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RESUMO 

 

SILLOS, Bruna de. Redes sociais e democracia: um caminho para maior participação 

popular? Análise do debate online sobre os destinos do Minhocão. 2020. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2020.   

 

No presente trabalho foram analisados os grupos da Rede Social Facebook que discutem 

os destinos do Elevado João Goulart conhecido popularmente como Minhocão, quais 

sejam: “Cecílias e Buarques”, “SP sem Minhocão” e “Parque Minhocão”, visando 

compreender se as redes sociais podem representar uma possibilidade de maior 

participação popular nas decisões de interesse público, cumprindo assim maior 

legitimidade à democracia. Trata-se de uma pesquisa sociojurídica, de cunho qualitativo 

e o trabalho se divide em duas etapas, sendo a primeira a revisão bibliográfica da literatura 

referente à democracia como modelo teórico-político, às especificidades da democracia 

brasileira, às possibilidades da democracia participativa e estudos sobre a 

Ciberdemocracia, apresentando o debate sobre as inovações interativas das tecnologias 

digitais e seus impactos sociais, econômicos e políticos nas sociedades contemporâneas. 

Na segunda, foi utilizada a análise documental para subsidiar o estudo de caso sobre a 

discussão do Elevado Presidente João Goulart/Parque Minhocão, entendido, aqui, como 

importante objeto empírico por permitir analisar a instrumentalização das redes sociais 

para a construção do debate público sobre um tema de relevância social e política, 

contribuindo, deste modo, para a produção de conhecimento sobre limites e 

potencialidades da e-democracia para o fortalecimento do processo democrático 

brasileiro. Partimos da prerrogativa de que as redes sociais sejam um ambiente propício 

ao fomento da participação popular visto ocorrer um debate nela sobre a temática de 

importância pública e desdobramentos com outras ações offline. Contudo, a utilização das 

redes também padece de vícios como a própria exclusão digital, a concentração 

informações por grandes conglomerados como o Facebook, a manipulação de grupos por 

interesses e, nesse caso, a tecnicização do debate. 

PALAVRAS-CHAVE: Democracia. e-Democracia. Redes sociais. Participatividade; 

Parque Minhocão. 

  



 

  



ABSTRACT 

SILLOS, Bruna de. Social networks and democracy: a pathway to wider participation? 

Analysis of the online debate on the destinations of Minhocão. 2020. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

In this research, three discussion groups in Facebook Social Network on destinations of 

Elevado João Goulart (Minhocão Park) were analysed. These groups are: “Cecílias e 

Buarques”, “SP sem Minhocão” and “Parque Minhocão”. This work aims to comprehend 

social networks as a possibility of wider popular participation on the decisions concerned 

to public interest in order to imply greater legitimacy to democracy. This work is a socio-

legal research, qualitatively developed and it consist of two steps: the first includes 

bibliographic review of the literature referring to democracy as a theoretical-political 

model, also to the main features of Brazilian democracy, the possibilities of participatory 

democracy and studies on Cyberdemocracy. In this first moment, we have presented the 

debate on the interactive innovations of digital technologies and their social, economic 

and political impacts on contemporary societies. For the second, we have based upon 

documentar analysis by means of the case study on discussion of Elevado João 

Goulart/Minhocão Park. This object of study is designed as a empirical element by its 

possibility of analyzing the instrumentalization of social networks to build public debate 

on a topic of social and political relevance. As soon, it might contribute to the production 

of knowledge about the limits and potential of e-democracy for the strengthening of the 

Brazilian democratic process. From de prerrogative that social networks have been an 

enabling environment for popular participation once its debates have had public 

importance as well as outspreadings for offline actions. Notwithstanding, the use of 

networks also suffers from vices such as the digital exclusion itself, the concentration of 

information by large conglomerates such as Facebook, the manipulation of groups by 

interests and, in this case, the technicalization of the debate. 

 

KEYWORDS: Democracy. e-Democracy. Social Networks. Participativeness. 

Minhocão Park. 
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INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa propõe analisar o impacto das TICS – Tecnologias da 

Informação e Comunicação, mais especificamente as redes sociais, na participação 

popular em debates de interesse público – ou seja, como se estabelece a relação de duplo-

sentido entre redes sociais e democracia. Por essa razão foi eleita a discussão sobre os 

destinos do Elevado João Goulart (popularmente conhecido como Minhocão), ocorrida 

na rede social Facebook, como um potencial ambiente de participação democrática não 

institucional.  

Desse modo, tem interesse a reflexão sobre as implicações da internet 

(especialmente as ferramentas do estágio pós-web) para maior (ou menor) legitimidade 

do modelo democrático brasileiro. A mídia digital Facebook passa a ter centralidade 

como ferramenta de campanha e organização de debate público na internet. Essa 

centralidade está vinculada à queda da frequência do uso de websites, que se tornaram 

menos interativos e participativos, transformando-se em produtores de conteúdo a serem 

difundidos dando centralidade às mídias sociais1.  

As implicações da internet para a democracia já se configuram como 

importante campo de estudos que tem sido denominado de ciberdemocracia (ou e-

democracia). A e-democracia pressupõe o envolvimento da participação política por meio 

de ferramentas digitais e mídias. O que, por sua vez, pressupõe entender a experiência 

prática, as formas de usos (e efeitos dos usos) das mídias digitais, que envolvem diferentes 

sujeitos, múltiplos interesses e contextos2. Trata-se de uma discussão sobre as 

implicações políticas e democráticas das novas configurações sociais oriundas de uma 

sociedade baseada no conhecimento, na informação e na comunicação.  

A partir desse conjunto de prerrogativas, esta pesquisa teve como interesse e 

objetivo apreender e analisar o impacto das redes sociais na participação popular em 

 
1 BEÇAK, Rubens; SILLOS, Bruna de. As redes sociais e o processo político brasileiro: limites e 

possibilidades de uma democracia conectada. In SEVERI, Fabiana Cristina; TRENTINI, Flávia. 

Desenvolvimento no Estado democrático de direito: coletânea de estudos em comemoração aos 5 anos 

do programa de mestrado em direito da FDRP-USP. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo, 2019. p. 368-385. 
2 MENDONÇA, Ricardo Frabrino; PEREIRA, Marcus Abílio. Dilemas na apropriação das TCIs pela 

ALMG: uma análise sobre a percepção dos gestores. In: Democracia Digital, Comunicação Política e 

Redes: Teoria e Prática. (Orgs) SILVA, Silvado Pereira; BRAGATTO, Rachel Callai; SAMPAIO, Rafael 

Cardoso. Rio de Janeiro: Folia Digital, 2016.  
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debates de interesse público por meio da análise de um caso concreto. Trata-se da 

discussão online sobre o Elevado Presidente João Goulart – Minhocão, que tem sido 

realizada na rede social Facebook. 

