, estruturas, instituições e 

dinamismo da sociedade civil constitui-se enquanto elemento de difícil definição 

dentro das várias teorias democráticas. O foco chave para as teorias democráticas 

focadas no tema da deliberação, como bem colocado por Bernard Manin, consiste 

na necessidade de alterar radicalmente a perspectiva comum para as teorias liberais 

e para o pensamento democrático, qual seja, entender que a fonte de legitimidade 

não é a vontade pré-determinada dos indivíduos, mas ao invés disso o processo da 

sua formação, em suma, a própria deliberação, (1987, pp. 351ff). A maior disputa 

dos democratas deliberativos é descartar qualquer noção de preferências fixadas e 

as substituir por um processo de aprendizagem através do qual as pessoas podem 

chegar a acordos racionalmente construídos acerca de questões públicas, com o 

objetivo de reter um julgamento político confiável e aceitável. Em questão não está 

na simples imposição de um padrão de racionalidade abstrato, pré-concebido, mas 

sim um comprometimento com a política como um processo de aprendizagem 

sempre aberto, ilimitado e contínuo no qual os papéis do ‘professor’ e do ‘currículo’ 

são levantados, e onde a questão do que se deve ser aprendido tem que ser 

estabelecida no próprio processo de aprendizagem (Offe e Preuss, 1991, p. 168).  

Os participantes chegam a uma decisão não através da determinação de 

quais preferências tem maior apoio numérico, mas ao determinar quais propostas o 

coletivo pode aceitar como as mais razoáveis (no sentido de aceitabilidade racional) 

e que são apoiadas pelas melhores razões. Esse modelo de processo democrático 

reclama um conjunto de ideais normativos para a sua existência, quais sejam: 

inclusão, igualdade, razoabilidade e publicidade. Como Offe e Preuss colocaram: 

‘Parece ser uma longa tarefa pensar sobre os ajustes e processos que poderiam 

gerar uma pressão seletiva em favor desse tipo de aprendizagem reflexiva e de 

preferências abertas, como oposto as preferências fixas que são derivadas 

inteiramente de determinantes situacionais, crenças rígidas ou enganos próprios’ 

(1991, p. 168). Deste modo, as teorias da democracia centradas na questão da 

participação e da deliberação consistem em um conjunto de princípios que 

tencionam estabelecer termos justos de cooperação política em uma sociedade 

democrática, em suma, para esta abordagem, nas sociedade complexas pós-

convencionais nenhum grupo de valores ou perspectivas específicas podem alegar 

sua corretude e validade por elas mesmas, mas são válidas somente na medida em 
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que elas podem ser justificadas publicamente. Nesta linha, pontos de vistas 

individuais precisam ser testados através dos embates sociais que levam em conta o 

ponto de vista dos outros, ou seja, os entendimentos sociais acerca das questões 

públicas são compreendidos a partir da perspectiva das interações intersubjetivas.  

Dito de outra maneira os modelos deliberativos possuem como elementos 

central o ‘princípio de reciprocidade’, ou seja, é necessária uma ênfase sobre 

aqueles locais e procedimentos de formação de preferência e aprendizagem que se 

encontram nos âmbitos da política e da sociedade civil. Isso exige a adoção de um 

modo de ação intersubjetiva na formação e defesa de preferências, aquilo que 

Habermas denominou como ação performativa. A teoria democrática deve se 

autoguiar para os projetos constitucionais que ajudam a construir no processo da 

própria política a oportunidade de aprender e testar publicamente as visões dos 

cidadãos. De acordo com estas perspectivas os atores políticos não somente 

expressam as preferências e interesses, mas interagem uns com os outros com o 

objetivo de equilibrar as circunstâncias de inclusão igualitária. Na medida em que tal 

interação requer que os participantes desenvolvam uma postura aberta e atenta aos 

outros, tendo como mote a justificação e alegação de suas propostas em termos 

aceitáveis para todos.  Em suma, a orientação dos participantes se constrói no 

caminho que vai de considerações para consigo mesmo até uma orientação em 

direção ao que é público.  

Interesses e preferências continuam a ter um lugar nos processos 

deliberativos democráticos, mas não como dados exógenos ao processo. Muitos 

proponentes da democracia deliberativa enfatizam que esse modelo conceitualiza o 

processo de discussão democrática não apenas como simples formas de expressão 

e registro de pontos de vista subjetivos estruturados por interesses, mas como 

processos transformadores das preferências, interesses, crenças, e julgamentos dos 

participantes.  

Através do processo da discussão pública com a pluralidade de 

diferentemente formas de compreensão, as pessoas frequentemente ganham novas 

informações, aprendem por diferentes experiências acerca de seus problemas 

coletivos ou descobrem que suas opiniões iniciais estão fundamentadas em 

elementos preconceituosos e/ou resultado da falta de informações acerca do 
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problema em questão, ou que elas têm compreendido mal a relação de seus 

próprios interesses para com os outros. Em outras palavras, entender a participação 

para além da simples agregação pressupõe um processo de articulação 

intersubjetivo das preferências. Ela se fundamenta na noção de preferências 

refinadas e reflexivas, nas quais se expressa o resultado de uma confrontação 

consciente e racional de pontos de vista opostos. Estes conflitos que se baseiam em 

processos públicos da expressão da razão dialógica permitem a construção de 

entendimentos racionalmente motivados, que ultrapassam a perspectiva monológica 

do voto como resultado de preferências subjetivas e se assenta na participação 

públicas das várias vozes. 

Tendo em vista que a perspectiva deliberativista busca discutir as fontes de 

legitimação dos Estados democráticos, entendendo que tais fontes só podem advir 

da participação política dialógica, coloca-se como questão fundamental para a teoria 

democrática a necessidade de uma análise que se debruce sobre os tipos de 

mecanismos que estão em operação nas democracias e que reforçam, ou não, 

entendimentos sociais consolidados e/ou possibilitam espaços para a criação de 

novas formas de compreensão social. Não se trata de negligenciar a análise sobre 

os contextos nos quais as pessoas formam pontos de vistas e testam suas opiniões, 

mas também de ampliar a análise para o exame dos diversos espaços de expressão 

e participação da sociedade civil, alguns do quais retardam e outros que estimulam a 

deliberação e o debate.  

Ao compreender a democracia como um processo discursivo no qual estão 

presentes os atores da sociedade civil, a teoria deliberacionista desemboca em um 

debate acerca das formas institucionais da participação, ou seja, como efetivamente 

se da a participação no nível institucional. Esta questão foi fortemente debatida, em 

especial estava centrada em como se dá a   institucionalização da participação 

social no processo de definição de agendas públicas e da normatização do direito e, 

ainda mais relevante para a literatura, se esta institucionalização era realmente 

desejável para uma teoria que buscava preservar a dinamicidade da sociedade civil 

como ator social. Em especial estes debates nascem no campo da discussão critica 

acerca do modelo habermasiano da relação entre participação politica dos atores 

sociais, os espaços no quais ocorre esta participação e o Estado.  
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Com a teoria do discurso habermasiana uma nova perspectiva entre em cena: 

procedimento e pressupostos comunicacionais da formação democrática da opinião e da 

vontade funcionam como importantes escoadouros da racionalização discursiva das 

decisões de um governo e administração vinculados ao direito e à lei. Neste sentido para 

Habermas a opinião Pública transformada em poder comunicativo segundo 

procedimentos democráticos não pode “dominar”, mas apenas direcionar o uso do poder 

administrativo para determinados canais. 

Na teoria do discurso, o desabrochar da política 
deliberativa não depende de uma cidadania capaz de 
agir coletivamente e sim, da institucionalização dos 
correspondentes processos e pressupostos 
comunicacionais, como também do jogo entre 
deliberações institucionalizadas e opiniões públicas que 
se formam de modo informal. (HABERMAS, 1997, 
Tomo II, p 21). 

 

Desta forma a restruturação do conceito de espaço público a partir de uma 

concepção emancipatória, ocorre, de acordo com Habermas, contemplando 

procedimentos racionais, discursivos, participativos e pluralistas, que permitam aos atores 

da sociedade civil a criação de acordos racionalmente motivados e uma autorregulação, 

estas por sua vez são a fonte de legitimidade das leis, entendendo que nem o espaço 

doméstico, nem o da produção contêm esse potencial. A autonomia do espaço público 

participativo revaloriza o primado da comunidade e da solidariedade, possibilitando a 

libertação da sociedade civil dos imperativos sistêmicos, isto é, dos controles burocráticos 

do Estado e das imposições econômicas do mercado.  Portanto, o espaço público não é 

um espaço de neutralidade que está dissociado dos interesses concretos dos atores 

sociais, mas propicia a institucionalização da pluralidade e a possibilidade de acordos 

racionais, via procedimentos comunicativos exercidos na esfera pública, fornecendo os 

critérios éticos de regulação de discursos práticos. A esfera pública, por fim, é a instância 

geradora de decisões coletivas e, portanto, legitimadora da democracia no sentido de que 

é através dela que os sujeitos plurais constroem a partir de uma relação intersubjetiva 

acordos racionalmente motivados que são a base dos processos de positivação do direito, 

entretanto, para o teórico alemão a participação politica dos atores sociais não é, nem 

deve ser, uma participação institucionalizada, ou seja, o âmbito do mundo da vida, espaço 

no qual se forma e desenvolve os processos sociais de participação, deve manter um 
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distanciamento do subsistema do mercado. De acordo com Habermas a dinamicidade da 

sociedade civil e da esfera pública só podem ser asseguradas a partir de um processo de 

descolonização do mundo da vida e da manutenção desta descolonização, em suma, a 

partir do momento que um ator da sociedade civil torna-se parte do aparelho do Estado, 

leia-se institucionaliza-se, ele perde sua dinamicidade social e sobre uma cooptação das 

logicas e racionalidades sistêmicas.   

 Esta compreensão conceitual de Habermas será fortemente criticada por um 

conjunto de autores que procuram discutir as possibilidade institucionais da participação. 

Para Avritzer (AVRITZER, 2000, p. 40), existe uma contradição no interior da teoria de 

Habermas: de um lado, o conceito de deliberação funda todo o processo de legitimação 

dos direitos políticos, na medida em que o poder administrativo não possui a capacidade 

de gerar legitimidade. De outro lado, ele não é capaz de produzir arranjos institucionais, 

porque a sua forma não supõe nada mais que a influência em relação ao sistema político. 

Desta maneira, o autor deixa de dar um formato institucional à democracia deliberativa, de 

acordo com Habermas a institucionalização destes espaços tem como consequência um 

rompimento com a dinamicidade social que lhe era presente devido mesmo ao seu 

formato fluido e não burocrático, para Habermas institucionalizar os espaços de interação 

intersubjetiva do mundo da vida significa abrir as possibilidade de uma colonização 

sistêmica destes espaços pelas lógicas do poder e do dinheiro.  Ainda na esteira destas 

discussões  Jean Cohen empreende uma tentativa teórica de transformar  o processo de 

discussão argumentativa proposto por Habermas em um processo de deliberação 

institucional, seu objetivo é, portanto, o de transformar o consenso racional e fluido numa 

forma de operação das instituições políticas, dentro de uma situação de pluralismo, isto 

através de um arranjo institucional que possua em si espaços específicos de participação 

da sociedade civil na feitura e direcionamento das questões políticas. Cohen defende que 

pode haver decisões que não ocorram por consenso e que, ainda assim, sejam legítimas. 

O argumento utilizado é o de que se o processo de decisão, ainda que por maioria, for um 

processo inclusivo e pautado na troca de razões, tal processo será aceito pela maioria 

enquanto legítimo (COHEN 1989; p.73). 

Desta forma a estrutura/desenho institucional passa a ser um ponto central nos 

debates democráticos deliberativos, na medida em que se constitui como um aparato de 

procedimentos, tanto formais quanto informais, que produzem impactos tanto na forma da 

participação política e sua dinâmica quanto na definição dos atores sociais que fazem 
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parte de tais processos, em suma um determinado desenho institucional de participação 

pode ser tanto inclusivo e democrático quanto cercear a participação de certos grupo. 

Avritzer (2000, p.44), procurando responder à questão de qual seria a forma e os 

locais da institucionalização desta deliberação pública, argumenta que estes locais seriam 

os fóruns entre o Estado e a sociedade, nos quais se devem assegurar arranjos 

específicos que garantem a participação política. Em sua visão, os arranjos deliberativos 

argumentativos assumem a ideia de que a sociedade atual possui tal nível de pluralismo 

que a existência de sociedades parciais já é um fator que não pode mais ser relevado a 

um segundo plano, constituindo-se como ponto central nas discussões a respeito da 

democracia. Assim, a questão central passa a ser, para as teorias democráticas, a 

necessidade de procurar incentivar formas de socialização da informação assim como 

formas de experimentação que possibilitem a acomodação das diferenças em arranjos 

administrativos novos. Estes arranjos para alguns teóricos devem ocorrer fora do Estado, 

em um espaço capaz de dar ao processo argumentativo a flexibilidade necessária, assim 

como a possibilidade de interferência concreta na definição das políticas públicas e nos 

processos de normatização social. Os seus resultados, porém, podem ser amplos e em 

certos casos antagônicos ao próprio principio, no sentido de que tais estruturas 

institucionais podem ser capazes de vincular os atores de tal forma que os frutos de suas 

discussões gerem novas instituições capazes de acomodar o pluralismo das sociedades 

democráticas atuais, como podem reforçar certas  práticas, tais como  a exclusão de 

certos grupos da vida política, a utilização privada das dimensões públicas, praticas 

clientelistas, entre outras.  

De acordo com Avritzer (2011), podemos sinalizar como um segundo momento de 

debate entre as teorias de cunho deliberacionistas a tentativa de associação entre o 

debate acerca da deliberação e a busca por práticas deliberativas especificas em 

instituições determinadas. Nesta perspectiva duas novas questões se apresentam como 

importantes, a primeira em certa medida segue as proposições de Cohen ao apresentar a 

perspectiva segunda a qual diferentes instituições desempenham papéis deliberativos 

diversos em intensidade e forma; outro elemento importante para as analises é o debate 

sobre a participação da sociedade civil no interior das instituições deliberativas, de acordo 

com Avrtizer o processo efetivamente deliberativo tem como pré-condição a própria 

sociedade civil. É possível afirmar que esta perspectiva institucional que se desenvolve 

dentro do deliberacionismo leva esta teoria a um debate acerca dos modelos tripartites de 
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sociedade em oposição aos modelos dicotômicos mas especificadamente, ao modelo de 

sociedade que corresponderia a uma interpretação democrática pautada na centralidade 

do discurso, aqui as contribuições de Cohen e Arato parecem interessantes para analisar 

as tensões existentes entre o Estado e a sociedade civil no campo da participação.  

Entre os debates  no campo da definição do conceito de sociedade civil o trabalho 

de J. Cohen e A. Arato em seu livro Civil Society and Political Theory, desponta como 

uma abordagem uma tanto dispare da proposta habermasiana em especial no que tange 

ao conceito de sociedade civil e sua relação com o Estado e os movimentos sociais. A 

tese central apresentada pelos autores consiste na defesa de que o conceito de mundo 

da vida, tal como apresenta Habermas, tem dois níveis distintos que se diferenciados e 

clarificados adequadamente, permitiriam apontar com precisão o lugar exato da 

sociedade civil dentro da estrutura geral de uma perspectiva deliberativa das democracias 

contemporâneas.  

No debate sobre o conceito de sociedade civil o único ponto passível entre os 

autores é o fato de este ser um termo um tanto quanto ambíguo e que pode significar 

muitas coisas. Desta forma, de acordo com Cohen e Arato, uma grande questão colocada 

aos teóricos, que se detém sobre o assunto, é refletir sobre uma concepção de sociedade 

civil sobre a qual seja possível analisar o núcleo das novas identidades coletivas e 

articular os fenômenos dentro dos quais os projetos baseados nas identidades podem 

contribuir para emergência das sociedades mais democráticas e liberais.  

Seria possível dizer que o termo sociedade civil tem sofrido de um duplo mal, de 

um lado surgem teorias que advogam à decadência da esfera pública e da transformação 

do social em novas formas de manipulação, controle e dominação, e que em certa medida 

retratam os caminhos seguidos pelos países de capitalismo avançado. De outro lado 

teorias extremamente otimistas quanto ao papel da sociedade civil exaltam seu potencial, 

encontrando espaços públicos autônomos e democráticos por toda parte. Em suma a 

sociedade civil tem sido ou relegada a espaço de dominação ou exaltada como lugar da 

democracia, estas interpretações impedem uma analise critica e real sobre seu papel e 

função social nas sociedades modernas. Este cenário coloca como necessário uma 

reconstrução da categoria assim de compreender seu desenvolvimento social e teórico 

concreto. De acordo com Cohen e Arato, seguindo os passos dados por Habermas,  para 

reconstruir o conceito de sociedade civil é necessário o desenvolvimento de uma teoria 
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dual que diferencia e relacionam às metodologias igualmente necessárias que tratam do 

mundo da vida e dos sistemas. 

Na perspectiva de Cohen e Arato (2000) as teorias sociais que se apoiam em 

modelos  dicotômico entre Estado/Sociedade, os quais são utilizados por uma grande 

variedade de teorias, tais como: por alguns marxistas, neoliberais, neoconservadores e os 

herdeiros atuais do socialismo utópico ; seriam essencialmente antiquados para analisar 

as estruturas sociais modernas. Isto porque impera durante a época liberal uma tendência 

a reduzir todas as relações sociais à economia de mercado, a  partir da tese de Luhmann 

da emergência de uma nova primazia funcional da economia, não se pode deixar de 

observar que o crescimento de uma economia auto-regulada não negou, mas que ocorreu 

junto com a emergência do aparato cada vez mais diferenciado do Estado moderno. As 

abordagens dicotômicas pelas quais se privilegia ora o Estado, ora a sociedade não são 

capazes de  descrever as forças que se encontram por detrás de sua transformação em 

uma nova estrutura da sociedade, em suma, não conseguem explicar os processos de 

complexificação social que entrecortam as relações econômicas e políticas na 

modernidade.  

 Enfrentando as versões reducionistas liberais e marxistas, Gramsci e Parsons 

foram os primeiros  teóricos a propor a interpretação segundo a qual,  as sociedades são 

produzidas não só pelos processos econômicos e políticos, mais também por meio da 

interação das estruturas legais, das associações sociais, das instituições comunicativas e 

das formas culturais, todas as quais tem um grau significativo de autonomia. Para ambos 

o ressurgimento da vida associativa não pode ser compreendido como a fusão das 

lógicas do privado e do público, da economia e do Estado, mas sim como a recriação de 

um tecido de intermediações social em uma forma nova e pós-tradicional. Entretanto as 

teorias de ambos permanece dicotômicas na medida em que as diferentes formas de 

funcionalismo de Gramsci e Parsons têm consequências opostas e, no entanto, 

igualmente indesejáveis para uma teoria da sociedade civil. A primeira nos da uma 

imagem exageradamente integra em uma determinada estrutura de dominação e a 

segunda nos leva a um modelo de auto- regulação e conservação dos limites que são 

irrealmente imunes á heteronímia. 

De acordo com os autores a critica da razão funcionalista de Habermas 

proporciona a melhor estrutura conceitual disponível para reconstruir o modelo de três 
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partes da sociedade civil. À primeira vista, a distinção dual metodológica entre sistema e 

mundo da vida parece ser uma versão de Habermas da dualidade, Estado/sociedade civil, 

utilizada nos modelos liberais e marxistas. Contudo, a partir de uma analise mais 

cautelosa, a tese segunda a qual os sistemas sociais se diferenciam entre si, criando dois 

subsistemas, e produzindo uma segunda dimensão não sistêmica do mundo da vida 

implica um modelo que corresponderia, na perspectiva de Cohen e Arato, mais ao modelo 

de Gramsci, nesta teoria os meios do dinheiro e do poder, que integram respectivamente 

a economia e o Estado, são considerados relativamente independentes em suas 

operações, o que vai na contramão de algumas teorias sociais tais como a teoria 

parsoniana. 

Assim, o dualismo metodológico se conserva no que diz respeito a lógica das três 

esferas institucionais, no sentido de que a teoria se baseia em uma diferenciação da 

sociedade em dois níveis, subsistemas e mundo da vida, subdivididos em esferas de ação 

distintas. Os meios/subsistemas participam da mesma função social fundamental, a 

integração dos sistemas, que se referem as interdependências  funcionais, não 

intencionais, dos afetados pela ação coordenada, sem referirem-se as orientações e 

normas dos atores. Não obstante, o dualismo metodológico leva a uma estrutura de três 

partes, as diferenciações e similaridades nas formas de institucionalização do Estado 

moderno e da economia capitalista, embora os distingam do mundo da vida, bastam para 

indicar três padrões diferentes dentro de uma teoria de dois passos da sociedade. Os dois 

tipos de diferenciação funcional, entre as lógicas de funcionamento de um lado e as 

formas de institucionalização do outro, também influem no significado da interação destas 

três esferas. Embora as diferenciações funcionais e de influencia entre os graus de 

interpenetração entre o mundo da vida e os subsistemas impliquem em questões de 

principio normativo, o grau de interpenetração do Estado e da economia, seu duplo 

intercambio entre seus meios específicos de funcionamento dinheiro e poder, e sua 

direcionalidade agora se convertem meramente em problemas técnicos, no sentido de 

espaços de ação coordenados por logicas sistêmicas próprias. 

O conceito de mundo da vida, integrado socialmente por meio de interpretações de 

um consenso assegurado normativamente e criado comunicativamente, ocupa um espaço 

teórico similar ao da sociedade civil no modelo tripartido de matriz hegeliana. De acordo 

com Cohen e Arato, Habermas com frequência introduz o mundo da vida como uma 
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tradução das noções de comunidade societal de Parsons, ainda que em uma síntese mais 

ampliada que às vezes inclui a cultura e em outras ocasiões também a personalidade. 

Apesar destas considerações, o argumento o conceito de mundo da vida possa ser 

traduzido sem distorções para a sociedade civil não é nada simples, pelo contrario, estes 

conceitos parecem operar em níveis categóricos muito diferentes. 