 A discussão eleita trata dos destinos dessa via expressa, que desde a sua 

inauguração em 1971, gera desconforto na população e suscita, entre os cidadãos, diversas 

opiniões sobre os destinos da estrutura. A discussão se acentua a partir do momento em 

que o Plano Diretor do município de São Paulo, aprovado em 2014, desativou seu uso3. 

A partir de então foram sancionadas Leis específicas para a construção do Parque 

Municipal, além disso, foram feitas consultas populares dentro do PIU – Projetos de 

Intervenção Urbana. Ulteriormente, a criação do parque passa a ser discutida na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade – ADIN de número 2129887-42.2019.8.26.0000, que 

ainda corre no tribunal de São Paulo.  

Por tudo isso e pelo fato de essa discussão ainda ser presente e prevalente e ainda 

produzir diversos enunciados e discursos, foi eleita para a análise que esse trabalho 

pretende. Existem os grupos na rede social Facebook: a) “Parque Minhocão”; b) “São 

Paulo sem Minhocão”; c) “Cecílias e Buarques”, nos quais há intensa discussão por parte 

da população interessada e dos moradores do entorno quanto à finalidade do Elevado.  

Para tanto, serviu como suporte da análise a revisão bibliográfica dos estudos 

sobre democracia e Ciberdemocracia no Brasil. A análise da discussão buscou responder 

à três perguntas de modo compreender a relação sujeitos-rede social para a legitimidade 

da democracia: a) quais sujeitos participam; b) quais argumentos estão presentes nas 

discussões; c) quais as estratégias off-line são realizadas a partir do debate online. E, por 

fim, identificar, em que medida, o poder público do município de São Paulo é 

influenciado pelas discussões online. Entender que sujeitos participam implica 

compreender que interesses são disputados na discussão; apreender os argumentos 

implica entender como esses interesses são evocados; e, por fim, entender as estratégias 

off-line implica compreender as ações.  

Dessa forma, esta pesquisa possui cunho qualitativo aplicado à pesquisa sócio-

jurídica, que, segundo Minayo4, permite vislumbrar “a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais”, estas 

 
3 ASSUNÇÃO, Eduardo Luiz de Lima. Minhocão e Arredores: construção, degradação e resiliência 

(1970-2016). Dissertação (Mestrado em Arquitetura e urbanismo) – Universidade Prebisteriana Mackenzie, 

São Paulo/SP, 2016.  
4MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 4ª Ed. 

São Paulo: Hucitec-Abrasco, 1996. 
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entendidas no seu processo de transformação como construções humanas. A vantagem da 

pesquisa qualitativa no contexto desse trabalho é de possibilitar analisar, de maneira mais 

profunda, processos e relações sociais, políticas ou jurídicas; seu uso propõe enxergar o 

objeto de estudo “em sua complexidade, múltiplas características e relações”5. 

A revisão bibliográfica permitiu construir um breve estado da arte relacionado à 

democracia como modelo teórico-político, às especificidades da democracia brasileira e 

à ciberdemocracia. Esta última tem destaque porque sobrepõe duas tradições de estudos: 

o debate filosófico e normativo da concepção de democracia como sistema político e o 

debate sobre as inovações interativas das tecnologias digitais e seus impactos sociais, 

econômicos e políticos nas sociedades contemporâneas6.  

 

O estudo de caso e análise documental 

O estudo de caso, método complementar da presente pesquisa, pode ser 

desenvolvido como única estratégia metodológica da pesquisa ou como estratégia 

secundária7. O termo “caso” tem um caráter polissêmico podendo significar diversas 

possibilidades de investigação.  Aqui ele é entendido como uma elaboração que expõe 

um dado fenômeno a ser investigado em um determinado período e contexto. De acordo 

com Machado8, dois caminhos podem ser tomados no estudo de caso: o movimento que 

parte da pesquisa até o caso e aquele que, ao contrário, vai do caso à pesquisa. Como o 

tema, a pergunta de pesquisa e o delineamento de alguns pressupostos precederam à 

escolha do caso, o presente projeto se enquadra dentro do primeiro caminho.  

O Elevado Presidente João Goulart (ou Parque Minhocão), serviu-se de caso para 

esse estudo porque é importante objeto empírico, portanto, permite analisar a 

instrumentalização das redes sociais para a construção do debate público sobre um tema 

de relevância social e política, contribuindo, deste modo, para a produção de 

conhecimento sobre limites e potencialidades da e-democracia.  

Assim, foi realizada a análise documental dos seguintes documentos públicos9 

sobre o caso Minhocão: i) o Projeto de Lei n. 10/14; Lei n. 16.822/2018, que criou o 

 
5IGREJA, Rebecca Lemos. Direito como objeto de estudo empírico: o uso de métodos qualitativos no 

âmbito da pesquisa empírica em Direito. In MACHADO, Maira Rocha (Org.). Pesquisar empiricamente 

o direito. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017, p. 14. 
6SILVA; SAMPAIO; BRAGATTO, 2016. 
7MACHADO, Maíra Rocha. O estudo de caso na pesquisa em direito. In MACHADO, Maira Rocha (Org.). 

Pesquisar empiricamente o direito. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017, p. 357-389. 
8 MACHADO, 2017.  
9Documentos são entendidos, de forma ampla como “toda a produção cultural consubstanciada em alguma 

forma material” (REGINATO, 2017, p. 194), podem ser classificados como públicos ou privados. Os 
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Parque Municipal do Minhocão; ii) o Projeto de Lei n. 01-00336/2019, que revogou a Lei 

n. 16.822/2018; iii) o Projeto de Decreto Legislativo 02-00093/2019, que convoca 

consulta pública, via plebiscito, sobre o destino do Elevado Presidente João Goulart – 

Minhocão; iv) grupos da rede social Facebook: a) “Parque Minhocão”; b) “SP sem 

Minhocão”; c) “Cecílias e Buarques”. Os dois primeiros grupos foram criados, 

especificamente, com a proposta de promover uma discussão pública sobre o destino do 

Minhocão; o terceiro é um grupo fechado, cuja discussão não extrapola o grupo do qual 

é formado. 

Dessa forma, o trabalho está estruturado em quatro capítulos. O primeiro deles 

apresenta um panorama da construção da democracia moderna até sua reestruturação pós-

redemocratização, atualmente com relativa crise da representatividade, a despeito das 

redes sociais. O segundo capítulo, ancorado no pensamento de Rousseau e Mil a partir da 

leitura de Pateman, entre outros autores filiados à Teoria da Democracia Participativa, 

revela como necessária a participação na busca por maior legitimidade democrática10.  

O terceiro capítulo apresenta uma discussão de como a participação tem se 

realizado por meio da TICs, considerada o campo de estudo da e-democracia – que, 

segundo Faria11, há dois tipos, a e-democracia institucional e a e-democracia não 

institucional. Como contraponto, é apresentada uma corrente pessimista em relação à 

Internet, a qual apresenta desafios do uso das TICs. Destacam-se, nessa corrente, os 

“ciberpessimistas” ou “cibercéticos” e a discussão proposta por Tim Wu.  

O quarto capítulo encerra a discussão acerca da democracia contemplando o 

debate sobre os destinos do Elevado João Goulart, que ocorre de maneira online e offline. 

Os debates online concentraram-se em uma plataforma própria do governo e em três 

grupos criados no Facebook; os desdobramentos offline dizem respeito às trajetórias da 

legislação e dos processos judiciais.  

 

  

 
documentos públicos são aqueles que foram publicados ou apresentados de forma pública, ou ainda, os que 

são organizados e classificados em arquivos públicos e os que observam “o dever de publicidade” 

(REGINATO, 2017, p. 195). Segundo Reginato (2017), os documentos públicos podem ser oficiais, 

produzidos pelas instâncias da administração pública, como as leis e os processos judiciais; ou não oficiais, 

produzidos, em geral, pela mídia, como jornais, peças publicitárias, sites, entre outros. 
10 Beçak, 2014.  
11 FARIA, Cristiano Ferri Soares de. O Parlamento aberto na era da internet: pode o povo colaborar 

com o legislativo na elaboração das leis? Brasília: Câmara, 2012. 
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CAPÍTULO 1.  

Democracia: “Breve Escorço” 
 

1.1 O envolver democrático: democracia como construção histórica.  

O presente trabalho propõe pensar o sistema democrático e sua legitimidade12 

diretamente relacionada à participação; dessa forma, será primordial entender quais 

instrumentos são capazes de fomentar maior participação dos cidadãos em decisões 

institucionais relacionadas a temas de interesse público.  

Acredita-se que o advento da tecnologia on-line, que possibilitou a criação das 

redes sociais, há muito analisada por diferentes teóricos, possa representar um meio pelo 

qual haja maior articulação política dos cidadãos e, possivelmente, abra espaço para 

deliberações de temas de relevância social. Contudo, esse instrumento padece de vícios 

como concentração de vozes13, tanto por conglomerados que provêm os meios de 

comunicação, como pela perpetuação da influência de opiniões que já são hegemônicas, 

como as de jornalistas, advogados e outros profissionais intelectuais14. Há ainda alguns 

outros desafios da internet e das redes sociais, como assimetrias de acesso populacional, 

sobrecarga de informações, ocorrência de filtra-bolha, a polarização e fragmentação, a 

pouco engajamento político, a tecnicização do debate e tecnologia para o controle.  

 
12 A legitimidade democrática é tema inafastável da modernidade revolucionária e comporta leituras 

absolutamente distintas e por vezes antagônicas na perspectiva dos jacobinos, dos conservadores e dos 

reacionários franceses dos séculos XVIII e XIX. Sobre o período, diz Compagnon, que lê a partir do que 

ele denomina de antimodernos: “A contrarrevolução tem fascínio pela Revolução, tal como a fidelidade à 

tradição é oposta ao culto do progresso, o pessimismo do pecado original se insurge contra o otimismo do 

homem bom, os deveres do indivíduo ou os direitos de Deus em conflito com os direitos do homem. A 

contrarrevolução pesa sobre a Revolução ou contra ela, como a defesa da aristocracia ou da teocracia contra 

a escalada da democracia.” (COMPAGNON, Antoine. Os antimodernos: de Joseph de Maistre a Roland 

Barthes. Trad. Laura Taddei Brandini. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011, p. 25).  
13 Longhi e Beçak apontam que poucos conglomerados empresariais - como Google, Facebook, Apple - 

constituem-se grupos praticamente hegemônicos no ramo do mercado e se beneficiam de um “vazio de 

normas de ordem púbica”. LONGHI, João Victor Rozatti; BEÇAK, Rubens. Democracia deliberativa e 

ciberdemocracia: riscos e desafios para sua implementação. CONPEDI, Niterói – 2012. 
14 Longhi em sua análise das TIC como meio de interação para a formação do processo legislativo aponta 

que é possível detectar a formação de uma elite “on-line”, de forma que os ativistas, nesse ambiente, 

reproduzem suas opiniões ocasionando a prevalência de grupos sociais na esfera pública conectada. O autor 

se pauta em Hindamn, que após larga pesquisa, concluiu que as opiniões mais ouvidas na internet diferem 

pouco do perfil das vozes mais eloquentes do passado. Assim, é nítido o caráter não pluralista dos atores 

mais influentes na esfera pública conectada; para o autor, a maioria da população, que já não participava 

ativamente da vida pública, passa a participar agora, por meio da internet, mas o faz de maneira insuficiente. 

LONGHI, João Victor Rozatti. Processo legislativo interativo: interatividade e participação por meio das 

tecnologias da informação e comunicação. Curitiba: Juruá, 2017. p.108.  
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Desta forma, faz-se substancial considerar o complexo sistema democrático, 

historicamente construído, bem como suas características no Brasil e suas possibilidades 

e necessidades de otimização.  

Segundo Beçak15, a democracia, como se apresenta hoje, constitui um fenômeno 

político relativamente recente16, demonstra uma aparente prevalência histórica sobre as 

formas alternativas de governo17. No plano internacional, a maioria dos Estados 

contemporâneos autodenomina-se formalmente democrático, mesmo que materialmente 

estejam distantes desse modelo político. Caggiano analisa que 

A democracia se revela – a cada dia com maior vigor – como um sistema 

político delicado e extremamente exigente. Impõe o respeito às instituições, o 

atendimento da lei e a confiança nos governantes. Esta, aliás, conforma um 

forte indicador do bom governo e atende à imposição de dupla mão de direção 

– trata-se da legítima confiança da parte dos integrantes da comunidade em 

relação a seus governantes, e destes em relação à sociedade, com a plena 

satisfação das perspectivas dos que os elegeram18. 

A exigência apontada pela autora relaciona-se à complexidade da democracia 

como sistema político, de modo que a soberania popular manifestar-se-ia na legítima 

confiança em seus governantes frente a um sistema normativo regido por instituições e 

pelo atendimento à Lei.  

Caggiano explora alguns elementos da complexidade democrática: são diversas 

as ações e relações necessárias para que a população valide tanto as referidas instituições 

quanto o próprio governo. Ainda, a plena satisfação dos que elegem estaria vinculada a 

expectativas nas decisões tomadas por seus representantes, que dessa forma não deveriam 

se afastar da vontade popular.  