O argumento central de Cohen e Arato é que o conceito de mundo da vida, tal 

como apresenta Habermas, tem dois níveis distintos que, se diferenciado e clarificado 

adequadamente, permiti apontar com precisão o lugar exato da sociedade civil dentro da 

estrutura geral. De um lado, o mundo da vida se refere a reserva de tradições conhecidas 

implicitamente, e os pressupostos existentes que são incorporados na língua e na cultura 

aos quais os indivíduos recorrem na vida diária. Esta existência estruturada 

linguisticamente no conhecimento, na reserva de nossas convicções imóveis e nas formas 

de solidariedade e competência que se utiliza e das quais se dependem nas interações 

cotidianas, são dados aos atores sem questionamento. Assim, os indivíduos não podem 

nem sair de seu mundo da vida nem colocá-lo em duvida como um todo. Especialmente 

nestes níveis Habermas integrou os conceptos de cultura de Parsons, dando lhe, contudo, 

as estruturas de significado e recursos linguísticos interpenetrastes ao invés de um 

sistema que mantém os limites. Segundo Habermas o mundo da vida tem três 

componentes estruturais: cultura, sociedade e personalidade, estes podem ser 

diferenciados uns dos outros. Na medida em que os atores se entendem mutuamente e 

estão de acordo sobre sua situação, compartilham uma tradição cultural. Na medida em 

que coordenam sua ação por meio de normas reconhecidas intersubjetivamente, atuam 

como membros de um grupo social solidário. À medida que os indivíduos crescem dentro 

de uma tradição cultual e participam da vida no grupo, internalizam as orientações de 

valor, adquirem competências de ação generalizadas e desenvolvem identidades 

individuais e sociais. A reprodução do contexto cultural-linguistico, mas também da 

segunda dimensão do mundo da vida – seus componentes institucionais e sociológicos – 

ocorrem por meio da comunicação2. Isto implica nos processos reprodutivos de 

                                                           
2
 Segundo Cohen e Arato na nota de rodapé n° 24: identificar os níveis sociológicos e institucionais do 

mundo da via implicam uma simplificação sociológica. Os três componente estruturais do mundo da via 

podem ser considerados cada um deles a partir do ponto de vista de três processos: a reprodução cultural, 

a integração social e a socialização. Falando em sentido rigoroso, só chegamos ao nível institucional 

considerando os três componentes estruturais, cada um vinculado aos recursos de significado, 

solidariedade e da competência pessoal, a partir do ponto de vista da integração social . Esta perspectiva 

conduz a três complexos institucionais em que concentramos nossa atenção: as instituições de 

socialização, os grupos sociais e as associações; e as instituições da cultura. A simplificação excessiva é 
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transmissão cultural, integração social e socialização.  O ponto central esta no processo 

de diferenciação estrutural do mundo da vida (que é parte do processo de modernização) 

que  ocorre por meio da emergência de instituições especializadas na reprodução das 

tradições, da solidariedade e das identidades. 

A discussão que faz Habermas dos componentes estruturais do mundo da vida se 

concentra na reconstrução da forma de construção do conhecimento, das solidariedades, 

das quais se depende, e das competências abstratas das personalidades que nossa 

cultura coloca a nossa disposição. Mas esta reconstrução implica um conjunto de 

instituições que não podem igualar-se nem com o conhecimento dos antecedentes 

culturais, nos quais se apoia, nem com os mecanismos de direção que coordenam as 

ação no subsistema econômico (dinheiro) e das organizações formalmente estruturadas, 

burocratizadas (poder). São estas as dimensões que para os autores compõem a 

dimensão estrutural no interior do mundo da vida. Ou seja, é no nível institucional do 

mundo da vida, que se pode arraigar o conceito de sociedade civil acessível 

hermeneuticamente por estar integrado socialmente. Este conceito incluiria todas as 

instituições e formas associativas que requerem a interação comunicativa para sua 

reprodução, e que dependem principalmente dos processos de integração social para 

coordenar a ação dentro de suas fronteiras. 

Ainda no campo destas discussões identificar a sociedade civil, uma categoria 

eminentemente  da teoria política e da sociologia política, com os termos de uma 

sociologia geral pode levar a um entendimento exageradamente politizado da estrutura 

social, na interpretação de Cohen e Arato, nem a comunidade societal de Parsons nem o 

mundo da vida de Habermas devem ser entendidos de uma forma tão limitada. Desta 

forma, torna-se necessário delimitar a analise ao estudo das instituições e processos que 

são diretamente relevantes, política e economicamente, e que também estão enraizados 

na estrutura social geral. No intuito de empreender este processo os autores recorrem 

novamente a Habermas, relacionando a sua teoria social dual com suas analises sobre a 

relação entre os conceitos de público e privado. De acordo com Habermas, os dois meios 

de coordenação da ação próprios dos subsistemas, o dinheiro e o poder político, para seu 

funcionamento, necessitam de uma institucionalização no próprio mundo da vida do qual 

estão diferenciados. Isto é possível mediante os mecanismos da lei civil (ou privada) e da 
                                                                                                                                                                          
aceitável no nosso contexto já que o problema da sociedade civil pertence à sociologia, ao invés da 

psicologia ou da teoria cultural. (pg 545).  
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lei pública, respectivamente, estes mecanismos constituem e estão enraizados em dois 

complexos distintos de instituições: privadas e  públicas. Desta forma se observamos a 

partir dos sistemas de direção e coordenação da ação, o modelo de três partes se articula 

como um modelo de quatro partes entendido nos termos de uma duplicação não só da 

esfera pública, mas também da esfera privada. Nesta perspectiva as esferas públicas e 

privadas não são entendidas como mediações, mas como esferas dentro do mundo da 

vida que se estruturam mutuamente, ou seja, que estabelecem relações entre si e com os 

contextos mais amplos dos subsistemas estatais e do mercado. Neste sentido 

compreender a sociedade civil pelos parâmetros de um modelo triádico permite 

compreender como as diferentes formas de participação da sociedade civil são 

construídas e se inter-relacionam com o Estado e com as outras dimensões do mundo 

social, em suma, como os atores sociais se formam, atuam e retornam as suas bases no 

mundo da vida. Este debate teórico mais amplo influencia os debates travados no campo 

da ciência politica brasileira que tem, nos últimos anos, procurado desenvolver um olhar 

endógeno sobre as modalidades participativas desenvolvidas aqui, ou seja, buscando 

construir uma interpretação própria acerca de nossas experiências democráticas e dos 

desenvolvimentos de nossa sociedade civil.  

Representação, participação e sociedade civil no Brasil. 

Tais debates ecoaram no Brasil e aqui encontraram uma ampla variedades de 

pesquisadores que se voltaram para a questão da participação. No que diz respeito a 

participação política no Brasil podemos visualizar um crescimento constante fruto dos 

processo de democratização coroados pela constituição de 1988, neste sentido 

ampliaram-se exponencialmente as formas e/ou modalidades de participação política no 

Brasil, entre estas experiências podemos citar o surgimento dos orçamento participativos 

(OPs),  conselhos gestores de políticas públicas, Ongs, movimentos sociais, associações 

entre outros. Estas diversas modalidades de participação colocam para as ciências 

sociais brasileira um conjunto de questões acerca do papel, forma, estrutura e efetividade 

destas formas participativas.  

No Brasil estas discussões passam a ecoar de maneira mais latente e com um 

perfil especifico no contexto da redemocratização e a partir da constituição de 1988, 

conhecida também como constituição cidadã, a participação recebe uma nova 

conceitualização, de uma participação outrora entendida como popular ela passa em 88 a 
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ser definida como participação cidadã, esta modificação não possui um cunho apenas 

qualificativo. A participação passa agora a adquirir uma feição mais abstrata não se 

restringindo apenas enquanto participação eleitoral e sim como um direito de cidadania o 

que, por sua vez requer a construção de espaços de exercício desta participação. Assim 

com a constituição de 88 começa a se desenhar no Brasil uma forma de articulação da 

participação social muito peculiar. Em nosso pais, a partir da constituição de 88, a 

participação social adquiri uma relação muito próxima com a definição de políticas 

públicas. Esta aproximação entre estes dois temos se dá devido ao fato de que o próprio 

conceito de política pública recebe uma nova roupagem. No brasil o conceito de política 

pública vai se distanciando do entendimento de uma política eminentemente técnica feita 

por e para especialistas e vai se aproximando de uma compreensão de política pública 

enquanto campo de participação civil e de disputar por projetos societários, desta forma o 

campo de definição de agendas e de ações especificas das políticas públicas passa a ser 

o espaço por excelência da participação da sociedade civil. Donde deriva uma 

necessidade de construir desenhos institucionais que permitam o efetivo exercício da 

participação enquanto direito, no caso brasileiro estes desenhos estarão, portanto, 

atrelados as dimensões das politicas públicas estatais.  

A partir dos debates teóricos/analíticos efetuados pelas teorias democráticas 

deliberacionistas e da própria historia brasileira, ocorreu uma ampliação do debate 

brasileiro em dois grandes grupo: Primeiramente temos os trabalhos que focalizaram suas 

analises no exame da ampliação das formas de deliberação, tais analises produziram 

como resultado uma maior atenção para a ampliação das formas participativas no Brasil 

nos últimos 15 anos em um conjunto diversos de instituições, podemos apresentar como 

exemplos desta perspectiva os vários estudos empreendido acerca dos conselhos 

gestores de políticas públicas nas áreas de assistência social, saúde e políticas urbanas. 

Outro segmento de analise que se desenvolve esta direcionado para os problemas e/ou 

limites deliberativo das instituições participativas, aqui repousam analises criticas acerca 

da própria dimensão da deliberação em si mesma. 

 Estas analises contribuíram efetivamente para o debate participativo na medida 

em que trouxeram a luz a perspectiva de que a participação deliberativa envolve no 

mínimo dois momentos, a saber: o momento da discussão e deliberação no interior das 

instituições (conselho, OPs, entre outas) que em geral possuem um caráter fortemente 

deliberativo envolvendo atores da sociedade civil e atores estatais; e um momento 
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posterior da implementação das decisões pelo próprio Estado, momento este que diz 

respeito, portanto, mais diretamente aos atores estatais.   

 

 Diante dos desenvolvimentos teóricos ocorridos neste campo de estudo e possível 

dizer que as interpretações percorreram dois campos de analise de maneira geral: um 

debate sobre a efetividade da deliberação e outro centrado na efetividade das instituições 

participativas. 

Desta forma é possível dizer que a literatura vinculada aos debates sobre a 

efetividade da deliberação produziu diferentes enfoques analíticos, uma primeira 

abordagem, mais centrada na perspectiva teórico-analítico, a partir dos debates 

internacionais acerca da deliberação, desenvolveu dentro das analises participacionistas 

no Brasil uma interpretação dos momentos deliberativos. O aspecto fundamental é 

compreender as formas de participação democráticas não como um sequencia 

homogêneas de fatos mas como um sequencia de momentos, alguns mais deliberativos 

que outros (conf. GORDIN,2008). A partir desta interpretação as analises sobre 

participação estão focalizadas em um debate acerca dos momentos acentuadamente 

mais deliberativos no interior das IPs, buscam demonstram a lógica internas destes 

momentos com outros momentos de troca de informações e ou direcionamento que não 

possuem uma deliberação em sentido forte, esta perspectiva possui uma importante 

contribuição na medida em que permite sair das analises que procuram uma unicidade 

deliberativa dentro dos espaços participativos, e que ao não encontrá-la constroem, a 

partir de uma derivação causal, a explicação de que tal característica demonstra a falta ou 

insuficiência deliberativa, a perspectiva dos diferentes momentos deliberativos permite 

entender a complexidade das formas de interação comunicativa presente em espaços de 

participação. 

Um segundo desenvolvimento destes debates possui um enfoque claramente mais 

metodológico. Neste sentido esta centrada na possibilidade de mensurar o efeito 

deliberativo das instituições ou de alguns dos seus momentos. Estes debates estão 

centrados na dimensão unitária com a qual a democracia deliberativa opera, ou seja, de 

acordo com Goodin é necessário desagregar os diferentes momentos que compõem o 

processo de deliberação, desta forma ao invés de uma democracia deliberativa teríamos 
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momentos deliberativos dentro das democracias3.  De acordo com Avritzer estas 

perspectivas são complementares na medida em que visam mostrar que “conselhos, OPs 

e outros fóruns têm momentos deliberativos. É essa a origem do termo que cunhamos de 

efetividade deliberativa” (conf. AVRITZER, pg 17,2011). Neste sentido esta dimensão 

analítica esta centrada na dimensão da efetividade deliberativa da participação política, 

em que medida os sujeitos deliberação e como o fazem no interior das IPs. 

Para além desta dimensão de análise acerca da efetividade deliberativa se 

apresenta uma outra perspectiva analítica que possui como foco a efetividade das IPs. 

Este debate tem como ponto de partida o questionamento sobre os efeitos e impactos dos 

processos deliberativos sobre os direcionamentos das políticas públicas, neste sentido a 

questão da efetividade participativa se desdobra em duas dimensões: efetividade 

deliberativa e efetividade das instituições (IPs), a primeira possui um caráter endógeno e 

a segunda um caráter exógeno em relação à participação política democrática. 

Assim, uma vez que pensamos a deliberação enquanto momentos, é possível 

concentrar para pensar a sua efetividade em diferentes momentos ou aspectos 

contextuais de participação. Isso quer dizer, por outro lado, que o elemento deliberativo 

constitui apenas um momento e é necessário agregar outros elementos avaliativos neste 

debate capaz de gerar indicadores ou resultados mais gerais em relação aos processo 

deliberativos (cf, CORTEZ,2011;VAZ;PIRES,2011). 

A dimensão da efetividade encontra ainda um conjunto mais amplo de 

problemáticas que diz respeito as possibilidade de comparação entre as instituições 

participativas e o seu grau de efetividade, um vez que as instituições possuem diferentes 

níveis: nacional, estadual e local com diversas politicas publicas: saúde, assistência 

social, meio ambiente, políticas urbanas ect, em diferentes contextos políticos e sociais, 

apresenta-se como um desafio analítico a tentativa de estabelecer analises comparativas. 

Neste sentido de acordo com Wampler um primeiro problema em relação a efetividade 

participativa esta relacionada com o contexto da política participativa que se divide em: 

econômico, social e político; embora este não seja um debate que possui uma ligação 

causal direta com o tema da efetividade ele possui uma interface importante na medida 

em que influencia as modalidades de deliberação política, desta forma um elementos 

importante na análise para estes autores é o enfoque nos tipos de atores envolvidos nos 

                                                           
3
 Conforme AVRITZER, pg 17; 2011.  
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processo participativos. Diante das questões apresentadas é possível perceber a 

multidimensionalidade de resultados e possibilidades presentes nas instituições 

participativas, tal aspecto produz complicações relevantes para as pesquisas que 

procuram analisar os impactos efetivos das IPs na definição de agendas públicas e na 

efetivação de políticas públicas. As formas de avaliação das políticas publicas até 1980 

eram estabelecidas a partir da definição de critérios baseados nas noções de 

desempenho e funcionamento, desta forma eram construído “modelos” de 

adequação/perfeição das modalidades de políticas públicas e de seus resultados, a partir 

de 1980 estes critérios de definição de análise de resultado são colocados em xeque, em 

contraste com este perspectiva linear propõem-se entender as políticas públicas como 

processos políticos nos quais os atores coletivos buscam apresentar suas demandas, 

neste sentido as políticas públicas não podem ser analisadas a partir de critérios de 

confirmação/negação dos alcances e objetivos definidos previamente, desta forma tais 

políticas precisam ser analisadas entendendo seus objetivos como processos de 

construção dinâmicos que são construídos e reconstruídos no tempo a partir da interação 

intersubjetiva de atores sociais. 

Neste sentido se mostra como fundamental compreender melhor as características 

do funcionamento interno das IPs, a compreensão dos contextos e as formas de operação 

destas, o que  permite a visualização das variações dos resultados da participação, desta 

forma a mensuração das características dos processos participativo permitiria avaliar as 

experiências concretas através de uma classificação baseada nos termos da qualidade de 

funcionamento, sem delimitar anteriormente o seu potencial de atuação a partir de um 

amplo conjunto de resultados.  

Ao tomar os elementos que compõem a qualidade da participação deliberativa 

como variáveis explicativas torna-se possível empreender analises que ultrapassam a 

simples perspectiva da existência de um certa instituição. Neste sentido as análises 

passam a ser estabelecidas não mais em termos de qualidades intrínsecas as IPs, mas 

sim através de “graus de presença” de certos aspectos em cada instituição especifica e 

de suas ações, “enfocando os atributos que tornam essas instituições capazes (ou ao) de 

produzir a melhoria das politicas públicas e da ação dos governos”(conf. PIRES.R.R, pg 

354,2011 et al). 
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A qualidade do processo participativo deve ser entendida aqui como envolvendo 

tanto a qualidade e a intensidade do processo deliberativo interno às IPs como também 

as relações estabelecidas entre as instituiçoões e seu ambiente, como por exemplo, seu 

desenho institucional, relação com o governo e com a sociedade civil, quais grupos são 

representados e de que forma se dá esta representação, na esteira destas discussões 

algumas categorias despontam como essenciais para a construção da análise e também 

o direcionamento das mesmas, a saber: inclusão e representatividade; deliberação; 

contextos e ambientes institucional; atores e estratégias e desenho institucional.  

Colocadas todas estas questões a perspectivas das análises sobre participação no 

Brasil se veem levadas a problematizar de forma mais critica a relação entre Estado e 

sociedade civil em especial os modelos tripartites que entendem as estruturas sociais a 

partir das relações entre Estado/esfera privada (mercado) e a sociedade civil, uma vez 

que a relação entre estas “esferas” possuem uma margem considerável de 

indeterminação e uma diversidade de elementos que influenciam de forma direta e/ou 

indireta na participação política dos atores sociais, nesta medida as metodologias de 

analise sobre as IPs, para além das dimensões já apresentadas, necessita problematizar 

a relação e o espaço de atuação da sociedade civil e do Estado envolvidos na 

participação procurando estabelecer critérios para analisar a qualidade dos processos 

participativos.  

Este formato híbrido das modalidades participativas nas quais os protagonistas são 

os representantes da sociedade civil e os atores estatais, acabam por problematizar o 

próprio conceito de representação, haja visto que estas formas representativas não se 

“encaixam/enquadram” na definição clássica de representação. De acordo com Pitkin a 

representação política consiste em “agir no lugar de” o que pressupõem uma autorização 

como requisito fundamental além de um caráter monopolista, ou seja, a representação 

clássica pressupõem uma autorização do individuo para a ação política de outrem em seu 

nome e de forma exclusiva, além destes aspectos a representação possui uma 

correspondência matemática, cada sujeito corresponde a um voto, que a representação 

social não possui. A representação efetuada pelos atores da sociedade civil não possui 

esta autorização explicita, nem tampouco se constituem de maneira monopolista. De 

acordo com Avritzer  

Pelo contrário, a representação exercida pela 
sociedade civil é pluralista e, mesmo quando 
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coincide com um território determinado em uma 
estrutura de conselho, ela também se superpõe a 
outras formas que, em geral, tomam decisões 
vinculantes em relação ao mesmo tema, no mesmo 
território. (AVRITZER, 2007, P 444). 

 

Desta forma podemos compreender que a representação da sociedade civil ocorre 

a partir de uma “sobreposição” de formas representativas sem autorização previa dos 

representados, portanto, o conceito clássico de representação possui importantes limites 

para a compreensão moderna da representação.  Neste sentido um conceito de 

representação que possa responder aos requisitos de uma concepção moderna passa por 

uma reavaliação do conceito de sociedade civil, na medida em que quando falamos da 

representação formal da sociedade civil que encontra-se organizada e institucionalmente 

delimitada as questões da representação giram em torno da autorização e do monopólio 

da representação, mas quando direcionamos a questão para as formas de representação 

não formal as dimensões da representação se tornam ainda mais fluidas e de difícil 

fundamentação. Afinal como se estabelecem os laços entre os representantes da 

sociedade civil e os representados?; qual o grau de controle entre eles?; é possível 

considerar estas modalidades de representação como formas legitimas de 

representação?. Estas são apenas algumas das questões que surgem quando nos 

deparamos com estas formatações hibridas de participação política. A partir do que foi ate 

aqui exposto, dois conceitos nos parecem despontar como elementos fundamentais na 

construção de toda arquitetura analítica da democracia pelo viés da deliberação, qual 

seja: o conceito de sociedade civil e Estado. Em suma as teorias em geral tem se 

baseado na perspectiva segundo a qual atores da sociedade civil participação da 

definição de agendas publicas a partir de arranjos institucionais específicos do Estado. A 

partir de tal constatação as teorias passam a analisar a fundo uma miríade de questões 

envolvendo esta forma moderna de participação, o que foi apresentado de forma sucinta 

acima. Entretanto as categorias Estado/ sociedade civil possuem uma constelação de 

diferentes usos teóricos e práticos-políticos o que coloca a necessidade de analisar os 

significados que se atribuem aos conceitos que são os protagonistas do debate em torno 

do dilema da participação.  
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1 - Introdução 
 

 Investiga-se neste artigo os desafios e possibilidades da representação política em 

face às novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs). O ponto de partida é a 

problematização de uma crise da democracia moderna (Norris, 1999), cujos princípios 

datam do século XVIII (Manin, 1996). Inicia-se problematizando o fato de que a 

democracia representativa é um oximoro e as consequências disso. Em seguida, são 

destacadas questões sobre a representação política na democracia tratando de temas 

como a desigualdade, o papel da opinião pública e dos meios de comunicação de massa.  

 Após tratar dos principais desafios enfrentados pelas democracias modernas 

apresentamos algumas iniciativas que esboçam uma reação por parte dos governos, 

conhecidas como governos abertos ou open government. Os quatro princípios — 

transparência, accountability, participação cidadã e o uso da tecnologia e inovação — são 

analisados no contexto brasileiro. O objetivo é verificar se iniciativas de governo aberto 

podem ser consideradas como uma resposta à crise da democracia representativa, ou se 

são apenas uma retórica política. 

 Destaca-se o estudo de caso do Marco Civil da Internet, exceção em que a 

participação social influenciou diretamente na agenda política, para então sublinhar a 

possibilidade de que esta prática se torne regra com a Politica Nacional de Participação 

Social. Endereçamos o fato de que os conselhos e comitês são instâncias duplicadas de 

representação (Miguel, 2014) e não deixamos de problematizar a questão da divisão 

digital (Castells, 2003) nos ambientes virtuais de participação social. 

 Por fim, são apresentas algumas possibilidades de novas formas de representação 

política na Internet, em especial mecanismos e metodologias que possibilitam a 

delegação de votos somada a um maior controle e responsabilização (accountability) por 

parte dos representantes e seus representados. São formatos mais fluídos em que a 

representação política é formatada de maneira menos engessada (como o voto bianual), 

sendo mais fluída ou líquida (Bauman, 2001). 

 Concluímos que as tecnologias da informação e comunicação são meios que 

podem promover maior participação social e em diferentes níveis (do voto à participação 

com argumentos). Mas que os governos ainda precisam avançar tanto em tecnologia 

como em mobilização social, o que exige uma formação para a participação (Pateman, 

1992), para de fato democratizar os meios e caminhar em direção a uma democracia mais 

direta e participativa.  
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2 – Democracia e representação política 
 

 A democracia representativa, adotada pela maioria dos países ocidentais tem sua 

base em princípios formulados no final do século XVIII (Manin, 1996). Ou seja, somos 

cidadãos do século XXI, vivendo em um mundo globalizado com tecnologias da 

informação e comunicação, interagindo com um sistema político criado há mais de 200 

anos. A cada dois anos são eleitos representantes, a quem, por meio do voto, são 

autorizados a tomar decisões que influenciam diretamente na vida das pessoas. 