Em Ciência Política, Bonavides apresenta a democracia como “aquela forma de 

exercício da função governativa em que a vontade soberana do povo decide, direta ou 

 
15 BEÇAK, 2014.  
16 A Democracia já figurava como sistema político na antiguidade clássica ênfase em sua existência no 

século V a.C. nas então existentes em cidades-Estados gregas, principalmente Atenas, contudo nesse 

trabalho daremos enfoque em sua construção como produto da modernidade. 
17 O tema é pungente e tem suscitado uma torrente de campeões de venda recentes que buscam compreender 

o momento atual da democracia e avaliar os riscos dos recentes ataques. Os dois volumes, de meados dos 

anos de 1970, do agora já clássico de Karl Popper, “A sociedade aberta e os seus inimigos”, talvez inaugure 

esse movimento que tem ganhado fôlego. Cf. POPPER, Karl. A sociedade aberta e os seus inimigos: o 

sortilégio de Platão (volume 1). Trad. João Carlos Espada. Lisboa: Edições 70, 2012; POPPER, Karl. A 

sociedade aberta e os seus inimigos: Hegel e Marx (volume 2). Trad. João Carlos Espada. Lisboa: Edições 

70, 2013; e os bem mais recentes LEVITSKY, Steven. Como as democracias morrem. Trad. Daniel 

Ziblatt. Rio de Janeiro: Zahar, 2018; e RUNCIMAN, David. Como a democracia chega ao fim. Trad. 

Sergio Flaksman. São Paulo: Todavia, 2018. 
18 CAGGIANO, Monica Herman. Apresentação. In: BEÇAK, Rubens. Democracia: hegemonia e 

aperfeiçoamento. São Paulo: Saraiva, 2014.   
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indiretamente, todas as questões de governo, de tal sorte que o povo seja sempre o titular 

e o objeto, a saber, o sujeito ativo e o sujeito passivo do poder legítimo”. A presente 

definição parte da concepção de democracia consagrada por Lincoln, como sendo um 

governo do povo, pelo povo e para o povo19. 

O autor opera com o conceito de “povo” como um conceito de combate, dando 

caráter ativo, como instância global de atribuição de legitimidade e destinatário das 

prestações estatais20. Bonavides busca afastar uma visão que denomina de demagógica, 

qual seja, uma noção na qual o povo não passa de um ícone, um mito, configurando um 

simples recurso de retórica utilizado para legitimar o exercício arbitrário do poder.  

Bonavides considera o povo sob diferentes perspectivas: política, sociológica e 

jurídica, as quais são complementares. No conceito político, o autor conecta a noção de 

povo com a capacidade de participação eleitoral e, assim, com o processo democrático, 

mas que não deve ser concebida de maneira isolada.  

Quanto ao conceito jurídico, trata-se de um conjunto de indivíduos que pertencem 

ao Estado por uma relação de cidadania, de forma institucional e estável a um 

determinado ordenamento jurídico.  

Da cidadania, que é uma esfera de capacidade, derivam direitos, quais o direito 

de votar e ser votado (status activae civitatis) ou deveres, como os de fidelidade 

à Pátria, prestação de serviço militar e observância das leis do Estado. Sendo a 

cidadania um círculo de capacidade conferido pelo Estado aos cidadãos, este 

poderá traçar-lhe limites, caso em que o status civitatis apresentará no seu 

exercício certa variação ou mudança de grau. De qualquer maneira é um status 

que define o vínculo nacional da pessoa, os seus direitos e deveres em presença 

do Estado e que normalmente acompanha cada indivíduo por toda a vida.21 
 

O conceito sociológico de povo se aproxima ao de nação, sendo “toda a 

comunidade do elemento humano, projetado historicamente no decurso de várias 

gerações e dotado de valores e aspirações comuns.  

O povo nesse sentido é a nação, e ainda debaixo desse aspecto pode tomar uma 

acepção tão lata que para sobreviver basta conservar acesa a chama da 

consciência nacional. Os judeus sem território e sem Estado próprio, 

disseminados no corpo político de sociedades que ora os acolhiam, ora os 

expeliam, nem por isso deixaram nunca de ser povo e nação, tendo as duas 

expressões aqui igual significado22. 

 
19 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10.ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 267. 
20Ibidem, passim.  
21 Ibidem, p. 93 
22 Ibidem, p. 94 
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Dallari23 aponta que a “base do conceito Estado Democrático é, sem dúvidas a 

noção de governo do povo, revelada pela própria etimologia do termo democracia”24. O 

autor afirma que há uma relação da ideia moderna de democracia e a que se encontrava 

na Grécia Antiga “havendo, entretanto, uma diferença fundamental quanto à noção de 

povo que deveria governar”25. Isso porque para Dallari, na Grécia Antiga havia uma ideia 

restritiva de povo, que não esteve presente na concepção democrática do século XVII, 

“quando a burguesia economicamente poderosa, estava às vésperas de suplantar a 

monarquia e nobreza no domínio do poder político”. 26 

Para Beçak a democracia moderna emerge em contraposição ao absolutismo, 

como uma evolução e progressão da ideia e guarda similitude com o sistema existente na 

Antiguidade. Contudo, aponta o autor que o modelo ateniense é o mais bem aceito no 

consciente coletivo sendo apresentado como o “da alegria da paz, da ‘Idade de Ouro’”27. 

Dallari concebe que a construção e implantação da democracia moderna foi 

determinada pela busca da realização da preservação da liberdade, da igualdade de 

direitos e supremacia da vontade popular:  

que colocou o problema da participação popular no governo, suscitando acesas 

controvérsias e dando margem às mais variadas experiências, tanto no tocante 

à representatividade, quanto à extensão do direito de sufrágio e aos sistemas 

eleitorais e partidários28.  

 

Em busca de aperfeiçoamento29 democrático, Beçak disserta sobre aspectos 

relevantes da democracia direta e representativa e apresenta o debate quanto a 

deliberatividade e participação. O autor aponta como caminho para uma maior 

participação e apresenta críticas quanto à legitimidade do modelo democrático atual.  

Assim, Beçak apresenta que, no estudo da democracia, direta é comum encontrar 

dois objetos de análise: a “Antiguidade Ateniense” e os “Cantões Suíços”. O autor explica 

que o primeiro modelo democrático era praticado no século V a.C., conhecido como 

“Século de Péricles”. Nesse momento, havia o ambiente da Ágora, próprio às práticas 

democráticas e participação dos cidadãos. “Na memória do consciente coletivo, este 

 
23 DALLARI, Dalmo de Abreu. Teoria Geral do Estado. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 150p. 
24 Ibidem, p. 145 
25 Ibidem, p. 146 
26 Ibidem, loc. cit.   
27 BEÇAK,2014, p.20 
28 Ibidem, p. 150. 
29 BEÇAK, 2014, op. cit.  
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sistema pretérito é percebido como aquele de alegria, paz, da Idade de Ouro”30. 

Acrescenta Beçak que essa forma democrática é tida como inaplicável por pensadores 

modernos e contemporâneos, no modelo das grandes cidades já existentes na 

modernidade, por exemplo, “Londres tem, por exemplo, quase um milhão de habitantes 

e Paris ultrapassa meio milhão de habitantes31”.  Atualmente, Londres tem quase 9 

milhões e Paris, cerca de 2,15 milhões. Destaque-se que a cidade de São Paulo tem cerca 

de 12,2 milhões de habitantes. Esse crescimento populacional reforça o pensamento do 

autor no sentido de que pensar a democracia moderna implica afastar-se do modelo 

ateniense antigo. A cidade de Atenas, atualmente, tem cerca de 3,3 milhões de habitantes 

e, por exemplo, durante a Guerra do Peloponeso havia cerca de 40 mil. Ao mesmo tempo, 

nos EUA, considerando a população sem moradia, o valor atingia 553 mil pessoas32 

(dados de 2017).  

Quanto ao segundo objeto de análise por Beçak, qual seja a democracia direta 

praticada nos Cantões Suíços33, essa seria uma forma contemporânea da prática 

democrática direta. Neste modelo, ocorre a Assembleia Cantonal, que se reúne 

anualmente quando ordinária, podendo haver convocações extraordinárias, ambas são 

realizadas pelo gabinete ou por qualquer cidadão (em alguns cantões). Tanto Beçak 

quanto Dallari34 ponderam o fato de que, trata-se de somente aparente decisão do povo, 

visto que a maior parte da decisão política é dirigida pelo gabinete do Landsgemeinde. A 

competência da assembleia geral, embora limitada, acaba por abranger boa parte das 

espécies legislativas, inclusive emendas à Constituição Cantonal.   

A legitimidade do processo democrático na modalidade representativa é ancorada 

no princípio da representação, que deriva do princípio fundamental da democracia. Para 

Dallari, é inevitável o uso da democracia representativa, visto a impossibilidade prática 

de utilização dos processos da democracia direta, e limitações dos institutos de 

democracia semidireta. “Na democracia representativa o povo concebe um mandato a 

 
30 Ibidem 
31 Ibidem, p. 20.  
32 BOTELHO, Maurilio Lima. A metrópole para além da nação: globalização e crise urbana. Cad. Metrop., 

São Paulo, v. 20, n. 43, pp. 697-716, set/dez 2018. 
33 A assembleia cantonal (Landsgemeinde, em alemão) é uma das formas mais antigas de democracia direta. 

Praticada no passado em oito cantões da Suíça, foi abolida por razões de ordem prática em seis deles, 

subsistindo como maior instituição política dos cantões de Appenzell Interior e de Glarus. (Cf. BEÇAK, 

2014; DALLARI, 2011). 
34 DALLARI, 2011. p.153-157 
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alguns cidadãos, para, na condição de representantes, externarem a vontade popular e 

tomarem decisões em seu nome como se o próprio estivesse governando”35. 

Embora a representatividade tenha sido um método possível, sua dinâmica e seus 

processos acabam por se distanciar da vontade popular. Assim, vejamos na concepção de 

Nádia Urbinati, o que a autora concebe como crise da representatividade.  

 

1.2 A Crise da Representatividade 

Nádia Urbinati apresenta uma análise em relação à democracia representativa, na 

qual aponta um conceito de diarquia36 da decisão e da opinião, ou seja, de instituições e 

procedimentos que criam e mantêm a esfera pluralista e aberta do ambiente de formação 

da opinião.  

A autora considera a democracia como um governo por meio da opinião, e acredita 

que a forma representativa corporifica o sistema diárquico no qual a “decisão” – relativa 

aos procedimentos e instituições que regulam a elaboração das leis e, “opinião” relativa 

ao domínio extra institucional da formação do julgamento político influenciam-se 

mutuamente, cooperam entre si ou entram em conflito sem, contudo, fundir-se37. Ao 

mesmo tempo, enquanto na soberania pré-democrática somente a decisão era um 

elemento para definir o poder soberano, na democracia, o processo de tomada de decisão 

tem uma inevitável relação com a opinião do povo.  

Assim, a tarefa de procedimentos democráticos se desdobra em duas: permitir 

aos cidadãos jogar o jogo político e participar, direta e indiretamente, da 

tomada de decisões, e exigir e confiar que o jogo é honesto, pois se desenrola 

de acordo com regras e em condições iguais para todos, a todos tratando de 

forma igualitária.38  

Assim, na democracia representativa é necessário que o cidadão possa influenciar 

na tomada de decisões, exigindo que o processo seja honesto e validando os mesmos atos, 

com o ideal de regras e condições iguais para todos. A autora traz a máxima de Alexis de 

 
35 Ibidem, p. 157. 
36 A autora define como diarquia da decisão e da opinião a situação em que as instituições e procedimentos 

que criam, mantêm a esfera pluralista e aberta do ambiente de formação da opinião democrático. Assim, a 

“a decisão” (na linguagem da teoria da soberania os procedimentos e instituições que regulam a elaboração 

das leis) e “opinião” (o domínio extra institucional da formação do julgamento político) se influenciam 

mutuamente, cooperam entre si ou entram em conflito sem, contudo, fundir-se, isso porque na democracia 

o numa democracia o processo da tomada de decisão tem uma inevitável relação com a opinião do povo. 

CF. URBINATI, Nadia. Crise e metamorfoses da democracia. Revista brasileira de Ciências Sociais, v. 

28, n. 82. 2013, p. 5-16. 
37 URBINATI, Nadia. Democracy Disfigured: opinion, truth, and the people, 2014. Tradução livre.  
38 URBINATI, Nadia. Crise e metamorfoses da democracia. Revista brasileira de Ciências Sociais, v. 

28, n. 82. 2013, p. 5-16. p. 6. 
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Tocqueville: “embora a democracia não nos dê certeza de excelentes ou boas decisões, 

ela nos dá certeza de que podemos reformular ou mudar todas as decisões, sem questionar 

ou revogar a ordem política; isto é sem perder a nossa liberdade.”39 Nesse sentido, justifica 

a autora, as decisões democráticas carecem de mudanças, por iguais meios democráticos, 

sejam diretos ou indiretos, cuja consequência pode implicar a redução do risco da 

desconfiguração democrática ou a subserviência a outros interesses que não a garantia de 

igualdade na liberdade política. Em uma democracia não se deve ignorar o que pensam e 

dizem os cidadãos quando se manifestam em sociedade e, não apenas no papel formal de 

eleitores, se manifestando por intermédio da decisão (ou seus votos), mas por meio de sua 

opinião. 