Entretanto estes representantes possuem uma independência das preferências dos 

eleitores, já que os mecanismos de responsabilização e prestação de contas, conhecidos 

do termo em inglês accountability, não evoluíram ao ponto de permitir que os eleitores 

impliquem sanções imediatas a seus representantes.  

 Para além do fato de que a democracia representativa está baseada em um 

modelo, cujos princípios foram desenhados, há quase três séculos, há outras questões 

que adicionam ainda mais variáveis à problemática da representação política na 

contemporaneidade. Primeiramente é importante destacar o caráter polissêmico do 

conceito de representação (Pitkin, 1967). A palavra possui diversos sentidos que vão 

desde o campo das artes cênicas e plásticas, como também o design gráfico, até a 

política como representação. Na representação política Pitkin (1967) destaca os diversos 

aspectos desta atividade, que englobam uma autorização e uma responsabilização dos 

representantes, que agem em nome de outros. O tema não se esgota nos diversos 

sentidos e interpretações da representação política, pelo contrário.  

 Além da polissemia da palavra representação é fundamental ressaltar que o 

conceito de democracia representativa é um oximoro, já que é um governo do povo onde 

o povo não governa. A representação política neste sistema se dá por meio do 

mecanismo eleitoral, que consiste basicamente na delegação, por meio do voto, da 

autorização de tomadas de decisões por parte da população aos políticos. O Brasil, cuja 

jovem democracia promulgada pela Constituição da República Federativa de 1988, 

declara-se parte deste paradoxo, já que no parágrafo único desta Lei maior do estado 

Brasileiro atesta que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”1.  

 Não bastassem todos estes elementos, as organizações democráticas 

                                                
1 Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm>. Acessado em 18/08/2014. 
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contemporâneas enfrentam desafios de outras ordens para a condução de suas 

atividades. De um lado precisam balancear as preferências individuais e as coletivas, de 

outro lado, com o sufrágio universal lidam com o fato de que a população tem igualdade 

política no voto, mas tem capacidade diferenciada de acesso à informação. A principal 

consequência disso é a questão da desigualdade na esfera política, que será retomada 

com mais detalhes adiante. 

 Dito isto, o fato é que a representação política agrega ainda outros elementos à 

problemática da democracia representativa. Em primeiro lugar, a representação gera uma 

separação entre governantes e governados e, com isso, cria uma elite governante, que ao 

longo do tempo promove uma ruptura dos vínculos entre representantes e representados. 

A elite política é observada tanto na pouca rotatividade dos cargos eletivos, como também 

pelo poder econômico dos eleitos2. Segundo Pateman (1992) tal fato é consequência de 

que “a natureza democrática do sistema reside em grande parte na forma dos arranjos 

institucionais nacionais, especificamente na competição dos lideres pelos votos” 

(Pateman, 1992, p.32). Esta disputa, que ocorre no com mais intensidade no período pré-

eleitoral, é pautada pelos meios de comunicação de massa.  

 

2.1 – Opinião pública e tecnologias da informação e comunicação 
 

 Importante sublinhar que “a imprensa, representante da opinião publica, já não tem 

seu alicerce apenas na cidadania, pois também se deslocou para o mercado” (Bucci, 

2001, p.173). No Brasil, a questão torna-se ainda mais preocupante por conta do 

monopólio inconstitucional dos meios. As concessões de rádio e de televisão são 

decididas no Congresso Nacional, onde boa parte das famílias detentoras das 

concessões estão representadas por Deputados e Senadores. Além disso, “a concessão 

não está subordinada na prática sequer a uma carta de princípios que, se desobedecida, 

justificaria uma pena de suspensão ou mesmo a cassação da concessão” (Bucci, 2001, p. 

163). Isso tudo mesmo considerando o parágrafo quinto do artigo 220 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, que diz que “os meios de comunicação social não podem, 

direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio” (Bucci, 2001, p. 138).  

 Somado a isso, é preciso sublinhar a relação entre a opinião pública, a liberdade 

                                                
2 A evolução do patrimônio dos Deputados Federais. Disponível em < 
http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2014/10/evolucao-do-patrimonio-dos-
deputados-federais.html >. Acessado em 29/10/2014. 
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de expressão, acesso à informação e a publicidade das decisões governamentais, sendo 

a publicidade aqui compreendida em seu sentido constitucional, ou seja, como 

transparência. É importante destacar que da forma como a democracia moderna é 

constituída “as autoridades do governo podem ignorar opiniões individuais expressas de 

maneira dispersa, mas não podem fazer pouco caso de uma multidão nas ruas” (Manin, 

1996, p.6). Entretanto, conforme pode ser observado na agenda dos meios de 

comunicação de massa, a opinião das ruas, não necessariamente representa a opinião 

pública. É  dizer, na contemporaneidade a opinião pública não é a opinião do povo, mas 

sim uma agenda formulada pelas empresas que controlam os meios de comunicação de 

massa. Para que a opinião pública do povo, de fato, se torne um item da agenda dos 

governos e dos meios de comunicação de massa são necessárias grandes mobilizações 

populares, como vistas em junho de 2013 nas ruas do Brasil3. Ainda assim há de se 

atentar para o fato de que, por vezes, a mídia se caracteriza por manipular a opinião das 

ruas de acordo com sua agenda corporativa, conforme ocorrido no exemplo citado, 

quando, em um primeiro momento, ignorou as mobilizações, para depois abraçá-la.  

 O debate acerca do papel da mídia não se esgota aí, entretanto, por hora, é 

importante pontuar que, com o surgimento e popularização das tecnologias da informação 

e comunicação, o acesso à informação aumenta o que possibilita a emergência (Johnson, 

2003) de movimentos de contra cultura, de democratização dos meios de informação e 

comunicação, dentre outros. Este é um ponto de tensão importante, cada vez mais 

constante ao longo dos últimos anos. Com o avanço das tecnologias, a mídia deixa de ser 

exclusividade de um sistema dominado por empresas de comunicação. Neste contexto, 

um marco histórico da apropriação dos meios de comunicação foram os protestos contra 

a Organização Mundial do Comércio, ocorridos em Seattle4, nos Estados Unidos, em 

1999. Na ocasião os ativistas não só impediram o encontro do grupo econômico, como 

utilizaram a Internet para a mobilização e para a divulgação de informação, em um dos 

primeiros sistemas de publicação aberta da rede. O evento marca a convergência de 

ativistas de comunicação e de tecnologia, inspirados no movimento do software livre5, 

que, anos depois, vêm pautar também iniciativas de governo aberto como a transparência 
                                                
3 Vozes Silenciadas – Mídia e protestos: as manifestações de junho de 2013 nos jornais O Estado de 
S.Paulo, Folha de S.Paulo e O Globo. Disponível em <http://intervozes.org.br/publicacoes/vozes-
silenciadas-midia-e-protestos-as-manifestacoes-de-junho-de-2013-nos-jornais-o-estado-de-s-paulo-folha-de-
s-paulo-e-o-globo-cobriram-as-manifestacoes-de-junho/>. Acessado em 12/03/2015. 
4 Independent Media Centers: Cyber Subersion and the alternative press. Disponível em 
<http://pear.accc.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/944/866 >. Acessado  em 10/10/2014. 
5 Linux e o Projeto Gnu. Disponível em < https://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.pt-br.html>. Acessado em 
10/10/2014. 
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e os dados abertos. É importante destacar que estas manifestações da opinião pública 

são formas de questionar a independência dos representantes com relação a seus 

representados, ainda que sua efetividade de influência na agenda política possa ser 

questionada. 

 Associada à ideia de que os debates que levam as decisões políticas devem ser 

abertos, ou seja, da transparência dos governos, está outro princípio da democracia 

destacado por Manin (1996); de que as decisões políticas são tomadas após debate. 

Entretanto, as assembleias, em que todos podem falar, onde os debates e os conflitos 

são geradores de consensos, e que a diversidade está representada, são um ideal da 

democracia representativa, que está distante da realidade brasileira. Para constatar esta 

discrepância, basta acompanhar o cotidiano do Congresso Nacional. Os Deputados e 

Senadores têm direito a voto e a proliferarem seus discursos, entretanto a tomada de 

decisões se dá muito mais no campo do jogo político, que envolve troca de favores e 

coligações partidárias flutuantes, do que em um debate com base em argumentos da 

razão em que os representantes buscam o consenso para atenderem o que é melhor para 

seus representados. Observamos o que Manin (1996) intitula a metamorfose do governo 

representativo. Segundo o autor, a democracia progride de um modelo parlamentar a uma 

democracia do público, mas não sem antes passar por uma crise dos partidos políticos. A 

partir do sufrágio universal, a escolha dos representantes deixa de ser feita por poucos e 

com base na confiança em figuras notáveis. A democratização da democracia fortalece os 

partidos políticos, que surgem representando uma classe social, uma ideologia, ou uma 

bandeira. Entretanto o modelo partidário se enfraquece por uma série de motivos, dentre 

eles um maior acesso às informações e a presença cada vez mais constante dos meios 

de comunicação de massa na política. Por isso, Manin (1996) caracteriza a democracia 

do público pela presença da mídia no debate parlamentar e pela mediação do 

comunicador na escolha dos representantes. 

 

2.2 – Crise da democracia representativa 
 

 Todos estes fatores acima citados despontam para o que Norris (1999) descreve 

como o mal estar, ou a crise, da democracia representativa. Por meio de uma perspectiva 

histórica, a autora analisa cinco esferas das democracias contemporâneas e a percepção 

da população com relação a elas; a comunidade política, os princípios do regime político, 

seu desempenho, suas instituições e os atores políticos. Cada uma destas esferas é 
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investigada com base em múltiplas fontes de dados coletados em pesquisas da ciência 

política ao longo das últimas décadas. Dentre estas informações “a evidência mais 

convincente que sustenta a tese do mal estar da democracia é o declínio do apoio às 

instituições governamentais” (Norris, 1999, p. 11). A falta de confiança não é apenas com 

relação aos atores políticos que representam a população, mas no cerne das instituições, 

ou seja, no Congresso, mas também na polícia, forças armadas, serviços públicos e nos 

partidos políticos. Além disso, outros elementos devem ser considerados.  

 O primeiro deles, segundo a autora, é “o declínio da confiança social e do 

engajamento cívico” (Norris, 1999, p.13). A participação na esfera pública é afetada 

diretamente pela divisão de trabalho na sociedade contemporânea, onde temos políticos 

profissionais, que se dedicam em tempo integral às atividades públicas, enquanto o 

restante da população se engaja com a política apenas durante as eleições, salvo 

exceções. Somado a isso, há um conflito entre os interesses privados e a ação pública 

(Hirchman, 1983; Offe, 1984) nas sociedades contemporâneas, que aumenta os custos 

de participação e engajamento político. A disparidade dos interesses privados e públicos 

fica explicita a partir do exemplo da mobilidade urbana. Outro fator que contribuí para a 

redução do engajamento coletivo é o individualismo, que, mesmo em movimentos 

coletivos, faz com que recaia uma ênfase na participação personalizada, promovendo 

supostas lideranças, que geralmente são representadas por homens brancos e 

heterossexuais. Desta forma, muitos dos movimentos ativistas, ou militantes, reproduzem, 

a partir desta dinâmica, as desigualdades da própria sociedade em que as minorias têm 

menos oportunidade de participação política.  

 Outro importante reflexo da descrença nas instituições políticas são os altos 

índices de abstenção nas eleições, tanto em países cujo voto é obrigatório como opcional. 

De fato, “as limitações da democracia eleitoral se tornaram patentes, nos países centrais, 

a partir dos anos 1960 quando índices de comparecimento às eleições começaram a 

baixar consistentemente” (Miguel, 2014, p. 65). Há de se levar em conta que alguns 

destes países centrais, como França e Estados Unidos, não adotam o voto obrigatório, 

como é o caso do Brasil.  

 Dito isso, retomamos outros aspectos que Norris (1999) pontua como relevantes 

para compreender a tese da crise da democracia. A autora destaca outras três possíveis 

explicações para este mal estar relacionadas à politica, às instituições e à cultura 

contemporânea. No campo da política, a principal consequência, que impacta na 

descrença da democracia, é sua distância entre a teoria e a prática. Isto é observado na 
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discrepância entre o desempenho dos governos com relação às expectativas da 

população. Como vimos, se a democracia é o poder do povo como ele pode participar e 

exercer seu poder apenas a cada dois anos? Além disso, as conclusões da autora 

indicam que “a falha no desempenho econômico é um dos fatores que enfraquece a 

confiança nos governos, ainda que as mudanças nas expectativas dos cidadãos sobre 

seus governos também tenham um importante papel” (Norris, 1999, p.14). A politica 

econômica dos governos aparece também no que a autora chama de “falha do design 

constitucional”, deflagrado pela “globalização da governança”, ou seja, o impacto dos 

mercados internacionais nos estados nacionais. Importante ressaltar que os impactos 

econômicos devem ser considerados tanto em sua esfera macro, como, por exemplo, o 

crescimento do país, como na esfera micro, ou seja, no salário dos trabalhadores. 

Somado a tudo isso, ainda existem as questões já citadas da falta de uma accountability 

mais eficiente, ou seja, a capacidade de cobrança e possibilidade de imposição de 

sanções mais eficientes por parte dos representados.    

 No campo cultural, as justificativas para a perda de confiança nas instituições 

políticas se dá na mudança dos valores, na crença de que os representantes não 

exercem exatamente a representação desejada. Além disso, há “uma crescente demanda 

por novas formas de engajamento político, por meio de novos movimentos e ação direta, 

substituindo os antigos canais de participação social por meio de partidos e grupos de 

interesses” (Norris, 1999, p. 15). Esta é uma das possíveis interpretações para a crise da 

democracia representativa. O fato é que entre a “desilusão com a democracia como um 

ideal” (Norris, 1999, p. 16) e uma possível hipótese de que é possível almejar por 

“reformas de politicas públicas que fortaleçam democracias consolidadas e em transição 

com novos canais de participação social na governança pública” (Norris, 1999, p. 17), 

trabalharemos com o segundo cenário. Isto porque a questão central deste artigo é 

formas de ampliação da participação e representação politica para além dos 

representantes elegidos por meio do sistema eleitoral. O que reflete um desejo de mais 

participação na política, presente no Brasil e em outros países, possível apenas por 

sistemas diretos não apenas deliberativos.    

 A democracia participativa, por sua vez, parte do princípio de que “para que exista 

uma forma de governo democrática é necessária a existência de uma sociedade 

participativa” (Pateman 1992, p. 61). A autora reflete sobre o caráter educativo da 

participação destacando os micro ambientes da vida cotidiana, como a escola e as 

empresas autogestionadas. Segundo ela, a participação na esfera micropolítica é base 
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educativa para a articulação em um contexto macro político, já que “a participação 

promove e desenvolve as próprias qualidades que lhe são necessárias; quanto mais os 

indivíduos participam, melhor capacitados eles se tornam para fazê-lo” (Pateman, 1992, p. 

61). Suas reflexões sobre o caráter educativo da participação social e a necessidade da 

descentralização da participação são de extrema relevância para as políticas da área. De 

fato o modelo participacionista se reflete nas diretrizes da Política Nacional de 

Participação Social (PNPS), cujo objetivo é “fortalecer e articular os mecanismos e 

instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública 

federal e a sociedade civil”6. A PNPS reforça instâncias e mecanismos de participação 

social já existentes como, por exemplo, as comissões e os conselhos compostos por 

integrantes da sociedade civil. A novidade da PNPS é que pela primeira vez estabelece 

os ambientes virtuais de participação social, definidos como “mecanismos de interação 

social que utiliza tecnologias de informação e comunicação, em especial a Internet, para 

promover o diálogo entre a administração pública federal e sociedade civil”, como 

instâncias de participação. 

 A PNPS é um esforço do governo brasileiro rumo ao que se tornou conhecido 

como governo aberto. O que nos cabe analisar daqui para frente é se estas iniciativas de 

fato solucionam alguns dos problemas da democracia representativa aqui elencados. O 

principal questionamento é se estas iniciativas de governo aberto são de fato eficientes no 

sentido de diminuir a distância entre representantes de seus representados, ou são 

apenas propostas retóricas. 

 

3 – Os princípios do Governo Aberto: uma resposta à crise da democracia? 

 

 Conforme argumentando na primeira parte do presente artigo, observa-se uma 

crise nas democracias representativas, decorrente de uma série de elementos e 

combinações, Dentre eles, por exemplo, o descrédito nas instituições e partidos políticos, 

a discrepância entre o ideal democrático e sua prática, a distância entre representantes e 

representados, a fluidez das preferências políticas, a influência constante da mídia na 

política, dentre outros fatores. O fato é que os governos e seus representantes estão 

cientes de que os eleitores estão cada vez mais descrentes do sistema político. No Brasil 

                                                
6 Política Nacional de Participação Social. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Decreto/D8243.htm >. Acessado em 28/10/2014. 
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isso está cada dia mais latente7. As demandas ganharam força com as eleições de 2014, 

mas algumas a discussão da necessidade de uma reforma política, por exemplo, já existia 

antes dos protestos de junho de 2013. 

 Nos últimos anos, observou-se uma tentativa de aproximação entre representantes 

e representados por meio de iniciativas de governos abertos, ou open governments. São 

projetos em que o estado busca novas formas de interação com a sociedade civil, muitas 

delas utilizando a Internet como plataforma para diminuir os limites materiais de tempo e 

espaço. São projetos de transparência, promoção de consultas púbicas, dentre outras 

práticas. Segundo a Open Government Partnership8, iniciativa que conta com a presença 

de 65 países, dentre eles o Brasil, os governos abertos se caracterizam por meio da 

adoção de quatro princípios; a transparência, a prestação de contas e a responsabilização 

(accountability), a participação cidadã e a tecnologia e inovação. 

 Por hora deixaremos de lado questões que competem aos cidadãos, como 

engajamento, custos de participação, inclusão social e desigualdades, para avançar na 

análise do que apontamos aqui como respostas dos governos à crise da representação 

política. É crucial para esta análise a interação dos representantes com seus 

representados, ou seja, se as iniciativas aqui abordadas levam em consideração a escuta 

à população, sendo capazes de modificarem a formulação de suas politicas públicas, 

após esta interação, ou se são iniciativas meramente pro forme, ou seja, que buscam 

apenas uma validação da sociedade civil. Neste sentido é relevante investigar se as 

iniciativas de governo aberto são uma resposta formal, ou meramente de fachada, dos 

governos à crise da democracia representativa.  

 

3.1 – Transparência e accountability 

 

 No Brasil, o Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto foi instituído em 2011. 

Entretanto, Neves (2013) destaca a “a Lei Complementar 101, popularmente conhecida 

como Lei de Responsabilidade Fiscal, ou LRF” (p.4), do ano 2000, como um marco 

fundamental para as iniciativas de transparência no Brasil. A LRF, que surge como uma 

resposta a uma crise econômica internacional e “coloca os gestores dos recursos públicos 

sobre um novo patamar de responsabilidade, no qual as decisões são abertas e a 

                                                
7 Protestos 15 de março de 2015. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/especial/2015/protestos-15-
de-marco/>. Acessado em 28/10/2014. 
8 Open Government Partnership. Disponível em < http://www.opengovpartnership.org/ > Acessado em 
19/10/2014. 
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prestação de contas é constante” (Neves, 2013, p.5). Isto devido ao fato de que a LRF 

estabelece a transparência da gestão fiscal determinando a publicidade dos planos e 

diretrizes orçamentárias, “inclusive em meios eletrônicos de acesso público”9.   

 Para consolidar a orientação da LRF, é lançado, em 2004, o portal da 

Transparência, iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU), órgão responsável pela 

“defesa do patrimônio público e o incremento da transparência da gestão, por meio das 

atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à 

corrupção e ouvidoria”10. Por meio do portal da transparência é possível consultar os 

gastos da administração, empresas contratadas pelo governo, prestação de contas de 

organizações sem fins lucrativos, até mesmo os salários dos funcionários públicos. O 

portal é reconhecidamente relevante, tendo inclusive já ganho prêmios internacionais11.  

 Por outro lado, sabe-se que a prestação de contas é apenas um dos aspectos da 

accountability, sendo a responsabilização outra importante característica do processo. As 

sanções aos gestores condenados por atos de improbidade administrativa envolvem o 

ressarcimento dos danos materiais e a perda de direitos de ocupar cargos públicos por 

até 10 anos. Segundo dados do Cadastro Nacional de Condenados por Ato de 

Improbidade Administrativa12, unificado em 2007 pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), até 2013, cerca de 8 mil pessoas foram condenadas no Brasil.  

 Em reportagem sobre o tema, o conselheiro do CNJ, Gilberto Valente Martins 

admite a lentidão nos julgamentos, segundo ele devido ao fato da “existência de vários 

réus. (...) Complexidades em razão da natureza do litígio, das provas técnicas 

apresentadas, mas nada que possa justificar uma demora de 6 ou mais anos”13. A 

lentidão da justiça brasileira está relacionada a uma série de aspectos, mas a questão 

central é “o acesso dos diferentes grupos e posições políticas aos espaços decisórios” 

(Miguel, 2014, p. 269). De um lado, observamos avanços na política de transparência, 

mas, quando se trata de responsabilização, observa-se uma enorme discrepância no 

Brasil. Isto ocorre devido ao fato de que o acesso aos espaços decisórios, como a justiça, 

                                                
9 Lei Complementar101, de 4 de Maio de 2000.  Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>. Acessado em 19/10/2014. 
10 CGU. Disponível em <http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional>. Acessado em 28/10/2014. 
11 Prêmios Portal da Transparência. Disponível em < 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/Premios.asp>. Acessado em 12/3/2015. 
12 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa. Disponível em  
<http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/enccla/cadastro-de-
improbidade-administrativa> Acessado em 3/11/2014. 
13 Condenações por improbidade chegam a quase 8 mil em todo o país. Disponível em 
<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/25739-condenacoes-por-improbidade-chegam-a-quase-8-mil-em-todo-o-
pais> . Acessado em 28/10/2014. 
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por exemplo, segue praticamente exclusivo para uma parcela da sociedade que não tem 

interesse em modificar seu status quo. Em consequência disso, a responsabilização 

daqueles que praticam atos criminosos adentra em um sistema que, não apenas reproduz 

as desigualdades, como busca fortalecer suas hierarquias14. 

 De fato, estudo encomendado ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

sobre a Reserva de vagas para negros em concursos públicos15 apontou que, ainda que 

mais da metade da população brasileira seja negra ou parda, estas pessoas representam 

apenas 30% dos funcionários públicos federais. Em cargos mais importantes como 

diplomatas ou auditores da Receita Federal, os índices são ainda menores: 6% e 12,3%, 

respectivamente. Nas carreiras jurídicas o índice é de 15% de negros ou pardos. Por isso, 

as ações afirmativas são importantes para “uma concepção de justiça cujo foco esteja não 

apenas na justiça da representação em si, mas sim no efeito que a representação politica 

pode ter (…) ou na superação dos padrões de injustiça vigentes” (Miguel, 2014, p. 298).  