Os cidadãos formam suas opiniões e criticam quem detém o poder; sua 

expressão de ideias pública e livremente é a condição para a elaboração e 

mudança de todas as decisões. Essa é uma forma de participação ou cidadania 

ativa na democracia representativa, embora não se converta diretamente em 

leis e não possa exercer autoridade. Os cidadãos assim usam todos os meios de 

informação e comunicação disponíveis, de maneira a manifestar sua presença 

– algo que não é menos valioso que os procedimentos e as instituições, apesar 

de carecer de poder de comando. 40.  

A dinâmica descrita implica que as opiniões políticas da população não sejam 

enfraquecidas ou silenciadas em nome de competente de expertos, ou da opinião 

“imparcial” dos juízes, tampouco que a opinião da maioria se torne uma só, ou seja, a do 

soberano. Urbinati, alerta para o risco de que as opiniões da população se convertam em 

uma relação passiva ao que os “líderes colocam no palco”. Assim, a teoria apresentada 

pela autora de que a democracia representativa é um governo com base na “opinião” está 

ligada a uma ideia de fórum público, no qual se deve manter o Estado aberto à críticas: 

porque a Lei o exige, ou porque ela não pertença a ninguém. Essa situação se trata de uma 

decorrência do processo eleitoral que significa que o poder político perdeu qualquer 

possessão específica41.  

Na análise da democracia representativa, a autora chama a atenção para dois 

fenômenos simultâneos, que estão relacionados ao objeto dessa pesquisa: i) a privatização 

e concentração de poder na esfera da formação da opinião política; ii) o crescimento de 

 
39 TOCQUEVILLE apud URBINATI, Nadia, 2013, p. 6. 
40 URBINATI, loc.cit. 
41 Em sentido crítico à lógica de uma democracia pela via da opinião pública, há trabalhos que denunciam 

a emergência de uma “Sondocracia”, em que institutos de pesquisa de opinião pública, aliados à mídia 

tradicional, ganham força e relevância exagerada, influenciando exageradamente os poderes constituídos. 

Cf. SOUZA, Henrique José da Silva. Teoria da (in)decisão política: uma investigação da democracia 

sitiada pela sondocracia. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade 

Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2015. 
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formas demagógicas e polarizadas de consenso que dividem a arena política em grupos 

de facções inimigas.  

Para a autora, não se trata de características extemporâneas, mas de sinais de um 

problema fundamental dentro das democracias de massa relacionadas às transformações 

da esfera pública da formação da opinião pelo impacto de fenômenos simultâneos. 

Destacam-se dois fenômenos: o declínio dos partidos políticos no gerenciamento da 

ligação entre representação e participação42, e a escalada da desigualdade econômica, com 

impacto direto na distribuição da oportunidade de “voz”43 ou influência na política44.  

Habermas apresentou um entendimento e preocupação conexos ao assumir 

que o fórum público é essencial para a democracia, sob a condição de manter-se sempre 

“público”, pluralista e com autonomia em relação aos interesses privados de qualquer 

tipo. Ele também retrata o perfil aclamatório que caracteriza a esfera pública em uma 

democracia de massa, no mesmo sentido da problematização de Urbinati, traz que a 

questão nas democracias constitucionais já extrapola a proteção o direito de votar e de ser 

votado, mas reside na questão quanto ao domínio de formação de opinião. Assim, há 

convergência entre Habermas e Urbinati no sentido de que questão não é a de “como 

proteger a liberdade de expressão do poder do Estado”, mas de “como o fórum público 

de ideias pode ter êxito em permanecer um bem público45. 

Assim, tanto no contexto em que o principal meio de comunicação era o televisivo 

como no contexto atual em que há diversas formas de comunicação online, Urbinati 

entende que o que está em jogo não é a liberdade de expressão como direito individual, 

mas como direito político dos cidadãos, de forma que a concentração dos proprietários 

 
42 Alguns estudos vêm demonstrando a redução da centralidade do embate ideológico entre esquerda e 

direita no Congresso brasileiro, de tal forma dominado pelo chamado “Presidencialismo de Coalizão” que 

o eixo Governo-Oposição tem se tornado o ponto central de dissenso político nas casas legislativas 

(ZUCCO JUNIOR, Cesar. Esquerda, direita e governo: a ideologia dos partidos políticos brasileiros. In: 

POWER, Timothy J.; ZUCCO JUNIOR, Cesar [Orgs.]. O Congresso por ele mesmo: autopercepções da 

classe política brasileira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011, p. 56). 
43 Bourdieu enfatizará esse processo como uma “Disputa pelo direito de dizer o Direito”, que caracteriza o 

campo jurídico: “O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito, 

quer dizer, a boa distribuição [nomos] ou a boa ordem, na qual se defrontam agentes investidos de 

competência ao mesmo tempo social e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de 

interpretar [de maneira mais ou menos livre ou autorizada] um corpus de textos que consagram a visão 

legítima, justa, do mundo social” O tema também foi recentemente trabalhado nesta Faculdade em 

PONZILACQUA, Márcio Henrique Pereira; HENRIQUES, Hugo Rezende. O poder judiciário e o sistema 

de reprodução social: o juiz e o processo num contexto de sociedade baseada em relações de poder. In: 

PEREIRA FILHO, Benedito Cerezzo; GOMES, Felipe Henrique Canaval (Orgs.). Temas em efetividade 

e legitimidade dos Direitos Fundamentais. Ribeirão Preto: Altai Editora, 2017.  
44 Ibidem, p.7. 
45 HABERMAS, apud URBINATI, 2013, p. 7.  
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das mídias de concentração em massa pode influenciar nesse direito político.  Um fórum 

livre e público é um sinal de liberdade política, sendo por si só um bem, uma vez que a 

possiblidade de contestar e controlar um regime atinge o ponto em que as opiniões de 

seus cidadãos não estão confinadas ao domínio de suas mentes ou não são consideradas 

como opinião privada.  

Para Urbinati, poder eleitoral é a garantia básica da democracia46, a garantia 

substancial é dada pelas condições sob as quais os cidadãos adquirem informação e são 

expostos à pressão de formadores de opinião. As eleições são um meio para um fim, sendo 

um governo de opinião o que reage à opinião pública e que é responsável pela formação 

e por dar espaço a ela, sendo a ideia central de uma democracia como diarquia. Dessa 

forma, liberdade política, igualmente compõe-se de iguais oportunidades que os cidadãos 

têm de fazer parte da formação e expressão de opiniões políticas sobre as instituições 

representativas e a qualidade do fórum público de ideias47.  