 As chamadas políticas de presença (Phillips, 1995) são importantes não apenas 

enquanto medidas de reparação para grupos discriminados pelo Estado no passado, mas 

porque possuem um efeito simbólico. Observamos que, para superar os desafios da 

representação política, os mecanismos de responsabilização têm se mostrado 

insuficientes devido ao fato de que há uma desigualdade de acesso às instâncias 

decisórias capazes de impor as sanções necessárias. Sendo assim, pode-se concluir que 

de fato há uma resposta por parte do governo brasileiro com relação à transparência.  

 No outro lado da moeda da accountability, ou seja, da responsabilização dos 

representantes, o Brasil ainda tem influências culturais e históricas que contribuem para a 

manutenção do status quo de uma “democracia elitista” (Miguel, 2014, p. 61). Por isso, 

além da ampliação de ações afirmativas, é necessário avançar em outro princípio dos 

governos abertos que é a questão do incentivo e educação para a participação social 

(Pateman, 1992), de forma a possibilitar uma maior inclusão na política.  

  
3.2 – Participação cidadã  
 

                                                
14 Sobre juiz-Deus, distorções judiciais e coragem. Disponível em 
<http://vitorgug.jusbrasil.com.br/artigos/150145283/sobre-juiz-deus-distorcoes-judiciais-e-coragem>. 
Acessado em 3/11/2014. 
15 Reserva de vagas para negros em concursos públicos: uma análise a partir do Projeto de Lei 6.738/2013. 
Disponível em 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140211_notatecnicadisoc17.pdf.pdf.> 
Acessado em 3/11/2014. 
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 A participação cidadã é o segundo princípio dos governos abertos e significa uma 

escuta à população. Porém, além de ser impossível ouvir a todos o tempo todo sobre os 

mais diversos assuntos, existe uma diferença entre escutar a população para retificar uma 

decisão da elite governante, como o mecanismo do referendo, por exemplo, e de fato 

permitir que esta participação influencie na tomada de decisões sobre políticas públicas. 

 Neste contexto é importante diferenciar as esferas da participação cidadã e sua 

relação com a representação política. Isto porque a depender da instância de 

participação, o que se observa é uma duplicidade da representatividade e, muitas vezes, 

reprodução das desigualdades. Por outro lado, esferas de participação que permitem 

mais autonomia do cidadão e possibilidades concretas de impacto no processo de tomada 

de decisão são questões centrais nesta investigação.  

 No Brasil, a já citada a Política Nacional de Participação Social (PNPS) tem como 

diretrizes gerais o reconhecimento da participação social como direito do cidadão, a 

ampliação dos mecanismos de controle social, a valorização da educação para a 

cidadania ativa, a transversalidade e integração de mecanismos e instâncias da 

democracia representativa, participativa e direta, dentre outras.  

 O decreto determina nove instâncias e mecanismos de participação social. A 

maioria das instâncias já existia antes. Por exemplo, de acordo com a Secretaria Geral da 

Presidência, já foram realizadas 138 Conferências Nacionais, sendo que, 97 delas 

ocorridas a partir de 2003. As Conferências Nacionais16 acontecem em etapas regionais 

— municipais ou territoriais — e estaduais, antes de concluírem em um encontro nacional 

para consolidação de politicas públicas setoriais. São criadas por Leis Complementares e 

têm como objetivo a formulação de políticas públicas em conjunto entre governo e 

sociedade civil.   

 Já os Conselhos Nacionais17 totalizam 40 colegiados com participação de 

representantes de governo e da sociedade civil. São órgãos temáticos que se configuram 

como “instância de construção de direitos ainda não reconhecidos pelo Estado”18, 

segundo a Secretaria Geral da Presidência. Os conselhos abordam os mais diversos 

temas, que vão da erradicação do trabalho infantil à política energética. Importante 

mencionar também que a PNPS coloca como diretriz para os conselhos já existentes, e 

                                                
16 Conferências Nacionais. Disponível em <https://secretariageral.gov.br/participacao-social/conferencias>. 
Acessado em 09/10/2014. 
17 Conselhos Nacionais. Disponível em < https://secretariageral.gov.br/participacao-social/conselhos-
nacionais >. Acessado em 19/10/2014. 
18 Ibdem 
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os que vierem a se constituir, a rotatividade dos representantes da sociedade civil, 

vedando três reconduções consecutivas. Ainda com relação à composição dos conselhos, 

vale destacar que, dentre todos eles, apenas o Comitê Nacional de Prevenção e Combate 

à Tortura (CNPCT) tem em sua composição a maioria da sociedade civil19. São 11 

representantes do Poder Executivo e 12 pessoas da sociedade civil, escolhidas por meio 

de uma consulta pública promovida pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República”. Estes indicadores, tanto quantitativos, como qualitativos, apontam para o 

fato de que a abertura no discurso do governo, pode ser sim considerada como uma 

resposta à crise da democracia representativa.  

 Por outro lado, os conselhos, comitês, comissões, fóruns são “uma duplicação de 

instâncias representativas, sem a transferência de poder decisório real para os cidadãos 

comuns” (Miguel, 2003, p. 20), já que a participação nas instâncias mais locais são para o 

designo de delegados, que representarão aquele conjunto de pessoas, interesses e 

demandas em uma instância mais ampla. Além disso, são instâncias consultivas e não 

deliberativas. Mesmo assim, é preciso levar em conta que a representação politica nos 

conselhos e comitês permite uma imposição de sanções, que a escolha eleitoral 

impossibilita. Observa-se um “melhor funcionamento dos mecanismos de accountability, 

ligando os representantes aos representados” (Miguel, 2003, p. 20), já que nestes 

espaços os representantes estão sujeitos a sanções mais imediatas que a eleitoral. 

 Há outros aspectos que diferenciam esse tipo de representação política. Nos 

conselhos e comitês observa-se uma rotatividade maior dos representantes, que são 

escolhidos por métodos variados (eleição, sorteio, consulta pública, etc), e autorizados a 

representar um grupo apenas sobre determinado tema. Não há dúvida de que os 

conselhos estão inseridos no contexto da democracia deliberativa, muito mais do que a 

representativa. Entretanto, não podem ser desconsiderados como mecanismo de 

participação e controle social, ainda mais nos casos de maioria de representantes da 

sociedade civil, como é o caso do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. 

Um conselho ou comitê com maior número de integrantes da sociedade civil significa que, 

à medida que estes tiverem um posicionamento fechado, os entes de governo deverão 

aceitar a posição, mesmo se não estiverem de acordo. Sendo assim, pode-se concluir 

que a representação política nos conselhos e comitês é diferente da representação por 

                                                
19 Entrevista com representante do Ministério da Justiça no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à 
Tortura. Disponível em http://participacao.mj.gov.br/pensandoodireito/entrevista-com-representante-do-
ministerio-da-justica-no-comite-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura/. Acessado em 19/10/2014. 
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meio do voto, ainda que, na prática, fortaleça muito mais a democracia representativa e 

deliberativa do que uma democracia participativa ou direta. Outro importante fator é que a 

representatividade da sociedade civil nestas instâncias promove uma política de presença 

de grupos e subgrupos de acordo com os temas em questão.  

 Por sua vez, os mecanismos de ouvidoria e audiências públicas também já 

existiam antes do decreto que instituiu a PNPS. Estas instâncias contêm os problemas já 

apontados sobre a representação política na democracia contemporânea, mas não por 

isso deixam de ser importantes. As ouvidorias têm papel relevante não apenas como 

forma de reclamação, denuncia ou sugestão, mas também como no subsídio de ações e 

pautas para o Ministério Público. As audiências públicas convocam especialistas para 

debater sobre determinados temas. São instâncias consultivas e não deliberativas, mas 

não podem deixar de serem consideradas como fonte de informação para o debate 

democrático.  

 Por fim, no contexto da PNPS, ainda há outros dois mecanismos de participação 

social; as consultas públicas e os ambientes virtuais de participação social. As primeiras, 

também de caráter consultivo, possibilitam um tipo direto de representação política, como 

no plebiscito. É dizer cada cidadão faz sua escolha, como no mecanismo eleitoral, de 

acordo com o tema e os interesses em questão, sejam eles públicos ou privados. Nestes 

casos não há delegação de representação política, e sim uma participação direta, ainda 

que limitada aos que têm acesso aos meios de participação.  

 A novidade da PNPS é a instituição dos ambientes virtuais de participação social, 

que, segundo o texto, são mecanismos de interação e diálogo, podendo ser tanto 

deliberativos como consultivos a depender da ocasião, ou tema em debate. Além disso, 

estes ambientes, quando utilizados para a promoção de consultas públicas, podem 

modificar ainda mais a dinâmica da representação política, a partir da solução de alguns 

desafios e a imposição de outros. Estes espaços, por serem já à priori virtuais necessitam 

do suporte da tecnologia da informação e comunicação. 

 

3.3 – Tecnologia e inovação 

 

 O último princípio do governo aberto é o uso da tecnologia e inovação, em especial 

quando voltados para a promoção da participação cidadã. Conforme destacamos, dentre 

estas iniciativas há uma especial relevância as consultas públicas que utilizam a Internet 

como plataforma de debate. Isto porque a tecnologia por si só pode significar a mera 

Anais II Encontro PDPP -  Página 223



 

 
15 

reprodução do modelo de democracia representativa vigente, ou até mesmo, das 

desigualdades sociais. A aplicação da tecnologia pode simplesmente reproduzir o modelo 

analógico, como, por exemplo, consultas públicas por meio de formulários ou e-mail. O 

elemento que modifica esta equação é justamente a inovação e a interação. 

 Antes de prosseguir, não poderíamos deixar de endereçar a questão da divisão 

digital, ou seja, “a desigualdade de acesso à Internet” (Castells, 2002, p. 203). Não se 

pode considerar que a participação social por meio das tecnologias da informação e 

comunicação é aberta e igual a todos. As desigualdades sociais se refletem em diferentes 

níveis de acesso à Internet, desde a velocidade da rede à disparidade de conhecimentos, 

que consequentemente impacta em seu uso educativo e na capacidade de cada indivíduo 

em se tornar um produtor de informação.  

 Somado às questões de acesso, há de se considerar que os primeiros 

computadores construídos, a partir da década de 1940, “foram obras de engenharia, não 

de design. Os seres humanos tinham que se adaptar a seu uso, não o contrário, e isso 

significava falar a linguagem das máquinas, não a nossa” (Saffer, 2010, p. 10). Mesmo 

com todo o desenvolvimento tecnológico das últimas décadas, é preciso levar em conta 

que as interfaces gráficas, conhecidas do inglês como Graphical User Interface (GUI), 

existem por pouco mais de 30 anos. É dizer, são tão jovens como a democracia brasileira. 

Curiosamente, em outubro de 1988, além da promulgação de nossa Constituição Federal, 

pela primeira vez, o Brasil se conectou à rede mundial de computadores20.  

 Outro fator que contribui com as dificuldades de acesso à tecnologia no Brasil é o 

fato de que, ainda na década de 1990, notava-se a influência de uma “política de reserva 

de mercado para o setor de informática, que, além de generalizar a prática do 

contrabando implicou o atraso da modernização tecnológica do país (Sorj, 2000, p.18)”. 

Além de todos estes fatores, é importante pontuar que o simples acesso não garante 

necessariamente a apropriação dos meios. Não basta que as políticas de inclusão digital 

popularizem o preço de aquisição da Internet e de outras tecnologias. Para avançar rumo 

a uma participação cidadã por meio da tecnologia, o acesso é apenas o primeiro passo. 

Deve ser acompanhado por um letramento nos meios (Meireles, 2008), ou seja, uma 

educação inclusiva. 

 Dito isso, destacamos alguns dados do acesso à Internet no Brasil para caminhar 

em direção ao argumento da tecnologia e inovação. Desde 2005, o Comitê Gestor da 

                                                
20 A evolução das redes acadêmicas no Brasil. Disponível em 
<http://memoria.rnp.br/redes/estaduais/historia.html>. Acessado em 03/11/2014. 
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Internet do Brasil (CGI.br) realiza a pesquisa TIC Domicílios e Empresas sobre o acesso e 

o uso das tecnologias da informação e comunicação no país. De acordo com os dados do 

CGI.br, em 200522, a proporção de domicílios com acesso a Internet era de 12,93%. O 

índice chega a 27% em 201023 e 43% em 201324. Ou seja, mesmo aumentando 

consideravelmente nos últimos anos, ainda hoje, menos da metade da população 

brasileira tem acesso à Internet de casa. Por outro lado, em 2005, a proporção de 

domicílios com acesso a telefonia celular era de 61,21%. Já em 2010, o percentual de 

acesso à telefonia celular sobre para 84% dos brasileiros. Em 2013, 90% dos brasileiros 

tem acesso a telefones celulares. Dentre as pessoas com renda inferior a um salário 

mínimo, 72% delas possui um aparelho celular. (Vide Gráfico 1)  

   

 

Gráfico 1: TICs no Brasil segundo GCI.br 
 

 Estes dados apontam para a tendência de que as políticas públicas de inclusão 

digital devem investir em tecnologias móveis e  para promover acesso à Internet, pois os 

meios de acesso à rede mudaram ao longo da última década. O uso e aquisição de 

computadores no Brasil se mantêm estável – 31% das residências possuem computador - 
                                                
22 Pesquisa sobre o Uso das TICs no Brasil - 2005. Disponível em < 
http://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-2005.pdf >. Acessado em 31/10/2014. 
23 Pesquisa sobre o Uso das TICs no Brasil - 2010. Disponível em < 
http://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-domicilios-e-empresas-2010.pdf >. Acessado em 
31/10/2014. 
24 Pesquisa sobre o Uso das TICs no Brasil - 2013. Disponível em < 
http://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_DOM_EMP_2013_livro_eletronico.pdf >. Acessado em 
31/10/2014. 
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desde 2010. Este panorama demonstra que sim, ainda há exclusão digital no Brasil, mas 

o quadro geral aponta uma constante diminuição da desigualdade.  

 Neste contexto, uma iniciativa fundamental para politicas de inclusão digital no 

Brasil seria uma revisão das formas de concessão e uso do espectro eletromagnético, 

intervalo de frequências utilizadas pelo rádio, televisão, telefonia celular, Wi-Fi, dentre 

outras formas de comunicação sem fio. A discussão sobre inclusão digital não se esgota 

aí, mas a questão central é que o acesso à tecnologia sem fio de forma aberta é um 

importante primeiro passo, mas a participação social na Internet envolve outras questões, 

dentre elas a educação para o engajamento político conforme destacado por Pateman 

(1992). Em termos de representação política, a participação por meio da Internet dá mais 

autonomia aos cidadãos do que a representação em conselhos, por exemplo, permitindo 

assim uma aproximação maior com a democracia direta.  

 Um exemplo é a versão digital do orçamento participativo, realizada pelo governo 

do Estado do Rio Grande do Sul. Por meio de um processo de mobilização que envolveu 

audiências regionais e assembleias municipais, o Sistema de Participação Popular e 

Cidadã foi responsável pela maior consulta orçamentária do mundo com 1,3 milhões de 

votos25. A votação online permitiu com que qualquer cidadão do Estado com título de 

eleitor pudesse participar da Votação de Prioridades, no período determinado, sem ter 

que sair de casa. Isso mesmo sem acompanhar os debates, ou estar presente nas etapas 

anteriores. A votação digital ainda teve um número menor de participação do que a 

votação tradicional (cerca de 255 mil online e mais de 1 milhão nas urnas tradicionais), 

fato que demonstra a importância da mobilização social.  

 O que este exemplo ilustra é que a tecnologia pode diminuir os custos de 

participação. Uma votação em sistema online pode levar menos de um minuto, 

dependendo da facilidade da interface. Já um processo eleitoral tradicional requer ao 

cidadão deslocar-se até a urna. Ou seja, os gastos de tempo e espaço para participação 

são minimizados com a Internet. Todavia este exemplo mantém as formas tradicionais de 

participação social por meio do voto. Os representantes ainda são escolhidos pelos 

representados que têm opções restritas de tomada de decisões. Podem indicar 

prioridades a partir de escolhas previamente realizadas por seus representantes. 

 Porém, conforme já indicado, o que precisa ser destacado são as inovações na 

                                                
25 Com 1,3 milhão de votos, RS realiza a maior consulta orçamentária do mundo. Disponível em 
<http://gabinetedigital.rs.gov.br/post/com-13-milhao-de-votos-rs-realiza-a-maior-consulta-orcamentaria-do-
mundo/>. Acessado em 3/11/2014. 
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utilização das tecnologias para a promoção de participação social, não simplesmente 

sistemas que reproduzem a lógica da democracia representativa. Possivelmente 

precisamos caminhar para outros formatos de participação, ou seja, analisar sistemas que 

permitam diferentes formas de representação política, capazes de lidar com diferentes 

níveis de participação, de acordo com os interesses e disponibilidade dos cidadãos. Antes 

de apresentar um prognóstico sobre sistemas que permitem mais fluidez na 

representação política na Internet, destacamos um estudo de caso sobre o processo de 

construção do Marco Civil da Internet, exemplo da efetividade da participação social 

influenciando e pauta e as decisões políticas. 

 

4 – Estudo de caso: As inovações que deram origem à Lei 12.965  
 

 O Marco Civil da Internet, hoje Lei 12.965 de 2014, modificou a forma como o 

governo realizava consultas públicas e debatia com a sociedade. A começar pela forma 

como o projeto surge, pois sua proposta nasce a partir da reação da sociedade civil ao PL 

84/199926, que buscava regulamentar a Internet por meio da criminalização do internauta. 

A partir de uma intensa mobilização contra este Projeto de Lei, surge o debate em torno 

da construção de um Marco Civil da Internet do Brasil, com vistas a estabelecer 

princípios, garantias, direitos e deveres dos usuários, antes de criminalizá-los. Um 

exemplo nacional de como ativistas e movimentos sociais, quando articulados em torno 

de um tema, foram capazes de mudar a agenda política do Congresso. 

 Após muitos debates, audiências públicas e protestos virtuais e presenciais, 

finalmente, no final de 2009, a proposta é incorporada pelo Governo Federal, por meio da 

Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ), em parceria com a 

Coordenação de Cultura Digital do Ministério da Cultura. A consulta pública27 online 

inaugura uma nova forma de interação com a sociedade, uma inovação no formato de 

gestão e realização de consultas públicas (Sampaio, Bragatto, Nicolás, 2013).  

 Até o Marco Civil da Internet consultar a população significava receber 

contribuições do cidadão para o governo, por meio de cartas, e-mails ou formulários 

online. Um formato linear de comunicação em que um cidadão comum envia sua 

contribuição a um gestor público e ponto final. Não há interação entre os representantes e 

                                                
26 PL 84/1999 <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15028>. 
Acessado em 18/10/2014. 
27 Consulta Pública do Marco Civil da Internet. Disponível em < http://culturadigital.br/marcocivil >. Acessado 
em 07/10/14. 
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os representados. O participante sequer sabe se sua colaboração será lida. A consulta 

deste tipo é uma forma muito mais de validar uma proposta com um suposto apoio 

popular do que de fato uma abertura do processo de tomada de decisão. 

  O fato é que, considerando o papel do estado na formulação e condução da 

consulta pública do Marco Civil da Internet, observa-se uma inovação na gestão pública, 

pois pela primeira vez os gestores da consulta dialogam com os participantes 

diretamente. Os representantes não se encontram mais distantes em um gabinete 

cercados por assessores. Estão debatendo com seus representados uma politica pública, 

sendo influenciados em sua posterior tomada de decisão.  

 Sistemas de consultas públicas por meio de formulários fechados são como uma 

caixa preta “em que os participantes da cultura ignoram o interior das 'caixas pretas' que 

manejam” (Flusser, 2008, p. 113). Por outro lado, quando a consulta é realizada em um 

sistema público, em que os participantes interagem não apenas com o gestor da consulta 

como também entre si, inclusive por meio das redes sociais, observa-se uma nova forma 

de interação, que modifica a forma linear de comunicação. Em consultas públicas abertas 

não há um emissor e um receptor, mas diversos participantes. Especialmente as 

consultas temáticas como foi o caso do Marco Civil da Internet, lançado em duas fases. 

Primeiro acontece um debate aberto em torno de três eixos; direitos individuais e 

coletivos, responsabilidade dos atores e diretrizes governamentais. Após esta etapa, com 

duração de 45 dias, a Secretaria de Assuntos Legislativos, do Ministério da Justiça, 

elabora o anteprojeto de lei que é colocado novamente para consulta na fase posterior.  

 De fato, os gestores da consulta do Marco Civil da Internet chegam a modificar 

propostas elaboradas em gabinete para a segunda fase da consulta, devido à reação dos 

participantes28. Mudam a proposta do anteprojeto de Lei a partir do debate público 

ocorrido online. O exemplo ilustra o fato de que, mesmo que de forma limitada, devido às 

questões do acesso digital, há uma clara influência dos representados na tomada de 

decisão dos representantes. Por isso, a consulta pública do Marco Civil da Internet é 

considerada uma iniciativa pioneira de governo aberto, em que se observa a influência 

direta dos cidadãos na tomada de decisões (Sampaio, Bragatto, Nicolás, 2013). Além da 

interação direta com os gestores da consulta, o que diminui a distância entre 

representantes e representados, o Marco Civil da Internet introduz uma inovação 

tecnológica que impacta, inclusive na metodologia de elaboração das consultas publicas 

                                                
28 Segunda fase debate Marco Civil da Internet < http://culturadigital.br/marcocivil/debate/>. Acessado em 
18/08/2014. 
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que utilizam a Internet como plataforma.  

 No período da consulta, entre 2009 e 2010, o sistema utilizado foi o portal 

Culturadigital.br, do Ministério da Cultura, que opera com base no gerenciador de 

conteúdos Wordpress, elaborado para gestão colaborativa de blogs. A inovação 

tecnológica que a consulta pública do Marco Civil da Internet inaugura é o plug-in 

Dialogue29, que permite com que as pessoas comentem trechos de texto, de forma que os 

comentários fiquem intersticiais, ou seja, no meio do texto. Sendo assim, na segunda fase 

da consulta do Marco Civil da Internet há uma decisão prévia sobre o texto a ser 

consultado, que fica a cargo do gestor/representante. O usuário final, cidadão participante 

da consulta, precisa colocar sua contribuição no contexto do parágrafo definido como 

comentável pelo gestor da consulta. Ao todo o texto final do Marco Civil da Internet 

recebeu cerca de cinco mil contribuições. 