A especificidade e a unicidade da democracia representativa têm por base os 

lançamentos das pedras de papel, por intermédio das cédulas, mas não encerra 

ali. Residem muito mais no movimento circular das opiniões existentes entre 

as instituições do Estado e a sociedade. Isso dá sentido à democracia como 

diarquia. 48 

Por essas razões, compreende-se que no contexto da democracia representativa, é 

de grande importância a circunstância de formação de opinião, uma questão que diz 

respeito aos direitos políticos dos cidadãos, dos quais como se pressupõe, todos devem 

gozar igualmente. Na teoria da diarquia do poder, os direitos iguais do cidadão na 

determinação da vontade política, devem caminhar juntos, com oportunidades de se 

informar e formar opinião, mas também expressar, dar voz a suas ideias de modo a atingir 

um estatuto público e de influência. 

Ainda, sob a temática da democracia representativa, há a problematização das 

estruturas dos partidos políticos. Em uma análise histórica Beçak traz que o surgimento 

dos partidos teria ocorrido no século XIX, inicialmente como grupamento de 

 
46 O (neo)constitucionalismo latino-americano tem buscado novas organizações do poder estatal, e embora 

sem deixar de lado diversas críticas que se arregimentam contra estas experiências, trata-se de uma busca 

por incremento de legitimidade que não deve ser ignorada. A Constituição da Bolívia assim trata o tema 

em seu art. 12: “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, 

Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, 

separación, coordinación y cooperación de estos órganos” (BOLÍVIA. Constitución Política del Estado, de 

07 de Fevereiro de 2009. El Alto de La Paz, 2009).  
47A autora equipara ao direito a voto e com o direito de votar, um fórum de opiniões aberto é essencial 

ainda que não aprendemos a votar votando; ainda que um debate público aberto e robusto não garanta que 

tomemos decisões corretas e racionais; e ainda que a informação não se traduza em conhecimento.  
48 URBINATI, op. cit, 2013, p.9.  
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convergência de interesses. Posteriormente, sua existência institucionalizou-se, sendo um 

relevante processo evolutivo ao largo de um século.  

O autor destaca que inicialmente essas instituições tinham por objetivo reunir 

pessoas com uma mesma afinidade política e intelectual e acabaram por lograr a conquista 

do espaço público em uma democracia representativa “Estes surgem, inicialmente, como 

grupamentos de convergências de interesses, verdadeiros ‘clubes’”49. Beçak narra 

também que em um primeiro momento os partidos políticos foram hostilizados e vistos 

como ameaça real à existência do comum. A razão para a rejeição seria o fato de poderiam 

ser entidades dissociativas e que poderia buscar a prevalência do interesse particular sobre 

o coletivo.  

Bonavides conceitua os partidos, na atualidade, como uma organização de pessoas 

que inspiradas por ideias ou movidas por interesses, buscam tomar o poder, normalmente, 

pelo emprego de meios legais, e nele conservar-se para a realização dos fins propugnados 

pelos grupos que detém identificação50.  

A democracia moderna, por seu caráter representativo, acabou por estruturar com 

a essencialidade dos Partidos Políticos. Urbinati acredita que eles são o elemento 

responsável pela racionalização do dissenso, estabelecendo uma ponte viável entre o 

Estado e a Sociedade capaz de viabilizar a democracia51 e a participação popular: 

Os partidos políticos articulam o “interesse universal” a partir de pontos de 

vista periféricos. Eles são associações parciais comunais e pontos essenciais 

de referência que possibilitam aos cidadãos e representantes se reconhecem 

uns aos outros (e aos demais) e formarem alianças e, além disso, situarem 

ideologicamente os compromissos que estão prontos a estabelecer (...) A 

representação é a instituição que possibilita à sociedade civil (em todos os seus 

componentes) identificar-se politicamente e influenciar a direção política do 

país. Sua natureza ambivalente social e política, particular e geral– determina 

sua ligação inevitável com a participação.52 

Longhi, em sua análise sobre a participatividade no legislativo, apresenta diversas 

críticas à figura do partido político atualmente, entre elas, destacam-se: a falta de 

representatividade, o esvaziamento do debate político, os programas partidários vagos, a 

infidelidade partidária e a elitização das cúpulas partidárias. A despeito dessas críticas, 

 
49 BEÇAK, 2014, op. cit, p. 24.  
50 BONAVIDES, Paulo, 2000, op. cit, p.451.  
51 A conclusão necessária aqui é que os modelos de partido único não considerados como democracias - 

ainda que se digam-, e também as propostas de ultra personalização da representação, como ocorre de fato 

no Brasil, em que os partidos políticos são frequentemente ignorados em favor da pessoa do parlamentar 

supostamente eleito, também tenderiam a desfigurar a democracia. 
52 URBINATI, Nadia. O que torna a representação democrática? Lua Nova, n. 67, 2006, p. 191-228 
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proclama-se a necessidade da existência de partidos de massa53 como o mecanismo da 

democracia representativa54. É importante ponderar que as dificuldades quanto à 

representatividade acabam por afetar a legitimidade do sistema democrático, afastando as 

decisões oficiais e os contextos decisórios da vontade popular, reduzindo a possiblidade 

de atuação e de opinião populacional.  

Na reflexão da construção do paradigma representativo, Longhi aponta que os 

partidos políticos passam a exercer um papel de destaque no perfil da representação, 

devido ao seu fortalecimento como agente decisivo na democracia do século XIX e se 

mantendo ao longo dos séculos XX e XXI, embora recebam duras críticas. Sendo a 

essência das críticas em relação aos partidos políticos55 a tendência de elitização do poder, 

gerando como subprodutos determinadas oligarquias (dirigentes partidários, “políticos 

profissionais” etc.)56.  

Dessa maneira, além de um sistema exigente em que “impõe o respeito às 

instituições, o atendimento da lei e a confiança nos governantes”, há um estranhamento 

apriorístico, apresentado pelo questionamento de Rubens Beçak: “Mas se a democracia é 

esse ‘óbvio’, esse sistema “natural” que se espera encontrar na ambiência política, por 

que então a sensação de “estranheza” quando, por exemplo, nos colocamos frente a frente 

com a histórica frase de Lincoln defindo-a, concisamente, como ‘um governo do povo, 

pelo povo e para o povo’?”57 

Para Beçak estranhamento revela-se como questionamento de se alguma vez 

estivemos na presença de democracia na modernidade, de onde se deduz que “a tragédia 

das democracias modernas é que ainda não conseguiram realizar a democracia”58. Embora 

haja vícios, há uma enorme difusão do sistema democrático no mundo, de forma que 

 
53 Os partidos de massa surgiram para canalizar as demandas políticas de um eleitorado específico, ou seja, 

as classes trabalhadoras. Exemplos do aparecimento dos partidos políticos de massa são os partidos dos 

trabalhadores e os partidos socialistas, especialmente na Europa de fins do século 19 e início do século 20.  
54 LONGHI, op.cit., p. 32 
55 Robert Michels trabalhou o tema em seu clássico “Sociologia dos Partidos Políticos” sob a ótica do que 

denominou “Lei de ferro das oligarquias”, por meio da qual defendeu sua percepção de que em toda 

organização social um grupo de comando e orientação se destaca, formando uma elite cujos interesses nem 

sempre coincidem exatamente com aqueles do todo social que representam, de tal forma que, para o 

sociólogo teuto-italiano, toda organização social tenderá inevitavelmente a formar uma oligarquia com 

interesses próprios. Cf. MICHELS, Robert. Sociologia dos partidos políticos. Trad. Arthur Chaudon. 