 Por um lado, consultas que requerem apenas a votação, como no caso das 

consultas do Gabinete Digital do Rio Grande do Sul, apresentam ganhos em termos 

numéricos, já que para interagir com o sistema bastam alguns cliques. Este também foi o 

caso da consulta sobre o futuro da Internet30, realizada em 2014, pela Secretaria Geral da 

Presidência. Na ocasião receberam, em 27 dias, 281.529 mil votos e 295 propostas. É 

possível observar como a consulta por votos aumenta em escala se comparada àquelas 

com base em argumentos. A desvantagem é que em consultas por votação não geram 

debates, pois a plataforma só captura votos, pontuação e propostas, sendo incapazes de 

captar argumentos e promover uma participação mais qualificada.  

 Sendo assim, o desafio posto aos ambientes virtuais de participação social é o de 

possibilitar diferentes níveis de participação, favorecendo diferentes formas de interação 

do cidadão com os debates públicos de acordo com seu tempo, interesse, recursos e 

disponibilidade. Além disso, níveis distintos de participação significam mais autonomia 

para o cidadão comum, que pode optar por participar, ou até mesmo delegar seu direito 

de voto. É preciso combinar uma participação mais engajada com argumentos e uma 

participação mais rápida e interativa, de forma a deixar a escolha do tipo de interação a 

cargo do próprio cidadão.  

 Um avanço neste sentido é a consulta sobre a regulamentação do Marco Civil da 

                                                
29 Códigos fonte: Dialogue e tema do blog. Disponível em < 
http://culturadigital.br/marcocivil/2010/08/06/codigos-fonte-dialogue-e-tema-do-blog/>. Acessado em 
18/08/2014. 
30 Consulta Net Mundial. Disponível em < http://www.participa.br/netmundial/ >. Acessado em 12/03/2015. 
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Internet31, realizada em 2015, também pela Secretaria de Assuntos Legislativos do 

Ministério da Justiça. O debate está estruturado a partir da tecnologia do plugin 

Delibera32, em que os participantes podem concordar ou discordar de argumentos. 

Entretanto, a tecnologia havia sido utilizada em 2010, na Consulta Pública sobre a 

Modernização dos Direitos Autorias, do Ministério da Cultura. O que ressalta o fato de que 

pouco foi feito nos últimos cinco anos no sentido de desenvolvimento de tecnologia para 

consultas públicas mais interativas no contexto do governo federal brasileiro. 

 Dito isso, prosseguimos com um prognóstico de ambientes e sistemas que 

combinem diferentes níveis de participação com o objetivo de promover uma democracia 

mais direta, em que a representação política seja mais fluida e garanta a autonomia dos 

representados. 

 

5 - Novas possibilidades de representação política na Internet 
 

 Conforme se observou ao longo deste artigo, são inúmeros os desafios das 

instituições democráticas na contemporaneidade e a representação política está no cerne 

do contexto da crise da democracia representativa. Se por um lado há uma grande 

descrença nas instituições políticas, por outro, cada vez mais as pessoas querem 

participar da tomada de decisões que impactam em suas vidas. A tecnologia apresenta 

algumas soluções para lidar com a questão da representação política na 

contemporaneidade. A seguir destacamos duas iniciativas que contribuem para o debate 

acerca da representação politica na Internet. O primeiro sistema é o liquid feedback, que 

permite a delegação de votos e a proteção de minorias, em um sistema que se propõe a 

integrar a democracia direta com a representativa. O segundo é o Democracy OS, 

software em desenvolvimento que busca mudar a lógica da representação política, ao 

colocar os representantes sujeitos às decisões de seus representados.  

 

5.1 – Liquid Feedback 
 

 O liquid feedback33, uma iniciativa do grupo alemão Associação para a Democracia 

Interativa, parte da problemática da divisão de trabalho no campo da política. A partir do 

                                                
31 Disponível em < http://participacao.mj.gov.br/ >. Acessado em 12/03/2015 
32 Plugin Delibera. Disponível em < https://github.com/ethymos/delibera>. Acessado em 12/3/2015. 
33 Liquid Feedback. Disponível em < http://liquidfeedback.org/ >. Acessado em 3/11/2014. 
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questionamento sobre “como a participação direta pode competir com a representação” 

(Behrens et al, 2014, p. 21), e apresenta a proposta da votação por delegação ou proxy 

voting. A concepção do sistema reconhece que “ninguém possui tempo e conhecimento 

suficiente para tratar de todas as questões, logo os votos podem ser delegados por 

tópicos (…) e  as delegações são transitivas e podem ser revogadas a qualquer momento” 

(Behrens et al, 2014, p. 22). Antes de prosseguir, sublinha-se o fato de que o voto por 

delegação, ou proxy voting não depende necessariamente de um software ou de 

tecnologia para ser aplicado.  

 O sistema propõe uma mescla entre a democracia representativa e a direta, que 

resultaria em uma democracia líquida. “Os esquemas de representação tradicionais 

tendem a marginalizar as minorias distribuídas. Em contraste a Democracia Líquida 

permite com que todos busquem uma representação adequada de acordo com áreas 

temáticas” (Behrens et al, 2014, p. 24). É possível acompanhar o trabalho e ver como a 

pessoa está utilizando o voto, sendo permitido revogar essa delegação a qualquer 

momento. Com o proxy voting é possível configurar uma representação política mais 

líquida, de forma que o participante pode tomar decisões individuais sem ter que se 

envolver com todos os temas do debate político, proporcionando assim, diferentes níveis 

de participação. Por outro lado, é preciso reconhecer que o mecanismo do proxy voting 

pode ser considerado vulnerável com a relação ao estímulo de barganhas entre os 

participantes. 

 O sistema prevê o processo de tomada de decisões em quatro fases, a primeira 

dela de admissão, quando um tema é posto em debate, seguido justamente pela etapa de 

argumentação. Em seguida, há a fase de verificação que “existe justamente para que os 

apoiadores tenham tempo para revogar seu apoio” (Behrens et al, 2014, p. 68), já que os 

delegados, durante o debate, podem mudar de posição. Por fim, há a votação em que 

cada um dos delegados, com seus votos agregados, determina sua posição e a de seus 

representados. Todas as etapas são registradas fazendo o processo de tomada de 

decisões totalmente transparente. 

 A moderação dos debates em todas as etapas é feita de forma colaborativa com o 

objetivo de ter uma representação proporcional das minorias, já que o liquid feedback se 

apresenta como ferramenta importante para a proteção de minorias. O sistema, ao 

possibilitar um processo de debate escalável, independente de limitações geográficas, 

“permite com que as pessoas superem os limites dos tradicionais processo de tomada de 

decisão, empoderando assim que qualquer minoria a apresentar seu ponto de vista 
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diretamente para uma ampla audiência”  (Behrens et al, 2014, p.86). Isto e possível já que 

o sistema adota as delegações transitivas, que colocam no cidadão comum o poder de 

aplicar sanções diretas aos representantes, ao tornar possível a revogação do voto a 

qualquer momento. Sendo assim, o liquid feedback não elimina totalmente a 

representação política, mas a torna mais suscetível à sanções por parte dos 

representados, aprimorando assim os mecanismos de accountability.  

 

5. 2 – Democracy OS 
 

 A partir de um simples questionamento sobre “como fazer com que nossos 

representantes eleitos de fato nos representem?” um grupo de argentinos se reuniu em 

torno de dois projetos; Democracy OS34 e o Partido de la Red35. A ideia era simples, 

porém, audaciosa; o representante eleito no Congresso deveria votar de acordo com a 

opinião de seus partidários, coletada por meio do aplicativo para smartphones, o 

Democracy OS. De forma que o representante do grupo só poderia votar de acordo com a 

decisão dos representados.  

 A proposta do Democracy OS é uma nova abordagem sobre a “participação 

cidadã, um híbrido entre a democracia direta e democracia representativa36”, 

desenvolvido para informar as pessoas, ampliar mecanismos de debate e reunir os votos 

dos participantes em torno dos tópicos debatidos no parlamento argentino. O sistema, 

disponibilizado em código aberto, em sua versão beta37 acompanha o trâmite legislativo 

da cidade de Buenos Aires há cerca de um ano. Nele os participantes têm acesso ao 

texto normativo que se encontra em pauta e podem participar votando a favor, contra ou 

se abstendo, além de poder comentar com argumentos sobre a proposta.  

 Nesta primeira versão os impactos no processo de tomada de decisão ainda não 

podem ser considerados, mas o fato é que em funcionamento por pouco mais de um ano 

o Democracy OS chamou a atenção da Legislatura Portenha. Com isso, foi lançado o 

DEMOS38, projeto piloto de participação cidadã parceria entre o Democracy OS e os 

deputados distritais de Buenos Aires. Nele foram colocadas em debate 16 projetos de lei 

em tramitação na casa. Na primeira etapa os participantes selecionam três projetos de 

                                                
34 Democracy OS. Disponível em < http://democracyos.org/>. Acessado em 3/11/2014. 
35 Partido de la Red. Disponível em <http://partidodelared.org/>. Acessado em 3/11/2014. 
36 Democracy OS. Disponível em < http://democracyos.org/>. Acessado em 3/11/2014. 
37 Live Demo for the City of Buenos Aires. Disponível em< http://dos.partidodelared.org/>. Acessado em 
3/11/2014. 
38 DEMOS. Disponível em < http://demos.legislatura.gov.ar/ >. Acessado em 03/11/2014.  
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mais interesse para serem debatidos na segunda etapa utilizando o sistema do 

Democracy OS. Na terceira etapa os representantes debatem e votam sobre as propostas 

levando em conta as propostas de seus representados. O objetivo inicial do grupo de 

subverter a lógica da representação, trazendo a autorização do representante para o 

representado ainda não foi alcançado. Por outro lado, a iniciativa reforça o fato de que as 

tecnologias da informação e comunicação podem aproximar seus representantes de seus 

representados. 

 

Considerações finais 

 

 Ao longo deste artigo exploramos os desafios da representação política na 

contemporaneidade, em especial diante das tecnologias da informação e comunicação. 

Destacamos uma possível resposta por parte dos Estados, iniciativas conhecidas como 

governo aberto. Em seguida pontuamos projetos inovadores no contexto brasileiro, em 

especial o processo de consulta pública para a elaboração da Lei 12.965, conhecida 

como o Marco Civil da Internet. Não deixamos de sublinhar o fato de que ainda mais da 

metade da população brasileira pode ser considerada como digitalmente excluída, mas 

que, por outro lado, 90% dos brasileiros e brasileiras possuem telefones celulares. 

Apontamos este indicador de acesso às tecnologias móveis como destaque para a 

formulação de políticas públicas de inclusão digital. Por fim, apresentamos sistemas de 

participação utilizados em outros países que mesclam diferentes níveis de participação, 

tanto o voto direto, como o comentário com base em argumentos. Consideramos que os 

sistemas adotados nos ambientes virtuais de participação social brasileiros precisam 

evoluir para possibilitar aos cidadãos diferentes níveis de participação e engajamento. 

 Concluímos que as tecnologias da informação e comunicação são meios que 

podem promover uma maior participação social em diferentes níveis (do voto à 

participação com argumentos). Mas que os governos ainda precisam avançar tanto em 

tecnologia como em mobilização social e, principalmente, na educação para a 

participação (Pateman, 1992), para de fato democratizar os meios e caminhar em direção 

a uma democracia mais direta e participativa.  

 Além disso, destacamos que para obtenção de uma representação política mais 

fluída, possibilitada pelas tecnologias apresentadas, é necessário não apenas o 

engajamento e participação dos cidadãos, mas também uma disponibilidade política por 

parte dos representantes. No Brasil, a constituição determina que “todo o poder emana do 
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povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”. Sendo assim, 

existe a prerrogativa constitucional de que este poder seja exercido diretamente e as 

tecnologias se apresentam como suporte para isso. Resta saber se os representantes 

estão dispostos, como na Argentina ou Alemanha, a permitir esta aproximação dos 

representados. 
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Introduction 

The issue of political representation has been a recurrent topic of political 

theory. From at least the 1967 seminal work by Hanna Pitkin, “The Concept of 

Representation” (Pitkin, 1967), that authors have noticed the inherently ambiguous 

and polysemic character of the term as it migrated originally from the aesthetical to 

the political realm (Runciman and Vieira, 2008; Manin, 1997). Still, despite the 

recognition of the various meanings that such a term conveys, few authors have 

attempted a systematic approach to those different meanings. In fact, the great 

majority of political theorists has been content to study only electoral representation, 

as if all other possible phenomena that fall under the designation of “representation” 

had little if any political significance. Also, it has usually been the case that the study 

of representation has been overshadowed or treated as merely instrumental to the 

study of democracy and the democratic ideal. In fact, representation has been hailed 

as “constitutive of democratic practices” (Plotke, 1997) and, therefore, as tantamount 

to democracy itself, despite the fact that from Aristotle’s time, at least, election and 

electoral offices were unanimously regarded as being inherently “aristocratical” 

(Manin, 1997). According to the authors of this new trend, in our societies, it seems, 

democracy not only must be, by necessity, representative, but, more significantly it 

also ought to be representative. Direct democracy is thought “implausible” and will 

not solve the pressing problems of political exclusion and lack of popular participation 

(Plotke 1997). Given this scenario, the task at hand for political theorists would be to 

reflect on representation and representative forms so as to make the best of them, 

that is, so as to make them as democratic and just as possible. Still, as noted, in this 

pursuit, most authors have equated representation solely with electoral 

representatives and institutions. Neither representation nor democracy, however, can 

be reduced to (or well understood as) electoral institutions only.       

It has been the merit of Michael Saward’s (2010) latest book to attempt a 

highly innovative and systematic analysis of representation, encompassing all of its 

politically significant meanings, despite their diversity, and through the lens of what 

he calls the “representative claim” – a pivotal concept in his work. In this article, I 

intend to succinctly expose and then to assess the accuracy and hermeneutic value 

of Saward’s approach and concepts for the understanding of political representation. 
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As will be clear, I find both a number of serious shortcomings and some important 

insights in his approach, which lead me to develop some counter-proposals and 

normative conclusions regarding the “deliberative dimension” of democracy and the 

role of mediators. Prior to that, however, it is of the utmost importance that some light 

be shed on what “formal” and democratic political representation can and should 

mean.     

What is usually meant by the expression “political representation”  

Political representatives are usually regarded as those people (a segment of 

the whole) who have been given some sort of formal power (usually, state power), 

through some formal means or procedure, by a “legitimate” (in a formal, Weberian 

sense) source of sovereign or original power, to enact or apply laws or policies – in 

the name of that source of sovereign power – over a specific population. This is 

intended to be a sufficiently general and formal definition of political representation 

which accords with the notion people usually associate with the phenomena they 

term “representation”. 

With such a formal definition, it becomes clear that, while the words 

“representation” and “representative government” are commonly associated with the 

institutions of liberal-democratic societies today, this relationship is hardly a 

necessary one. The sovereign original power that representatives hold may well 

reside or have its symbolic source in “the people”, but also in a (privileged) section of 

the people (an unelected aristocracy or oligarchy), or even an individual authority 

such as a pope, a king, or, in a metaphysical sense, in God or any sacred entity, 

which actually means or “speaks through” a hierarchical organization such as a 

church. The “delegation of representative power”, or, in other words, the chain of 

legitimate authority may therefore be “bottom up” or “top down”. Even if this “chain of 

legitimacy” flows in a “bottom up” direction, society need not automatically be 

democratic properly speaking, as the “demos”, from which all sovereign or original 

power derives, may not encompass all adult citizens (as was the case in almost all 

societies before the XXth century), or some categories within that demos may be 

entitled more formal political power than others.  
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Finally, the representative or representatives may have any degree of formal 

or de facto autonomy from the “sovereign power” from whence their own (at least 

rhetorically) flows. What matters is that the political representative is given formal and 

official powers - a power to enact rules and also a power to submit a group of people 

to the rule of those laws through the use of the coercive state apparatus – by means 

of some sort of symbolic and formal transfer procedure or ritual from a previous 

holder of the original sovereign power, and in the name of which he may now, in the 

wake of such transfer process, legitimately act.  

From representation to democracy 

The normative notion of the origin and appropriate way of organizing political 

representation in this specific and traditional sense (representation as the legitimate 

“acting for” someone else) evolved historically in a “democratizing” direction, 

although the historical path to this democratization of the notion of legitimate political 

representation is a long and winding road (fraught with relentless resistance by elites 

and occasional bloody setbacks), and one that may not be pursued here.   

Still, before proceeding, it is important to explain succinctly what is meant by 

the progressive “democratizing” of political and formal representation. After all, 

contemporary societies describe themselves not only as “representative” (or having 

representative governments) as they did in the XIXth century, but insist that their 

representation is democratic and that it is this characteristic that makes the use of 

power in them legitimate. One must first identify what the ideal of democracy is in its 

essence in order to discover what exactly is a democratic form of representation or a 

more democratic representation. While there are various rival definitions of the 

democratic ideal I will assume here that democracy can and should be considered as 

a procedural ideal concerned with the strict observance and continuous preservation 

of political equality among all citizens during the decision procedure in a political 

community1.  

                                                             
1
 There is a great abundance of literature where one can find strong and detailed arguments in 

defence of democracy as the procedural ideal of political equality, or as I term it, “isocracy” (Dahl, 
1989; Dahl, 2006; Christiano, 1996), as well as some that deals with  what this ideal of isocracy may 
or must mean for our understanding of what constitutes a “ specifically democratic representation” 
(Baptista, 2010). Judging by Saward’s own earlier works, it would seem he too concurs with such a 
concept of the democratic ideal (Saward, 2006). Against democracy as a procedural ideal there is also 
a vast literature by important authors (Dworkin, 2002, pp. 184-210); Gutmann and Thompson, 1998).  
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Given this definition of democracy, in what ways can it be stated that 

representation evolved, from its medieval beginnings, in a “democratizing direction”? 

Most obviously, representation was democratized through the slow process of 

expansion of equal suffrage (by expanding the franchise and eliminating plural voting 

and gross mallaportionment). However, previously to that, representation had been 

gradually becoming “more democratic” in the sense that a symbolic and rhetorical 

shift of direction in the “chain of legitimacy” had been occurring. Originally, 

monarchies were rhetorically and symbolically based on “the divine right” of kings. 

This political ideology meant that original or sovereign power resided (or had resided) 

in a superior, transcendental entity, God, who then passed it on to Kings. Among 

men, power authorization was “descending”, from top to bottom, from king to nobles 

and regal officials or from pope to cardinals. However, this political credo would be 

defeated, in the long run, by the notion that all power derived originally from “the 

people” (or initially from God, but through the people), which would eventually evolve 

to the notion that representatives had to have received previous consent or 

authorization from the people, namely through elections. In a third sense, 

representation would also evolve in a more democratic direction with the invention of 

modern mass parties (in late XIXth century), proportional representation and the 

gradual strengthening of the notion that electoral representative relations were not 

based merely in a “carte blanche”, i.e., a general authorization, given by an 

unarticulated group of people at a local constituency, to a certain individual who had 

been chosen for his fame, character or presumed competence, but rather in a 

conditional consent or a consent attached to certain specific policies or common 

ideological leanings, if not political programs.  

While this may be polemical, there can hardly be any doubt that boundless 

mandates, or “carte blanches”, are incompatible with the notion that people must be 

treated as political equals. The argument, in a nutshell, is this. The ideal of political 

equality requires that each person must be treated equally regarding the process 

whence result the general rules of the community, the rules that will constrain all of 

them. As communities are immense and complex, it is impossible or inconvenient 

that all should participate directly in the definition of such rules – which is the reason 

why representation is so attractive as a contemporary means to enact democracy 

and why it is usually seen as having no viable alternative. However, in order that the 
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will of all is equally weighed and final control is retained by all, it is necessary that 

those to whom power was delegated (i.e., elected representatives) act in a way that 

is genuinely congruent with the will of those who have elected them. If that does not 

happen, these representatives will be “paternalistic” representatives, not democratic 

ones2. Genuine democratic representation requires accepting the inevitable pluralism 

of modern societies and respecting individuals’ overlapping allegiances and, 

therefore, their ideological diversity. Doing so, in turn, entails enabling that, through 

representation, they may coalesce “artificially” around common ideologies, 

conceptions of justice or political preferences.  

Elections, are, in a democracy, that aggregative moment or event through 

which the legitimate transfer of sovereign power from the people to their 

representatives will be duly accomplished. Without such a formalized ritual (and all 

the features that allows it to be considered genuine and free, such as equality, 

secrecy, universality of the suffrage, etc), representatives would not be 

democratically legitimate representatives. Still, if this transfer of power is completely 

non-conditional; if authority is given to be used in a totally discretionary way by the 

representatives, power will have been fully alienated, not delegated. Political equality 

is impossible (and, therefore, democracy is impossible) if there is no congruence 

between what people have chosen, between what they have said they wanted and 

what their representatives will do. When that is the case, representatives will be a 

sort of elected and unbounded temporary members of an aristocracy.  

The will or ideological and political preferences are what must be accurately 

represented in political organs, and in proportion to the numbers found in society at 

large. And this is not merely striving for “descriptive” accuracy, or descriptive 

representation, since in order for democratic goals of political equality to be achieved, 

it is necessary that political acts by representatives mirror these preferences as they 

                                                             
2
 Another characteristic of modern democratic representation is that it is essentially an “individualistic” 

form of representation, in which individuals, not communities, are represented. Elected 
representatives are, indeed, elected by groups of people, but these groups are, in a sense, completely 
artificial: they are ideologically-bounded groups. That which links people is not so much the social 
order or class to which they belong, nor their ethnical, family or professional “belongings”, nor even 
their territorial basis, but their common ideas on what constitutes a just community or, to put it shortly, 
common political preferences. Nadia Urbinati (2006) stresses correctly this point. Proportionality 
enhances this “atomistic” characteristic of representation, while “first-past-the-post” systems are still 
linked to the traditional, almost “mediavelesque”, idea that what is to be represented is “a community” 
of people, as a whole, a community composed of people who are grosso modo equal in what they 
think and do. 
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were “crystallized” in the vote, not just that these representatives “stand for” and are 

similar in some respect to the electors, or proclaim to do so. Otherwise, 

representation becomes “paternalistic”. 

To conclude, “legitimacy to act for and in the name of” the people (the 

represented), in the case of democracy (in large political communities) is founded 

and dependent on respecting a few criteria: 1) political equality; 2) acceptance of the 

inevitable pluralism and complexity of society; 3) treating people as individuals and 

not as members of indistinct wholes; 4) having representatives respect the actual will 

of their electors, in accordance with what was expressed and temporarily crystallized 

as such in the aggregative moment (i.e. elections). 

Beyond electoral representation – Saward’s “representative claims” 

Still, this is a limited approach to the issue of representation - or at least that is 

what Michael Saward (2010) contends: that, in their pursuit of normative conclusions 

on what representation should be, political theorists have – unduly - dismissed 

treating the diverse array of manifestations of what may be termed political 

representation as a complex whole. Representation and political representation have 

for too long been equated exclusively or almost exclusively with electoral 

representation, which is “static”. This is a limitative and distorted view of 

representation, he sustains.  

Saward understands that all societies, particularly democratic ones, are 

teeming with representative claims, that is, with people or organizations that publicly 

claim to speak for the interests of social groups and that, in trying to legitimize these 

claims, attempt to create, through the use of strategically employed images 

(“representations” of social groups), common or shared identities among those who 

hear and are spoken about in their discourses. When these attempts are successful, 

representative claims and their claimants may be said to actually “constitute” the 

represented. What this means is that, among members of those social groups who 

are the object of claims (who are “spoken about” and “for” in claimants’ speeches) 

the utterance of these claims becomes decisive for the formation of a self-awareness 

of the commonality of interests and a sense of community that unifies the members 

of the intended constituency. His notion of representation, then, is connected with 
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speech and with the idea of people claiming to “speak for” and “speak about” others, 

and not so much with special people (representatives) holding formal power to act for 

society at large and to produce changes in the distribution of rights and burdens. In 

this sense, while electoral representatives do hold a right to “speak for” (alongside a 

right to “act for”) others, their representative legitimacy is in no way exclusive or 

supreme over those of other claimants. 

At this point, it is useful to become more acquainted with some of Sawards’ 

specific terminology and central concepts. Representative claims are made by an 

author or claimant who purports to be speaking for the interests of and about 

specified social groups, who are his potential “constituency”, and they are directed at 

an “audience” that may or may not coincide with the constituency.  Both “audiences” 

and “constituencies” can be either “intended” or “actual”. An intended audience is a 

group to which a claim is addressed by a claimant – it is “maker-driven” as Saward 

puts it. An intended audience, then, are those to whom the claimant would like his 

message to reach. An actual audience is the group “whose members are conscious 

of receiving (e.g. hearing and reading) the claim.” They “[m]ay accept, reject, contest 

or ignore the claim”. It is, therefore, a “recipient-driven” audience. While the claimant 

may want to have his or her claim reach the widest audience possible, those who 

actually get to hear or know of it may be far less. An intended constituency, on the 

other hand, is “[t]he group the claimant claims to speak for (and as part of that, 

speaks about). It is a “maker driven” constituency. An actual constituency is a group 

“whose members recognize the claim as being for and about them, who see their 

interests as being implicated in a claim”; they “[m]ay accept, reject, contest or ignore 

the claim” (Saward, 2010, p. 50), which is why Saward classifies it as “recipient-

driven”. These categories may coincide or overlap, but it need not be so. A religious 

leader may deliver a speech in which he calls upon “the large majority of society” that 

is composed of “all men and women of faith”, for whom he “speaks for”, to defend 

themselves against an “atheist minority bent on destroying all religions by introducing 

gay marriage, legalizing abortion and forcing evolutionary theory in schools”. In doing 

this, the intended audience are all the religious people, regardless of their particular 

faith living in the nation and if he also claims that he speaks legitimately in the name 

of those same religious people, his intended constituency will coincide with the 

intended audience: all religious people. But the actual audience might be much 

Anais II Encontro PDPP -  Página 242



9 
 

smaller than his intended audience, as his speech may not reach all of those which 

he intended to persuade (only the attendants of his Sunday mess get to hear him, for 

instance; or if he speaks in a TV channel which is owned by his sect, only those who 

watch it, and tend to be of his own sect, become aware of its existence). In another 

example, given by Saward himself, the claim by Bono of speaking for “voiceless 

people of Africa” when proposing debt relief to African countries may have an actual 

audience larger than his intended audience (Saward, 2010, pp. 148-149): his 

audience, those to whom his message was explicitly directed at, may have been 

leaders of highly developed “western” societies or the main “western” media; but his 

actual audience, given his pop star status and the media attention he solicits, ended 

up being a great deal of people in the whole world, and not just “political leaders and 

elites”. Using yet again the case of Bono’s claim, his intended constituency, or those 

for which he said he was speaking (i.e. representing), were “poor voiceless Africans”; 

his actual constituency, however, or those who actually recognize his claim as being 

about them and their interests, may be smaller than his intended constituency – since 

many poor Africans might not even know him or have access to television.   

Politicians and other representatives, in this quest to “legitimize” their 

representative claim (by creating “converts” or followers), will attempt to present to 

their audiences and constituencies images of commonality, not only between 

themselves and the audience or constituency, but also between members of the 

audience or constituency themselves and, if they are successful, they may be said to 

create (where none had previously existed) a social or shared identity in the minds of 

the members of his or her audience. This newly acquired sense of commonality, 

based on perceived social or ideological similar traits (that may or may not 

correspond to an objective commonality), will eventually create, if successful, a 

strengthened electoral basis (or social-ideological basis of support) for the candidate, 

party, organization or cause that did not exist previously. An intended constituency 

that did not see itself as a united or common unit, may start to look at itself as a real 

unit, as a real constituency that shares some common interest: in the previous 

example of the religious leader of a sect, in which he claimed to speak for all religious 

people, regardless of their particular faith, if he were successful in his claim, he could 

have created a sense of unity among people who previously had only looked at 
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themselves as members of distinct sects and not as part of a massive group 

constituted by all “people of faith” and opposed to an “atheist-dominated state” .  

Naturally, members of intended audiences and constituencies may reject the 

representative claims being made: they may contest it, saying that the interest that is 

being endorsed by the claimant is not one that they hold or that they see as relevant; 

or that their interest is exactly the opposite of what the claimant expresses. Also, and 

more importantly, claims may not be “audible” in the first place, or may remain buried 

under a flood of other claims and demands and, in such a case, intended audiences 

and constituencies will never have a chance of becoming actual audiences and 

constituencies. All of this may impair or short-circuit the legitimacy and even the 

possibility of success of any representative claim. 

The unsustainable relativism of Saward and the role of “mediators” 

Once one approaches the problem of representation in the way Saward does, 

the key problem becomes that of finding the right sort of criteria to judge the 

legitimacy and establishing the proper role of each claim to representation in a way 

that is non-arbitrary and that is coherent with democratic normative criteria – even if 

they may be somewhat diverse and fairly more flexible than those that preside to the 

evaluation of electoral or formal representation. 

 However, according to Saward, there are no objective criteria - nor can or 

should they be devised by political theorists - to measure or evaluate the democratic 

legitimacy of these claims. Whereas in the case of electoral representatives, their 

democratic legitimacy can be easily assessed due to the formalized procedure of 

vote counting, the same cannot be said of nonelectoral representatives. And since 

there is no equivalent “acceptance event” regarding nonelectoral representation, no 

one is entitled to say objectively, from an external observer’s point of view, who is a 

“legitimate” representative or not except “appropriate constituencies”3, lest we adopt 

                                                             
3
 An appropriate constituency, for Saward, is “the intended plus the actual constituency. The intended 

constituency should be regarded as part of the appropriate constituency because its members may or 
may not regard themselves as being accurately spoken for or about by the claimant; a plausibly 
democratic perspective must surely lead to the view that those targeted as constituents by a claimant 
should have a chance to respond and to assess the claim. The actual constituency should be 
regarded as part of the appropriate constituency because ultimately it is not up to the claimant to 
restrict or otherwise to stipulate the range of people who regard their interests as implicated in a 
claim.” (Saward, 2010, p. 148). 
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a paternalistic stand. Therefore, it is success with constituencies which ultimately 

determines legitimacy and this is the only “democratic way”, according to Saward, to 

judge the legitimacy of representative claims4.  

In the end, we must admit that there is no authentic and definitive 

representation of people; all representative claims are partial and, at best, may be 

considered provisionally legitimate, as long as it seems more or less clear that they 

enjoy the acceptance of their constituencies. The way of measuring this acceptance 

is hard to determine, but it seems to revolve around the notion of prolonged “non-

objection” (Saward, 2010, p.52) and to be dependent on the “conditions of judgment”. 

These, in turn, depend on the degree of “openness” found in society, namely the free 

flow of information in society that allows for audiences and constituencies to have 

real opportunities to receive and respond to representative claims being made for 

and about them.  

This utter rejection of any criteria other than the constituencies’ subjective 

feelings regarding claims, which deems any attempt to establish roughly objective 

criteria of legitimacy to be “undemocratic” not only seems to be a case of misplaced 

and radical relativism, but actually makes Saward’s approach “blind” to some of the 

real and most serious impediments to the achievement of a fully democratic society.  

 Firstly, empirically speaking, as long as there is at least formal freedom of 

expression and free elections, audiences and constituencies will inevitably always be 

the (formal, at least) final judge of any representative claim. It is they who will, in the 

end, accept or reject any claim, find it credible or preposterous, and that in spite of 

                                                             
4
 “The essence of the approach to the question of democratic legitimacy which I defend is this: 

provisionally  acceptable claims to democratic legitimacy across society are those for which there is 
evidence of sufficient acceptance of claims by appropriate constituencies under reasonable conditions 
of judgments (…) Defining and locating the appropriate constituency with respect to these discussions 
is crucial. But prior to that more specific discussion, note the more general issue involved in who is the 
ultimate judge, on my view, of the democratic legitimacy of representative claims: the constituency and 
not the theorist or other observer. (…) it is not the role of political theorists to make first-order 
judgments about democratic legitimacy of representative claims using some set of substantive or even 
presumptively universal criteria (…) Given the burdens of judgment and the extraordinarily difficult 
epistemological issues involved in forging independent criteria of legitimacy, I see it as crucial, from a 
claim-based perspective, that we address relevant constituencies and audiences and say: “it is up to 
you to judge. From a democratic standpoint, it is your job to adjudicate on the democratic credentials 
of the representative claims, particularly those which seek to invoke you as a member of a 
constituency, making allegations about your character or wishes in the process”. There may be varied 
means of assessing the democratic legitimacy of representative claims, but this, I suggest, is the 
democrat’s way” (Saward, 2010, pp. 145-146). 
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whatever political theorists may have concluded in their research. Therefore, there is 

nothing “undemocratic” in political theorists attempting to provide more objective 

criteria for assessing the relative value or democratic legitimacy of representative 

claims, as their providing it will not foreclose in any practical or empirical sense the 

“sovereignty” of audiences or constituencies5. These criteria will serve only as an 

instrument of critical scrutiny, a tool for theorists and politically active citizens to be 

able to measure to what degree claims are being given their fair share of credit and 

attention. 

Secondly, and far more importantly, Saward is neglecting the most relevant 

fact that ought to be considered regarding claim acceptance or rejection: that neither 

claimants have direct access to audiences and constituencies, nor do audiences or 

constituencies have direct access themselves to claimants and their representative 

claims. Moreover, if we go beyond formal or symbolic aspects, the relative credibility 

of any representative claim is empirically dependent, again, on intermediaries6 and 

their previous portrayals of such claimants and claims. This lack of “directness of 

access” and the essential role played by those institutions that mediate between 

audiences and claimants, is probably the single most important aspect that is missing 

or grossly undertheorized in Saward’s analysis of “representation”. 

Remember that it is these constituencies’ opinion on the claimant’s credibility 

that serves as evidence of acceptance and it is the supposed acceptance that allows 

for the “provisional democratic legitimacy” (or lack of) of any claim. Despite the 

seemingly reasonableness of this perspective, one ought to bear in mind that its main 

theoretical consequence is that the democratic legitimacy of all claims (and of all 

claims equally) is, in the end, measured by social “success” or acceptance when, in 

fact, success is dependent, as Saward himself admits, on a claim actually reaching 

the intended targets (audience and constituency) in the first place7. Reaching their 

intended audiences and constituencies, making actual constituencies coincident or 

                                                             
5
 Also, the fact that it is a difficult task to find objective criteria, does not invalidate or render it a 

useless project. It only calls for more renewed theoretical efforts, care and openness to criticism to all 
those authors that embark on such a task 
6
 Saward considers them to be a sort of special audiences with power to disseminate them further to 

other enlarged audiences (Saward, p. 150). 
7
 It is true that he admits that “[c]laimants will have varied, and never complete, control over how their 

claims are communicated, who receives or is receptive to them, or indeed how they are interpreted” 
(Saward, 2010, p. 49). Despite this acknowledgment, Saward, as will be seen, does not fully theorize 
the real theoretical consequences that ought to derive from it.  
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larger even than their intended ones, however, is not something that rests in the 

control of either claimants, or constituencies or audiences – not entirely at least8.  

And it’s not just the “reaching” of claims that, to a certain extent, goes well 

beyond the control of either claimants or constituencies. It’s the whole perception of 

“authenticity” or “authorization” of the claimant’s claim that is dependent on those that 

mediate between claimants, audiences and constituencies.  

This dependency of the public on the information relayed by the media, - i.e., 

by large institutions whose job or exclusive task is precisely to select, filter and 

synthetize all sort of information, particularly political information, such as 

representative claims and social demands – is, to a great extent, inevitable. In huge 

societies people cannot check if, and to what extent, what all claimants are saying 

corresponds to the interests or perspectives of their intended constituencies or to 

what extent they have credible information backing their statement. We live in a 

society of “impersonal influence”, as Diana Mutz (1998) puts it, and, in itself, that 

“impersonal-influence society” is not necessarily worse than more traditional ones, 

based on personal communication and influence. This, however, does not mean at 

all that mass-media and this “new” environment is free of risks. On the contrary, risks 

are, possibly, much more severe than under the old “personal influence” model, as 

the media can affect much larger segments of the people and especially when there 

are dangerous trends in the way the media system has come to be organized .   

Despite being beyond the scope of this article to analyse such a vast literature, 

it is a well-known fact that a great number of writings on political psychology and 

media studies have systematically confirmed that the media and the way they 

present political reality have particularly strong effects (“priming”, “framing”, “agenda-

setting”) on people’s perceptions of government officials, electoral representatives, 

government policies, political proposals and their advocates (Iyengar et al, 1982).  

As everything that matters in politics, including representative claims, passes 

through the filters of the media, their organization as a system (of information and 

                                                             
8
It is curious to note also that we, as external analysts of others’ perceived acceptance are not actually 

able to directly measure that acceptance (its intensity or generality), for we too depend on data that 
are provided, selected, filtered, highlighted by third parties. Our perception of how accepted, indeed, 
are any claims by constituencies is also, then, dependent on the same media that stand in between 
claimants or claims and their intended constituencies and audiences. 
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communication) and the criteria they use to select and exclude, to highlight or 

sideline particular claims and demands (and their authors) have to be submitted to 

critical assessment by political theorists and plainly concerned and conscious citizens 

– as any other power (legislative, executive or judicial) is.  

In order to do that, however, we do need some sort of objective, ideal and 

normative criteria (beyond apparent success – as portrayed by the media themselves 

- or a vague and thin notion of “nonobjection” as suggested by Saward and other 

authors) to judge how representative claims which had more or less democratic 

legitimacy (even if provisional) were fairly or unfairly treated in the media, and by 

fairly I mean in accordance with democratic criteria. Attributing “democratic 

legitimacy” to the a posteriori evidence of subjective success of the claims and 

claimants among the public does not yield the power “to the people”, or to the 

constituencies for whom and about whom claimants claim to speak. That attitude of 

apparent “complete relativism”, in practice, actually transfers, or better still, abandons 

the power and discretion of legitimizing and delegitimizing claims to those in charge 

of the media system – with no possibility of critically assessing the arbitrary decisions 

of these. Establishing no criteria is giving the power of doing it to others: to those who 

mediate between claimants and their constituents.     

Criteria for judging the legitimacy of representative claims 

Finding objective criteria or intersubjectively valid criteria is what allows us to 

judge how attuned these “mediators” (between audiences and claimants) and the 

deliberative environment they create are to the goals of democracy. Dispensing with 

objective criteria, on the other hand, makes it impossible to critically assess the 

performance of the media system regarding the promotion or impairing of a genuinely 

democratic deliberative environment.   

To be fair to the author, he does identify some of the criteria that can be and 

usually are seen to be relevant by audiences and constituencies when judging claims 

(Saward, 2010, pp. 102 ff) but, in full accordance with his radical relativism, he does 

not believe that they are in themselves, in any objective sense, better or adequate 

criteria and, in any case, it is beyond the competence of political theorists to try to 

establish these or any other criteria as objectively and normatively better than others. 
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Regarding the question of what is the legitimacy of a claim, he asks not if a claim is 

legitimate (in a normative sense), but if it is legitimated in a Weberian sense, i.e., if it 

is perceived and accepted as legitimate by those who are its appropriate 

constituency. While one may agree that in some cases people empirically actually 

discriminate according to certain criteria and try to classify how and why people do 

that, it seems an unavoidable task of political theory to question normatively if at least 

some of those criteria can actually be said to objectively be those most compatible 

with democracy’s requirements and goals and why.  

Indeed, it is not unusual for people to feel that some “representative claims” 

(regardless of our own opinion and feelings concerning the person who speaks) – 

apart from those brought about by electoral candidates - ought to be given more 

credit than others and eventually should be listened to with more attention by public 

authorities and officials and also in other social instances, particularly the mass 

media. A large trade-union and its leading members, a highly organized and 

comprehensive social movement (e.g., the MST for landless peasants in Brazil) or 

even a church, is, or can easily be considered to be, more “legitimized” than a pop 

star, like Bono, to speak “for and about” specified others, at least about its members. 

Does this “feeling” correspond to anything with objective normative and democratic 

value? It probably does.  

When discussing the various forms nonelective representation may assume in 

democratic (i.e. polyarchical) societies and the various arguments used to justify the 

reception of diverse kinds of representative claims, Saward divides the typical 

patterns of “reception” of representative claims by audiences in two kinds: those that 

are based on the notion of “authorization” and that deal with the way the claimant is 

“connected” with society; and those that hinge on the perception of “authenticity” 

which, in turn, concerns the supposed “independence” of the person or institution 

which enhances the credibility of their statements (ibid, pp. 103-109).  

While this is absent in Saward’s analysis, and is in opposition to all the course 

of his argument, one ought to stress that the first kind of criteria, those relating to 

authorization and connection, are arguably the only ones that could be linked directly 

with the democratic ideal, as they ensure a certain formality and security in the 

relationship between what is being alleged in the name of social groups and what 
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these groups may actually think. Those criteria used by audiences and 

constituencies that relate to the perceived independence of the authors of claims 

have no connection whatsoever (or no necessary connection) with the democratic 

ideal, rather pointing to other concerns and assumptions. Independence is usually 

associated with the assumption that people are extremely unequal in their intellectual 

capacities and that one ought better to trust scientists and those who are specialists 

in the design of policies, for they are driven by “reason”, profound study and coolness 

of thought, instead of making society vulnerable to the “passions of the multitude” 

and the impulses of the vulgar man or the party fanatic and apparatchik.  

Contrastingly, as Dahl (1989) has argued, the moral or normative justification 

of the democratic ideal is grounded on the combination of a principle of equal 

consideration of interests and the deeply anti-elitist assumption of equal personal 

autonomy (i.e., the notion that every adult citizen ought to be presumed the best 

judge of his own interests). While this assumption may be invalid in some situations - 

which is one of the reasons why polyarchical societies are not, nor ought to be, 

integrally democratic – it is the perception of its general moral validity that provides 

legitimacy to democratic procedures against which elitism, from the times of Plato, 

has been utterly opposed.  

The first kind of criteria of reception, regarding “authorization” and connection, 

ought to retain our attention due to its democratic (i.e., anti-elitist or anti-paternalist) 

credentials. What kind of “representative claims”, then, ought to be perceived 

potentially as more “democratically legitimized”? 

Below the state, organizations, especially those that are “fuelled” through 

membership and connection to actually existing social groups, seem to be more 

qualified (through their leaders) to speak for others (when those “others” do have 

some connection between themselves and between themselves and the 

organization) than rival candidates. Large membership and numbers does allow for a 

sort of democratic presumption in favour of the leaders of this organization to speak 

in the name of (i.e., as representatives of) those members9. This democratic 

                                                             
9
 It could be argued that my criticisms of Saward’s approach here are somewhat too strong or artificial, 

given that these features of such organizations (large membership, deep connection with society’s 
groups, formal accountability mechanisms, etc) are all signs or manifestations of implicit “claim 
acceptance”, of “non-objection” by the represented. Therefore, one could very well hold fast to 
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presumption of enhanced representative legitimacy is increased when the 

organization itself displays some degree of internal accountability, generally 

mimicking formal aggregation devices found in a democratically organized State: 

either in the form of direct or electoral democracy, always with some degree of 

internal pluralism and political equality, free, fair and regular elections, freedom of 

speech, etc. This enhanced “representative legitimacy” is somewhat limited when the 

“representative claim” presented attempts to go beyond those who are members  - as 

in the case of a trade-union confederation representative claiming to speak for all 

workers, members or not, unionized or not - but it still has some effect. The reason 

for this lies in the strong connection of the organization to a significant part of a 

“constituency” that is not merely “subjective” (or “constructed by the speech of the 

candidate to representation”) but also objective, that is, grounded in actually existing 

social positions and interests (the condition of being a wage-earner, for instance).  

These increased “formalized” mechanisms of accountability, mimicking to a 

certain extent those existing for the choice of political representatives tout court in the 

society at large, may help explain, to a certain degree, some of the privileges that 

such organizations tend to display: their claims tend to be the object of more media 

attention than most others; they may be invited, by holders of formal political power, 

to discuss government policies, suggest policy options or changes in existing laws 

that regard their interests; they are given representative powers in social relations 

that also involve disputes of informal power (such as labor or industrial relations in 

                                                                                                                                                                                              
Saward’s purely subjective criterion, that of “non-objection” by constituencies. To a certain extent there 
is some truth to this argument. My point, however, is one of emphasis and clarity. “Non-objection” is a 
tremendously and dangerously vague criterion. Bono’s claim of being a representative of the “poor 
and voiceless people of Africa”, even if it were to be hailed with non-objection by both his audiences 
and constituencies; even if it were to be met with some apparent signs of explicit acceptance (let us 
imagine there were spontaneous celebrations or demonstrations in favour of his claims in various 
countries in Africa), would still remain, from an objective point of view, much less democratically 
legitimate than those representative claims being made by a member of a large trade-union 
confederation or a similar organization which display the features just referred to regarding their 
constituencies. These features are far more important, from a democratic point of view, than mere 
informal expressions of non-objection (at least as these are conveyed by the media system). Large 
membership and formal, well-functioning, institutions of accountability in an organization, and a real or 
material basis of constituencies (the class condition of workers, for instance) do not “prove” that a 
specific representative claim or demand has the actual support (subjective acceptance) of those in the 
name of which that specific claim or demand is being made; however, these characteristics, give these 
organizations’ representative claims and demands a prima facie and objective democratic legitimacy 
(much like what happens with electoral representatives) which is absent in the case of other putative 
representatives. It is this that I try to stress and clarify here and which I do not seem sufficiently 
stressed in Saward’s account of representation. Mine is not so much a position of radical opposition to 
Saward’s account, but more of a complementary perspective, which emphasizes that which seems to 
be dangerously under-emphasized or obscured. 
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the case of trade-unions and their disputes with capitalists and business 

organizations)10.  

These sort of organizations, based on large membership, intense activity and 

involvement of their members and others they pretend to represent, and that display 

formal procedures and mechanisms of control and accountability have a “grassroots” 

legitimacy that can be contrasted with what has been derisively called “astroturfing”, 

or those organizations that are fuelled essentially through large amounts of economic 

resources and corporate support, and that nevertheless attempt to portray 

themselves as wide social-movements with great popular support, disguising their 

real origins – occasionally with some success.   

From isocracy to Isegoria – or democratizing the deliberative dimension 

We must now return to one of the central problems already referred to - one 

which seems unduly neglected in Saward’s analysis - which is the fundamental role 

of the mediators in the construction (or failure to do so) of a deliberative environment 

which is in accordance with democratic ideals. An attentive reader of Saward’s book 

may easily point to the fact that the author is actually quite explicit in his concern with 

what he terms the “circumstances and conditions of judgment” that constituencies 

are given and the nature of the “acceptance acts” they may exhibit. This is true, but 

his development of the issues this raises is clearly limited and unsatisfactory.  

“Clearly, people’s consciousness or knowledge of being invoked as a consequence of a 

representative claim is important. The key issue there is the extent to which the members of 

a claim’s appropriate constituency are also part of that claim’s actual audience (…) The 

constituency being part of the audience is the key point here (…) These points raise issues 

of the openness of the informational context in which claims are made and assessed, as part 

                                                             
10

 They may even be given the power to autonomously produce, through bargaining and in 
cooperation with other (business) organizations, generally binding norms (with erga omnes effects), 
similar in legal and moral “strength” to state-enacted norms and also enjoying the backing of the 
coercive state apparatus. The so called “neo-corporatism” of Scandinavian countries, for instance, is 
an extreme instance of such a representative legitimacy that is not grounded in nation-wide elections. 
This last phenomenon is actually a hybrid case between representation as a simple legitimacy to 
speak for and representation as power to act and bind others, with the help of coercive state power 
and state laws. In fact, these representatives are able to devise equivalents of formal laws to which 
their members, and in some cases non-members, will be subject. It may be seen by some as 
democratically problematic and eventually as incoherent, if not contradictory, with formal electoral 
representation and with a properly functioning democracy. But, in any case, the holding of such power 
is to a great extent the result: 1) of the way in which such organizations connect intensely with very 
wide social groups; 2) of their highly formalized mechanisms of internal representation, control and 
accountability that mimic those of the polyarchical society at large. 
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of the “conditions of judgment.” The actualization of actual constituents, along with the 

reception of claims by intended constituents, depends on many factors linked to the 

functioning of a tolerably open society. For example, are there plural sources of information 

on public or political debates in the society in question, and how readily available are they to 

differently positioned citizens and others? (…) ” (Saward, 2010, pp. 150-151). 

Background conditions, therefore, in Saward’s terms, are central for any 

accurate and fair assessment of how much of a genuine consent has been given by 

constituencies to those who claim to speak for them, and in the absence of 

something as clear as a “free and fair election”, as what happens with electoral 

representatives, the author seems to believe that long-duration “nonobjections” (as 

silence or non-contestation) can be taken for consent (or can reasonably give a claim 

the status of “provisionally democratic”) if and as long as constituents live in an “open 

society” (ibid, p. 152). He quickly points out, nevertheless, that: “[t]here is an 

assumption here that claims are not just addressed to, but are “audible” and are 

listened to - an aspect complicated by the fact that representative claims can have 

silencing effects (as we saw in Chapter 2, my claim to speak for you may act to 

deprive you of a voice, requiring your silence, while seeming to give you a voice)” 

(idem, ibid). 

He then goes on to specify somewhat more what those necessary background 

conditions may mean. The concept he works with here is that of an “open society” 

which is “a society where the freedom to support and criticize political figures, claims, 

and proposals is of paramount value, and concomitantly where pluralism of ideas and 

values is widely accepted and practiced. It exhibits an array of democratic institutions 

as a core part of its means of protecting citizen rights and freedoms. Openness to 

new ideas, formations, and actors is a defining feature, including an openness to 

representative claim-making in varied contexts across society”. (Saward, 2010, p. 

154). The most central traits of this open society, then, are “freedom of expression, 

alternative information and associational autonomy” (ibid, p. 155), although free and 

fair elections and other characteristics of polyarchical societies are also required.  

While it is hard to disagree in abstract with what Saward contends, his account 

of what a deliberative and democratic environment entails and requires, particularly 

in terms of representative claims’ access to audiences and constituencies (and the 

problems they may face) is, to say the least, fairly incomplete. 
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The democratic ideal, which was identified at the beginning of this article with 

the continuous preservation of political equality throughout the decision-making 

process, including both deliberative and aggregative phases, is much more 

demanding than what Saward seems to suggest, when one considers not only his 

abstract account of what ideal “circumstances and conditions of judgment” mean, but 

also, and more tellingly so, the few examples he provides of instances in which 

societies would not satisfy those conditions. In these, all revolves around a state-

controlled or state-intimidated press, with one or few political parties being admitted 

and recurrent deliberate interferences by governments that very openly prevent or 

constrain speech. As obvious as this may be, it is hardly the only form of severely 

impairing political equality and freedom of expression in the deliberative phase. Other 

more insidious forms of introducing systematic inequality in the access of  claimants 

to audiences and vice versa are at least as troubling and defeating of political 

equality as those.  Freedom of expression is not just a fundamental freedom; when it 

is understood as an integral part of a demanding ideal of political equality such as 

isocracy (Baptista, 2010), it can no longer be regarded in a purely “negative” sense 

as it was commonly done by classical liberal authors in the XIXth century. What is 

meant by this is that in order to realize freedom of expression in a positive sense, it is 

necessary not only that people face no deliberate constraints or impediments, such 

as physical coercion caused by others, be they the state or other private individuals 

(negative freedom), but also that all kinds of impediments to equal and free 

expression are removed, so that all may communicate and access on equal terms 

their fellow citizens. This, quite obviously, must be understood as a “regulatory ideal”, 

much in the same way as isocracy itself: something that is not fully achievable but 

that can be approximated – with actual societies standing at different degrees of 

“attainment” of the ideal - and that ought to be used as a tool with which to measure 

the distance of actually existing societies and polyarchies to the ideal they claim to 

pursue.   

A democratically deliberative environment, just as the mechanisms (electoral 

laws and systems among other things) associated with voting during aggregative 

events (elections), must be structured in order that political equality is obtained and 

preserved, and, in this case, political equality is translatable into an equality of 

“positive freedom of expression” or the ideal of “isegoria”. Equal access to 
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“aggregative power” (or the equal vote) was once also vehemently denied by 

conservative liberals that deplored it as a self-destructive utopia, but it eventually 

became the norm and, to a large extent, democracy in the aggregative dimension is 

now firmly entrenched as a political tradition and a fundamental right in contemporary 

polyarchies. Equal access to the deliberative dimension and the instruments that 

allow for the selection and dissemination of claims, demands and information, on the 

other hand, is non-existent, and is not even seriously advocated by the great majority 

of authors (some of which seem to presume that it is achieved, as if by miracle, 

through mere negative freedom of expression).  

Logical and ethical coherence would suggest that, in the same way that the 

concern with political equality requires that political preferences expressed through 

the vote must be respected by those representatives who were elected on the 

premise of fulfilling or attempting to fulfil such preferences – despite the obvious 

failure of many representatives to do so in today’s polyarchies -, so should the time 

that stands in between the aggregative events (elections) - which is actually the 

larger period in which politics takes place, and that allows for the development of 

such preference -  be also structured in a way that is in accordance with the goal of 

preserving political equality.  

The realization of democracy is not just about enacting what people want, but 

also about giving them real and equal opportunities to critically reflect on what they 

want before and in-between making electoral choices that supposedly will achieve 

that for them.  To do so, the most important is precisely to ensure that there is an 

environment of free and egalitarian access to: 1) information (as a passive “receptor”) 

and 2) to the production of political information (as an active conveyor or producer). 

Notwithstanding his persistent denunciation of all forms of vanguardism or 

paternalism in politics, Robert Dahl included among his five criteria that must be met 

by a political system in order for it to be considered fully democratic (and not just 

polyarchical) that of citizens achieving an “enlightened understanding” of their 

interests and justified it in persuasive terms, which justify a lengthy quote:  

“One might object, I suppose, that enlightenment has nothing to do with democracy. But I 

think this would be a foolish and historically false assertion. It is foolish because democracy 

has usually been conceived as a system in which “rule by the people” makes it more likely 

that the “people” will get what it wants, or what it believes is best, than alternative systems 
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like guardianship in which an elite determines what is best. But to know what it wants, or 

what is best, the people must be enlightened, at least to some degree. I propose therefore to 

amplify the meaning of the democratic process by adding a third criterion. (…) Each citizen 

ought to have adequate and equal opportunities for discovering and validating (within the 

time permitted by the need for decision) the choice on the matter to be decided that would 

best serve the citizen’s interests.    

This criterion implies, then, that alternative procedures for making decisions ought to 

be evaluated according to the opportunities they furnish citizens for acquiring an 

understanding of means and ends, of one’s interests and the expected consequences of 

policies for interests, not only for oneself but for all other relevant persons as well. Insofar as 

a citizen’s good or interests requires attention to a public good or general interest, then 

citizens ought to have the opportunity to acquire an understanding of these matters. 

Ambiguous as the criterion may be, it provides guidance for determining the shape that 

institutions should take. Thus the criterion makes it hard to justify procedures that would cut 

off or supress information which, were it available, might well cause citizens to arrive at a 

different decision; or that would give some citizen much easier access than others to 

information of crucial importance; or that would present citizens with an agenda of decisions 

that had to be decided without discussion, though time was available; and so on. (…)” (Dahl, 

1989, pp.111-112). 

 

Political equality then is affected whenever the deliberative phase is 

constrained11, by the blocking or filtering of speeches and representative claims, and 

particularly when the ability or power of constraint is very unequally distributed. While 

the instance that will most often come to mind is that of a government which uses the 

state’s coercive potential to censor or intimidate journalists, this is only one of the 

many possibilities in which the free flow of information and speech is (potentially) 

affected.  

In an ideal scenario, it would be important, on the one hand, that some of the 

objective criteria mentioned in the previous sections would bear a great deal of 

weight in the way representative claims would be selected, framed and treated, 

                                                             
11

 In fact, the well-established and accurate assumption that freedom of expression is an 
instrumentally and intrinsically fundamental right of the democratic ideal derives precisely from the 
conviction that curtailing such a right in the deliberative phase would impair the capacity of people to 
be politically equal, as it would restrict the information and communication that is necessary for the 
formation of a consistent and informed decision and consent – and democracy would itself then be 
maimed even if there was pluralism of political parties and candidates at election day, no restrictions 
of voting rights, etc. This fact reveals how no definition of democracy, no matter how minimalist it may 
be, can be unconcerned with deliberation and citizen competence.  
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ensuring that, for instance, representative claims by astroturfing entities would not 

“crowd out” and silence the claims of more genuine “grassroot” and internally 

accountable mass movements. Representatives are not all equally democratically 

legitimate and some objective a priori criteria that correctly identify that different 

legitimacy can and should be devised and taken into account by the system of 

“mediators” (so as to democratize the access of audiences and constituencies to 

claims and of claimants to audiences and constituencies).  

On the other hand, however, political equality in the deliberative dimension 

cannot be thought of as identical or even similar to what such equality means or 

requires regarding the aggregative dimension. As will be recalled, respecting political 

equality in the case of electoral representatives and formal representation, means 

diminishing the distance between, on the one hand, the preferences expressed and 

temporarily “crystallized” by electors in the form of votes for parties’ and candidates’ 

programs and promises and, on the other hand, the actual political decisions and 

acts by the elected (in other words, by reinforcing a certain degree of 

“imperativeness” of representative mandates). However, regarding nonelectoral 

representation, it would make no sense to apply such a criterion, as the deliberative 

phase or dimension is concerned with forming, rethinking and reforming existing 

preferences. There is nothing “crystallized”, nor should there be, and no one can 

therefore pretend to end the debate and proclaim himself or herself as an exclusive 

or exceptionally authorized “representative” to claim something in the name of any 

group of people (even though some may reclaim some extra “presumptive 

legitimacy”).  

The equality to be expected and hailed in the deliberative dimension of 

democracy is more of a “qualitative” nature. Since deliberation is not about acting on 

prior crystalized preferences, but rather attempting to create new preferences, 

dispute old beliefs, and claiming new things for new (or old) groups, ideally, all major 

shades of opinion and claims should be given more than a mere proportional share 

of attention and opportunities for dissemination (proportional either to former votes in 
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electoral disputes, or proportional to present membership numbers and other 

criteria)12.  

Therefore, isegoria, or political equality in the deliberative dimension is the 

ideal of free and equal pluralism in which equality must be understood “qualitatively” 

(not plainly “arithmetically”), so as to provide to all shades of political opinion enough 

time and realistic opportunities to be known by their intended audiences and 

constituencies and make their claims minimally persuasive.   
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A sociedade dos iguais e o desprezo da política eleitoral: Igualdade, 
legitimidade e participação política na obra de Pierre Rosanvallon 

Luanda Dias Schramm1 

 
 

Resumo: Os debates sobre a cidadania contemporânea têm enfatizado o 
caráter particularista das reivindicações dos atores políticos.  Algumas 
vertentes da teoria política têm questionado as raízes do conceito universal 
da cidadania, enfatizando a questão das diferenças na construção de uma 
democracia mais justa e equitativa.  A percepção de que a cidadania nacional 
universalmente colocada não atende à coexistência cultural promoveu o 
reconhecimento de identidades particulares e de grupos, em que demandas 
de minorias passaram a ser consideradas a partir da dimensão política do 
reconhecimento de direitos culturais a grupos específicos, por meio de uma 
releitura das noções de igualdade e diferença.  Pierre Rosanvallon, autor que 
tem se dedicado à construção de uma filosofia da igualdade, define os 
princípios que fundamentam o que ele chama de ‘a sociedade dos iguais’ – 
singularidade, reciprocidade e comunalidade – como condições de uma 
solidariedade mais ativa. O intuito desse projeto é avaliar a pertinência de 
suas formulações sobre a cidadania, à luz das especificidades da experiência 
política contemporânea. 
 

 

Introdução 

O liberalismo político contribuiu para a formulação da noção de 

cidadania universal, baseada na afirmação de que todos os indivíduos 

nascem livres e iguais, mas também reduziu a cidadania a um estatuto legal, 

indicando os direitos que o indivíduo detém contra o Estado. A forma como 

esses direitos são exercidos, as noções de vida pública, atividade cívica e 

participação política são estranhas ou irrelevantes às definições de cidadania 

que se enquadram na moldura restrita da democracia liberal, sobretudo em 

sua versão minimalista. 

O ideal de unidade, caro à concepção moderna de política, 

materializa-se na pretensão de universalidade da igualdade política. Tal ideal 

opera como uma espécie de  discurso legitimador dos critérios de inclusão e 

exclusão da esfera política. Reivindicações particularistas, nessa concepção, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília. 
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são vistas como desagregadoras e prejudiciais à política. O racionalismo 

político assim materializado incorpora imperativos racionais na administração 

pública, e na exigência de qualificação para o debate público, questão 

sempre presente nas discussões sobre cidadania. 

O discurso universalista cumpre uma função ideológica de 

exclusão da alteridade que, no caso do racionalismo político, trata-se de uma 

exclusão pela presunção de incapacidade atribuída aos membros das 

classes subalternas. O que esse discurso não revela é que a tendência à 

universalização de interesses particulares está intimamente relacionada à 

posição social, é uma possibilidade desigualmente distribuída entre os 

diversos grupos sociais. 

 É importante observar a estreita relação entre as dimensões normativa 

e política da cidadania – não obstante a descontinuidade teórica entre os dois 

domínios. A capacidade de participação e de envolvimento dos cidadãos – 

possibilitada pelo usufruto dos direitos civis e políticos – que buscam, além 

de um patamar econômico de justiça social, o reconhecimento político e 

social como iguais, pode se viabilizar pelas mais diversas ações, vinculações 

e identificações, na pluralidade de lutas que se estabelecem no cotidiano. 

Apesar de a democracia ser frequentemente sacrificada nas lutas 

por democratização (HELD, 1996), essas lutas conseguem alçar patamares 

mais elevados ao se valer do discursos universalista para conferir 

legitimidade às suas reivindicações. Os custos políticos envolvidos nas 

tentativas de des-emancipação, ou seja, na usurpação de direitos duramente 

conquistados, fazem com que as forças dominantes na sociedade tenham 

que reinventar suas formas de legitimação, assumindo como seus, discursos 

antes vinculados às classes subalternas.   

A força das instituições democráticas está em possibilitar a 

mediação política para os conflitos econômicos e sociais. Assim, a expansão 

dos direitos sociais é a consolidação das instituições democráticas. A 

expansão da cidadania pela ação dos movimentos sociais nas instituições 

democráticas é a consolidação mesma da inclusão social. Porém, o mesmo 

arcabouço teórico normativo que possibilitou apropriações emancipatórias, 
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também se presta à construção de obstáculos à emancipação. Os limites à 

cidadania democrática são primordialmente de ordem material, visto que as 

desigualdades materiais estruturam de forma diferenciada o acesso das 

pessoas aos instrumentos de interpretação do mundo, mas são também de 

ordem teórica, quando os instrumentos e percepção do mundo e da realidade 

social – as elaborações teóricas – cumprem a função de legitimar as 

desigualdades, e impedir o acesso à interpretações alternativas.  

Nas lutas materiais e simbólicas pela definição do universo 

legítimo, ao mesmo tempo em que há uma ampliação da cidadania com a 

abertura de novos espaços, a conquista de novos direitos e a entrada de 

novos atores na esfera política, esses movimentos de ampliação são 

continuamente acompanhados de tentativas de cerceamento (des-

emancipação) da vontade popular. Assim, os discursos universalistas que 

servem à perpetuação de exclusões, também servem de referência nas lutas 

por reivindicações particularistas, que têm maior possibilidade de êxito se 

forem articuladas e expressas em termos universalistas. 

A ambigüidade que configura a noção de cidadania desde seu 

fundamento moderno, em que titularidade de direitos e participação política 

se provocam, se repelem e se combinam nas diferentes vertentes das teorias 

democráticas, com a proliferação das reivindicações por direitos civis, 

políticos, sociais e culturais, dá lugar a uma abertura de sentido que torna 

difícil qualquer tentativa de categorização.  

Da cidadania democrática como hoje a entendemos, faz parte em 

qualquer caso o sufrágio universal, cujo advento foi por muito tempo 

impossibilitado pelas cláusulas de exclusão estabelecidas pela tradição 

liberal em detrimento dos povos coloniais e de origem colonial, das mulheres 

e dos não-proprietários. E estas cláusulas foram por muito tempo justificadas, 

assimilando os excluídos a “bestas de carga”, a “instrumentos de trabalho”, a 

“máquinas bípedes” ou, na melhor das hipóteses, a “crianças” (LOSURDO, 

2004). O mito do ocidente democrático hoje hegemônico também quer fazer 

crer que democracia e livre mercado capitalista se identificam.  
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Apesar de estarmos diante de um quadro variado e contraditório, a 

tendência principal, no âmbito de um processo ainda em curso, é a de 

redução teórica da democracia. Uma vez que esta não consegue realizar 

suas promessas, nem quanto aos direitos materiais nem quanto à 

participação dos cidadãos nas escolhas políticas, procede-se a uma 

redefinição mínima que a adapta ao sistema político existente. 

O formalismo de uma definição baseada exclusivamente no 

correto funcionamento das regras do jogo termina por considerar irrelevantes 

não só direitos políticos (para não falar dos materiais) mas também os 

direitos civis dos cidadãos2. Ao considerar a miséria de amplas massas como 

um questão meramente privada, é possível considerar os direitos do homem 

como meramente formais. Assim, a renúncia à categoria de democracia 

substancial é análoga à liquidação dos direitos sociais e econômicos 

(LOSURDO, 2004:277). 

Segundo Losurdo, nos países de tradição liberal mais consolidada, 

afirmou-se um tipo de mecanismo eleitoral que, além de reduzir a competição 

à disputa entre dois líderes mais ou menos carismáticos e de marginalizar os 

partidos organizados com base num programa – em primeiro lugar, os 

partidos ligados às classes subalternas, não hesita em cancelar o próprio 

princípio da soberania popular. (LOSURDO, 2004:9) 

 

 

O sufrágio universal e o indivíduo eleitor 

Pierre Rosanvallon adota uma visão patológica de democracia. 

Sua primeira trilogia da história da democracia na França deixa clara sua 

devoção à democracia liberal como o telos da política moderna, enquanto 

também ilumina as patologias das quais tanto o liberalismo quanto a 

democracia são, em sua visão, dotados. A revisão da história da democracia 

francesa se organiza em torno da tensão conceitual entre liberalismo e 

democracia. Ele divide sua obra a partir do que chama de a “tripla 

experiência” da democracia na França, ressaltando a especificidade do caso 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Nas perspectivas liberais antidemocráticas mais extremadas, como a representada por Hayek (1969), 
por exemplo, freqüentemente se recusa a reconhecer a universalidade do sufrágio como um direito 
subjetivo, como se não fosse nada mais do que uma concessão a ser efetivada segundo as 
circunstâncias. 
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francês: a experiência do individualismo e igualdade política; o 

empoderamento do coletivo; e a reconciliação entre a soberania popular e o 

governo representativo. 

Ele propõe escavar as origens e tensões do sufrágio universal, da 

representação democrática, e da soberania popular, desde a revolução. Sua 

revisão da história da democracia francesa se organiza em torno da tensão 

conceitual entre liberalismo e democracia. Ele divide sua obra a partir do que 

chama de a “tripla experiência” da democracia na França, ressaltando a 

especificidade do caso francês: a experiência do individualismo e igualdade 

política em Le sacre du citoyen (1992); o empoderamento do coletivo em Le 

peuple introuvable (1998); e a reconciliação entre a soberania popular e o 

governo representativo em La démocratie inachevée (2000).  

A convicção de Rosanvallon, inspirada em Loius Dumont, de que o 

advento do indivíduo é a característica singular mais distintiva da 

modernidade, leva o autor a narrar a experiência francesa de individualismo e 

igualdade política no primeiro volume de sua trilogia, Le sacre de citoyen 

(1992). Nessa obra ele reconstrói os debates em torno da emergência do 

sufrágio universal na frança, na história de uma dupla transição: de simples 

consentimento ao auto-governo, por um lado; e do povo figurado como um 

corpo ao indivíduo autônomo, do outro. 

 

Em Le sacre de citoyen (1992), Rosanvallon traça a história da 

‘sagração do cidadão’. Nos momentos imediatamente posteriores à 

Revolução, o princípio de igualdade política não está em questão, todos os 

indivíduos têm o mesmo peso na decisão e legitimação política.  

 
Um homem, uma voz, um voto. A equação simples se nos impõe 
com a força da evidência. A igualdade diante da urna eleitoral é 
para nós a condição primeira da democracia, a forma mais 
elementar de igualdade, a base mais indiscutível do direito.3 

 
O caráter hoje incontestável do sufrágio universal, pedra angular 

de todo o sistema político, é, porém, segundo o autor, uma unanimidade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 « Un homme, une voix. L’équation simple s’impose à nous avec la force de l’évidence. L’égalité 
devant l’urne électorale est pour nous la condition première de la démocratie, la forme la plus 
élémentaire de l’égalité, la base la plus indiscutable du droit ». (ROSANVALLON, 1992: 11) 
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bastante recente. durante a primeira metade do século 19, as elites liberais 

denunciavam o sufrágio universal como uma ameaça de subversão da 

política pelas ‘paixões do número’. 

 
E se as mulheres só votam há meio século, isso parece uma 
questão longínqua em nossas mentes, extraordinariamente 
distante, que nos remete ao que nos parece ser um tipo de era 
pré-histórica da sociedade moderna, quase incompreensível. 
(ROSANVALLON, 1992:11)  

 

As interrogações sobre a oportunidade política e a validade 

filosófica da extensão a todos os indivíduos do direito de sufrágio estiveram, 

durante longos decênios, no centro da vida intelectual e dos debates políticos 

(1992:12). O sufrágio universal é a grande questão do século 19, “é em torno 

dela que se polarizaram os fantasmas sociais, as perplexidades intelectuais e 

os sonhos políticos”, ela amarrou todas as interrogações sobre o sentido e as 

formas da democracia moderna: a respeito dos direitos civis e direitos 

políticos, da legitimidade e do poder, da liberdade e da participação, da 

igualdade e da capacidade. 

 
Se a democracia é ao mesmo tempo um regime (poder do povo) 
e uma religião (a celebração de uma mítica sociedade dos 
iguais), ela encontra na ideia de sufrágio universal sua dupla 
matriz, o lugar de expressão de sua ambivalência, o ponto de 
tensão de sua significação. (ROSANVALLON, 1992:13) 

 
Rosanvallon destaca a formidável ruptura intelectual que a ideia de 

igualdade política introduziu nas representações sociais dos séculos 18 e 19. 

A igualdade política instaura um tipo de relação inédita entre os homens, 

distante, segundo ele, das interpretações liberais e cristãs. a ideia de 

igualdade política “opera uma revolução no interior mesmo da nova ordem 

liberal que se afirma a partir do século 17.” (ROSANVALLON, 1992:14) 

O direito de voto não é, para ele, somente uma liberdade formal. A 

igualdade política ‘marca a entrada no mundo dos indivíduos’, afirma um tipo 

de ‘equivalência de qualidades’, em ruptura com ‘visões tradicionais do corpo 

político’. A igualdade política só pode ser formulada no quadro de uma visão 

atomística e abstrata da formação dos vínculos sociais. Para Rosanvallon, a 

igualdade não pode ser pensada a não ser na perspectiva de um 
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individualismo radical, contrariamente a outras formas de igualdade, que 

podem perfeitamente se acomodar a uma organização hierárquica ou 

diferenciada do social.   

A igualdade política definida nesses termos aproxima e anula 

“aquilo que há de mais naturalmente diferente entre os homens: o saber e o 

poder” (1992:15). Para Rosanvallon, é a forma ‘mais artificial e mais 

exemplar’ de igualdade. Nem as categorias da justiça distributiva, nem as da 

justiça comutativa conseguem apreendê-la, o sufrágio universal é um tipo de 

sacramento de igualdade entre os homens. 

 

Rosanvallon retém de Claude Lefort a convicção de que a teoria 

marxista herdada não fornecia as ferramentas necessárias para o tipo de 

crítica à hierarquia e defesa do pluralismo e experimentação que políticas 

esquerdistas parecem demandar desde 1968. Por meio de sua narrativa da 

modernidade, gerada pela reflexão sobre as origens profundas do 

totalitarismo, Lefort sugere que o totalitarismo emerge da extirpação do 

político como tal. Em sua tese (LEFORT,1972), supervisionada por Raymond 

Aron, Lefort adota a visão de Maquiavel a respeito da inevitabilidade do 

conflito, para criticar a tradição marxista em sua esperança, em nome da 

unidade pós-política, de transcender a divisão. Rosanvallon segue Lefort na 

tentativa de considerar a questão da emancipação política a partir do ponto 

de vista das teorias ‘realistas’ da dominação (Maquiavel, La Boétie, Pareto), 

em vez de considerá-la pelo prisma da teoria marxista, em que dominação é 

sobretudo dominação econômica, da qual a dominação política é 

simplesmente uma derivação (JAINCHILL e MOYN, 2004:115). Rosanvallon, 

seguindo a crítica de Lefort ao ponto-cego da visão marxista, argumenta que 

a ideia de autogestão, cujo exame marcou o início de sua carreira 

acadêmica, demanda a “reabilitação do político”, e portanto a rejeição das 

cegueiras da utopia e da tecnocracia, que pretendem ambas transcender o 

político/a política. 

O desejo de reabilitar o político tem sido um tema central ao longo 

de sua carreira, retomando a ideia de autogestão concebida como uma nova 

forma de liberalismo político, segundo ele inteiramente separada do 

liberalismo econômico. Para Rosanvallon, o liberalismo político corretamente 
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impôs limites ao Estado e respondeu à necessidade de flexibilidade pluralista, 

sem nunca resolver o problema de adaptação às mudanças tecnológicas e 

industriais, e assim permaneceu congelado no século 18, sendo incapaz de 

ultrapassar os limites da questão das liberdades públicas e individuais. Então 

ele atribui a si mesmo a tarefa de descobrir formas políticas bem adaptadas a 

uma sociedade complexa e desenvolvida.  

Assim, sua teoria da autogestão recuperaria elementos do 

liberalismo político de sua implicação inicial com a defesa da propriedade 

individual e “atualizaria Locke”. Mas também corrigiria o liberalismo político 

assegurando que o liberalismo não se restrinja à função negativa de impedir 

a intervenção predatória do Estado na sociedade, sem também propiciar 

meios mais positivos de criar uma sociedade civil vibrante e pluralista. 

Segundo o autor, enquanto a ideia de autogestão herda do marxismo a crítica 

da sociedade burguesa e do liberalismo o princípio de reduzir o poder do 

Estado e tornar a sociedade civil soberana, ela vai além de ambos 

(ROSANVALLON, 1976:41-8). 

 

Jainchill e Moyn (2004:116) argumentam que é decisivo para a 

compreensão da historia da democracia de Rosanvallon constatar que ele 

começa sua carreira intelectual com o impulso de desenvolver um novo tipo 

de liberalismo, um liberalismo democrático. Lefort e Rosanvallon se 

denominam como esquerda independente, para definir uma visão nova e 

pós-comunista de política radical. Rosanvallon adota uma visão patológica de 

democracia, presente na obra de Furet, como premissa para a tese de que o 

objetivo da política moderna precisa ser um ordenamento liberal da 

sociedade que castiga necessariamente os fundamentos democráticos da 

legitimidade moderna à luz do apoio àqueles fundamentos facilmente 

promove o totalitarismo e formas terroristas de controle. (JAINCHILL e 

MOYN, 2004:117). 

Rosanvallon compartilha com os outros intelectuais que Furet 

reuniu ao seu redor - associados com o New French Thought e o 

neoliberalismo francês - o intuito de refletir sobre o problema do totalitarismo 

e o problema do político em geral. Em seu trabalhos iniciais, rosanvallon 

seguiu a crença geral de Furet na onipresença da ameaça totalitária. Mas em 
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nome de sua própria aspiração democrática original, o autor procurava evitar 

a redução da democracia ao terror e encontrar uma nova maneira de pensar 

sobre a institucionalização.  

À consensual rejeição do totalitarismo no pensamento francês de 

então, Rosanvallon acrescenta outra missão: “um trabalho imenso precisa ser 

feito agora na definição de alternativas positivas para manter nossa ambição 

de transformar a sociedade” (1979:5). Pierre Rosanvallon então estende a 

crítica do totalitarismo ao espectro totalitário presente na história do próprio 

liberalismo. Em Le capitalisme utopique, o autor tenta mostrar o desejo proto-

totalitário por homogeneidade monística e transparência harmoniosa que ele 

percebia latente nas visões do mercado no século 18. “A utopia liberal 

econômica do século 18 e a utopia socialista política do século 19 parecem 

ser (turn out to be) duas faces iguais e opostas da mesma representação da 

sociedade” (1979:5-6). 

 

Em vez de rejeitar a crítica do totalitarismo Rosanvallon procura 

estendê-la e enraizá-la profundamente nas origens do próprio liberalismo ( e 

não apenas na democracia). “Todos os fundamentos intelectuais do 

liberalismo utópico abrem caminhos (paths) muito mais brutais. A recusa do 

político, a utopia de uma sociedade transparente, a crítica de estruturas 

sociais intermediárias autônomas: tudo está no lugar para ... uma sociedade 

totalitária” (1979:160). Como resultado, Rosanvallon afirma que “é talvez a 

modernidade mesma que agora seja necessário interrogar e botar atrás das 

grades.” (1979:229). Razão e vontade, racionalismo e voluntarismo, harmonia 

econômica e unidade política: cada par emerge na visão de Rosavallon, 

como a dupla face da mesma patologia. (JAINCHILL e MOIN, 2004:120) 

Nessa leitura do liberalismo utópico, o autor se apóia na 

reinterpretação do antropólogo francês Louis Dumont sobre as origens 

históricas e o caráter distintivo da modernidade. Em seus estudos sobre a 

sociedade indiana, seu sistema de castas, o colonialismo e a formação da 

Índia moderna, Dumont oferece um nítido (strict and stark) contraste entre 

sociedades holista e individualista, ressaltando a contingência e a raridade da 

última contra a prevalência da primeira na história humana, e marca a 

passagem da hierarquia para a igualdade – do holismo ao individualismo – 
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como o ponto de mutação/virada na história ocidental (e humana). para 

Dumont, foi o cristianismo que tornou essa transição possível, pois foi a única 

tradição cultural humana que inventou o individualismo. O anti-totalitarismo 

de Rosanvallon também encontrou em Dumont a explicação de que os 

regimes políticos totalitários do século 20 foram tentativas fúteis, mas 

violentas, de retorno à totalidade holística, rebeliões contra (mas dentro) do 

universo individualista moderno. 

Em Le capitalisme utopique Rosanvallon tenta tirar legitimidade do 

liberalismo nos mesmo termos em que invalida a democracia voluntarista. 

Mas ao estender o veredicto negativo ao liberalismo racional, para Jainchill e 

Moyn, ele permanece negativista e vitou uma cura potencial para a 

modernidade endossada por Furet – liberalismo – apenas piorando a doença 

original. (JAINCHILL e MOYN, 2004:124). Na conclusão de Le capitalisme 

utopique,  Rosanvallon rejeita a ilusão de que o governo da lei e os direitos 

do homem possam promover um conteúdo suficiente para o liberalismo e fala 

de “uma teoria política simultaneamente realista e revolucionária”, como um 

“projeto crítico para o futuro da democracia” (ROSANVALLON, 1979:230) 

Rosanvallon, bem como outros intelectuais neoliberais, retoma os 

temas dos debates dos anos 1970: o fim do totalitarismo, a renovação da 

democracia, a ultrapassagem da alternativa entre estatismo e privatismo. 

Para Jainchill e Moyn (2004:125), Rosanvallon colocou mas não resolveu a 

questão fundamental de como imaginar a sociedade moderna comprometida 

com a liberdade e igualdade que poderia evitar a tentação totalitária de 

unidade que Rosanvallon viu nas origens de ambos, liberalismo e 

democracia. E se dedicou então à ousada porém difícil empreitada de buscar 

no passado fontes de solidariedade política compatíveis com a necessidade 

de pluralismo social. 

 
Pierre Rosanvallon curiosamente pertence ao movimento 

denominado segunda esquerda, e também se assume como representante 

do ‘neoliberalismo francês’. Inspirado na proposta de seu mestre François 

Furet, que revisou a história da revolução francesa no intuito de demonstrar o 

caráter totalitário da democracia, como se a democracia tendesse fatalmente 

ao terror. Rosanvallon pretende ampliar essa ideia de Furet para o 
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liberalismo. O autor escreveu duas trilogias, uma faz uma recuperação da 

história do sufrágio e da democracia representativa na França, por meio da 

análise dos debates que se deram durante o período pós-revolucionário. A 

segunda trilogia trata das transformações da democracia no século 21, 

elabora uma crítica à política eleitoral, a partir do diagnóstico de mal estar na 

democracia eleitoral e crise de representação política, o autor analisa formas 

alternativas de ação contra-democrática e formas emergentes de legitimidade 

democrática, que desemboca na ideia da sociedade dos iguais. As duas 

trilogias compõem juntas sua visão sobre a configuração histórica das 

relações entre democracia e liberalismo, e apresentam uma continuidade na 

obra de Rosanvallon.  

 

 

A democracia representativa e a ‘sociedade dos iguais’ 
A sua segunda trilogia parte das premissas da patologia 

democrática e da opacidade da representação política, e opera com três 

categorias que se articulam na sua análise das feições assumidas pela 

democracia contemporânea. São elas: imparcialidade, reflexividade e 

proximidade. Essas categorias se articulam na definição de igualdade política 

em Rosanvallon, e caracterizam aquilo que o autor denomina por ‘sociedade 

dos iguais’. Em La contre-démocracie, Rosanvallon designa o conjunto de 

instrumentos de vigilância e avaliação dos governos que concorrem ao 

exercício da cidadania. Esses instrumentos que exercem um contra-poder 

para limitar o “absolutismo dos governantes” que foram legitimados pela 

sagração das eleições. Tais instrumentos porém também podem concorrer 

para o enfraquecimento da democracia, e revelar a distância que separa 

governantes de governados. Face a uma sociedade mobilizada mas dividida, 

os governos veem sua capacidade de agir ser fortemente limitada. Enquanto 

que se abre caminho aos excessos populistas, fundados sobre a promessa 

de uma política que respondesse às aspirações de um povo ficcionalmente 

reunificado.  

 

Para Rosanvallon, não se trata de opor a essa crise da democracia 

representativa uma democracia participativa, que seria esperado que 
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exprimisse a verdadeira vontade do povo. Mas sim se encontrar o caminho 

de uma nova relação positiva com a política fundado sobre a adesão a um 

projeto que recupere o sentido de viver juntos. Em La legitimité démocratique, 

o autor afirma: “O povo é a fonte de todo poder democrático”. Mas a eleição 

não garante que um governo esteja a serviço do interesse geral, nem que ele 

subsista. É porque um poder não é doravante considerado como plenamente 

democrático se não for submetido ao controle de testes e validação ambos 

concorrentes e complementares da expressão eleitoral majoritária. Ele deve 

respeitar uma tripla exigência de distanciamento de posições partidárias e 

interesses particulares (legitimidade de imparcialidade), consideração das 

expressões plurais do bem comum (legitimidade de reflexividade), e de 

reconhecimento de todas as singularidades (legitimidade de proximidade). 

Daí o autor aponta como resultados desta “revolução da legitimidade” o 

desenvolvimento de instituições como as ‘autoridades independentes’ e as 

‘cortes constitucionais’, bem como a emergência de um governo sempre 

atento aos indivíduos e às situações particulares.  

No último volume da segunda trilogia, o autor define os princípios 

que fundamentam a sociedade dos iguais: singularidade, reciprocidade e 

comunalidade, como condições de uma solidariedade mais ativa. Em sua 

filosofia da igualdade, como uma relação social que permitir além das teorias 

da justiça próprias à reflexão contemporânea. O autor parte do diagnóstico do 

crescimento exponencial da desigualdade, que ele chama de “uma 

verdadeira contra-revolução”: 
Os fatores econômicos e sociais que engendraram essa 
situação são bem conhecidos. Mas a pane da ideia de igualdade 
também desempenhou um papel maior ao conduzir à 
deslegitimação do imposto e as ações de redistribuição, ao 
produzir ao mesmo tempo uma forma de resignação e de 
impotência face as desigualdades.  

 
Não há nada de mais urgente, portanto, segundo o autor, do que 

refundar a ideia de igualdade para sair dos impasses do tempo presente. 

Rosanvallon explica que Rawls e Habermas fizeram muito para renovar o 

pensamento político, mas lamenta que suas abordagens à teoria política 

tenham um caráter muito normativo, ignorando a complexidade da 

experiência democrática atual e de sua evolução não-linear ao longo do 
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tempo. Um problema proeminente é o salto entre a legitimação 

procedimental, conferida por eleições, e ‘confiança política  substantiva’,  

crescentemente retirada dos governantes, de todo modo corretamente 

votados e investidos dos cargos. 

A democracia contemporânea, entendida nesses termos, é um 

‘caso mais rico’ do que os modelos exíguos propostos por Schumpeter e 

seus seguidores, que a concebem como apenas um método de seleção de 

governantes, de mera escolha entre elites concorrentes pelo poder.  

Sua ideia pretende ser concebida não no espírito do minimalismo, 

mas de um “realismo positivamente preocupado”, que naturalmente 

permaneceria imperfeito, e seria responsável por uma perversão em 

particular – a patologia do populismo, em que algumas formas de contra-

democracia ameaçam engolir a própria democracia. (ver: ROSANVALLON, 

2006: 269-78) 

Mas se esse perigo demanda vigilância, o balanço dos recentes 

desenvolvimentos é de longe menos negativo do que as convencionais 

expressões de desilusão com os destinos do governo representativo. O 

verdadeiro “fenômeno memorável” do período não foi, para Rosanvallon, nem 

um declínio no engajamento político, nem uma elevação da onda dos 

mercados desregulados, mas o crescimento da sociedade civil auto-

organizada, expandindo uma ‘democracia indireta’ em torno e além dos 

sistemas eleitorais. Esse ganho trouxe consigo uma perda de saliência da 

esfera política, concebida de forma restrita. (ROSANVALLON, 2000:393).  

A ‘história filosófica do político’ proposta pelo autor tem o intuito de 

unir conhecimento e ação, buscando superar esse impasse ao formular uma 

teoria da democracia não mais divorciada da ação para trazê-la à vida. 

(ROSANVALLON, 2006:322).  

Perry Anderson afirma que apesar de a abordagem de 

Rosanvallon à democracia, passada e presente, ser empiricamente muito 

mais rica do que teorizações de uma posição original ou razão comunicativa, 

essa vantagem é mais limitada do que parece, e tem seu preço. Anderson 

afirma que na ‘história filosófica do político’ de Rosanvallon há mais filosofia 

do que história (ANDERSON, 2009:205), ele compara-o às visões do 

passado na obra de Foucault, que consistem antes em parábolas para 
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instrução presente, do que verdadeiros estudos historiográficos, reunindo 

evidências que corroborem filosofemas concebidos independente delas. 

Mais claramente do que nos casos de Rawls e Habermas, como 

veremos adiante, essa é uma proposta apologética. Enquanto ambos 

esboçam uma ordem normativa inscrita nas instituições e entendimentos 

existentes nas sociedades ocidentais, ainda que na prática sejam 

frequentemente distorcidas por ambos autores, Rosanvallon se move na 

direção oposta, buscando mostrar, na segunda parte da sua obra, que 

consiste numa incompreensão da nossa democracia existente supor que ela 

falha em realizar os valores da soberania popular, aos quais ela preenche de 

maneiras mais sutis e mais ricas do que usualmente imaginado.  

Para Anderson, a função do argumento de Rosanvallon é a de 

uma compensação ideológica, em vez de lamentar a queda do sistema 

eleitoral como veículo da vontade popular, nós deveríamos celebrar a 

emergência de formas não eleitorais de accountability e do bem comum.  

 
A enorme gama de substitutos arregimentados para este fim 
beira às vezes o cômico: não apenas cortes constitucionais, 
procissões de rua ou comissões de auditoria, como também 
bancos centrais, agências de classificação de risco e 
‘conversações políticas’, das quais nós somos solenemente 
informados que há 15 milhões por dia na grã-bretanha.4 
(ANDERSON, 2009: 207) 

 

Todos esses substitutos à política eleitoral são, para Rosanvallon, 

medidores de saúde democrática. Anderson enfatiza que o objetivo do 

exercício é claro, como Rosanvallon o coloca: ‘uma certa dessacralização da 

vida eleitoral’ e a ‘multiplicação de autoridades funcionais’ são essenciais pra 

aquela soberania complexa em que, pela primeira vez, a ‘democracia pode 

ser total e completamente liberal’”. (ROSANVALLON, 2000: 407-8).  

Na situação atual de questionamento dos efeitos antidemocráticos 

do ideário neo-liberal, Rosanvallon assume a tarefa não tanto de ataque ao 

velho, mas de embelezamento do novo, por meio de uma interpretação 

construtiva das mudanças que sobrevieram, como um trabalho em 

andamento na direção de um futuro ainda mais (total e completamente) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Cf. ROSANVALLON, 2008: 327. 
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liberal. “O resultado é um incapacitante quociente de eufemismo”, conferindo 

às suas respostas um “penetrante ar de brandura que inevitavelmente limitou 

seu apelo”. A dimensão social desse liberalismo – o sentido no qual 

Rosanvallon reivindica sua posição à esquerda nos compromissos 

republicanos – não compensa essa desvantagem (ANDERSON, 2009). 

 
A despeito de seu impulso democrático inicial, e de sua alegada 

posição à esquerda da chamada “nova teoria francesa”5, a obra de 

Rosanvallon também cumpre um papel legitimador do liberalismo, frente às 

aspirações emancipatórias presentes no ideal democrático. Ao desqualificar a 

representação política eleitoral, ele se posiciona ao lado da perspectiva 

contemporânea de criminalização da política eleitoral, único espaço de 

abertura do sistema político, que se submete periodicamente à autorização 

popular. O sufrágio censitário e todas as tentativas de diminuir a participação 

popular nas decisões políticas, comprovam o propósito elitista de transformar 

o direito de sufrágio em um meio de os ricos comprarem poder político. A 

desqualificação da política eleitoral, no entanto, deslegitima a única instância 

em que o povo tem alguma possibilidade de intervir no sistema político e, 

nesse sentido, também possui um caráter despolitizador, ao eliminar a 

política em benefício da economia, ou seja, se os cidadãos não se sentem 

representados pelos políticos eleitos, deixemos aos detentores de poder 

(econômico) não eleitos a condução das questões públicas. 

 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Tal como apresentou-se ao ambiente acadêmico estadunidense “new french theory”, com o intuito de 
distinguir-se da constelação “french theory”, título que abrigava no imaginário anglófono americano, 
autores como Foucault, Deleuze, Derrida, Lévi-Strauss, Sartre, Bourdieu, entre outros.	  
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