Brasília: Editora UnB, 1982. 
56 LONGHI, 2017, op. cit, p. 31.  
57 BEÇAK, 2014, op. cit. p.17.  
58 ALEIXO, José Carlos Brandi. Democracia representativa. Revista de Informação Legislativa. a. 14, n. 

53, p. 67-92, jan.-mar., 1977.  (p. 79). Apud Beçak, 2014.   
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assim o melhor caminho é ocupar-se de críticas que busquem seu aperfeiçoamento, com 

norte no ideal coletivo.  

Parte das críticas teóricas que recaem sobre a democracia representativa estão 

relacionadas à tendência de elitização do poder. “Assim sendo, a solução a apontada para 

seu aprofundamento concentra-se na afirmação de que o remédio para ausência de 

democracia é mais democracia, ou especificamente, mais participação”59. 

 

1.3 A Democracia Brasileira: contexto da redemocratização e participação popular. 

Há inúmeras taxionomias acerca dos modelos democráticos com diferentes 

critérios e, nesse trabalho vamos adotar os aspectos da democracia brasileira semidireta 

instituída após a Constituição de 1988, bem como a da efetividade do arranjo institucional 

brasileiro no contexto da redemocratização. 

A democracia brasileira advém de um contexto de redemocratização ou 

democratização de diversos países, nas últimas três décadas do século XX. Samuel 

Huntington aponta que uma terceira onda de democratização haveria varrido o mundo 

entre 1974 e 1990, de forma que mais de trinta países teriam passado de regimes 

autoritários para uma suposta democracia, o que fez dobrar o número de governos 

democráticos no mundo60 (HUNTINGTON, xxxx apud MOISÉS, 2008). Embora 

ocorram no mesmo momento histórico, José Álvaro Moisés aponta que em uma 

perspectiva comparativa, os referidos “novos regimes democráticos” eram bastante 

diferentes entre si, de forma a se aferir que não tenha havido uma única via para 

institucionalização da democracia61.  

A democratização é um fenômeno complexo no que diz respeito à transformação 

de regimes políticos. No entanto é importante ponderar que, historicamente observou-se 

a transformação de regimes de natureza totalitária ou autoritária em regimes de tradições 

republicana, liberal e democrática e em muitos casos ocorre o movimento inverso62. O 

 
59 LONGHI, 2017, op. cit, p. 33.  
60 HUNTINGTON apud MOISÉS, José Álvaro. Cultura política, instituições e democracia: lições da 

experiência brasileira. Revista brasileira de Ciências Sociais. vol. 23 n. 66, São Paulo, Feb. 2008. 
61 MOISÉS, José Álvaro. Cultura política, instituições e democracia: lições da experiência brasileira. 

Revista brasileira de Ciências Sociais. vol. 23 n. 66, São Paulo, Feb. 2008.  
62 Democracias podem morrer não nas mãos de generais, mas de líderes eleitos – presidentes ou primeiros-

ministros que subvertem o próprio processo que os levou ao poder. Alguns desses líderes desmantelam a 

democracia rapidamente, como fez Hitler na sequência do incêndio do Reichstag em 1933 na Alemanha. 

Com mais frequência, porém, as democracias decaem aos poucos, em etapas que mal chegam a ser visíveis. 

LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar. p. 15 
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exame de diferentes experiências mostrou que a democratização diz respeito também ao 

processo de transformação de uma democracia limitada, incompleta ou híbrida em um 

regime democrático pleno – por mais difícil que seja defini-lo.  

Para Moisés, o argumento central da mudança do regime seria a escolha de 

governos submetida ao princípio da soberania popular. Contudo, a vigência de eleições 

não impediu que democracias eleitorais não atendessem, necessariamente, a todos 

critérios para a sucessão de um sistema autoritário para um democrático.  

No Leste Europeu, na Ásia e na América Latina, países que consolidaram 

processos eleitorais competitivos convivem com a existência de governos que 

violam os princípios de igualdade perante a lei, usam a corrupção e a 

malversação de fundos públicos para realizar seus objetivos e impedem ou 

dificultam o funcionamento dos mecanismos de accountability vertical, social 

e horizontal. Nesses casos, o que está em questão não é se a democracia existe, 

mas a sua qualidade.63 

 

Assim, é necessário entender o fenômeno da redemocratização como um 

fenômeno de natureza multidimensional. Segundo Moisés, essas análises traziam o 

enfoque ao estabelecimento de um regime democrático pautado no direito dos cidadãos 

de escolherem governos por meio de eleições (regulares, livres, competitivas e abertas), 

a manutenção da liberdade de expressão reunião e organização, em especial, de partido 

políticos que busquem eleger-se e, também, acesso a fontes alternativas de informação 

sobre a ação de governos e a política em geral. Esses requisitos, por assim dizer, são 

minimamente objetivos e deixam claro quando o sistema político não se baseia sequer) 

nos denominados processos competitivos de escolha de autoridades.  

A Carta Constitucional de 1988, inaugural do processo de redemocratização 

brasileiro, trouxe a democracia denominada semidireta. “Este somatório da democracia 

representativa com institutos que permitissem a intervenção direta a população em 

algumas situações dará azo à conceituação de novo modelo, o da ‘democracia 

semidireta’”64 

As inovações trazidas na promulgação da Constituição de 1988 concentravam-se 

em três instrumentos de participação popular: o plebiscito, o referendum e a Iniciativa 

popular. Em seu Art. 14, a Constituição Federal prescrevia o exercício da soberania 

 
63 MOISÉS, 2008, p. 13 
64 BEÇAK, 2014, p. 31. 
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popular tanto pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, quanto pelo uso dos 

três referidos instrumentos na forma da Lei.  

Quanto a Iniciativa Popular, que é um modelo de criação legal, que não necessita 

de um ente político para seu início, mas sim, surge da própria mobilização dos cidadãos, 

a Constituição Federal dispõe que para sua criação requer 1% (um por cento) do 

eleitorado, distribuído em pelo menos cinco estados, com não menos de 0,3% (três por 

cento) dos eleitores em cada um deles.  

Na iniciativa popular os cidadãos não propriamente legislam, mas iniciam o 

processo legislativo, provocando o Poder Legislativo para editar norma sobre 

determinado tema. “É praticamente a inversão do mecanismo do plebiscito e do 

referendum, em que o povo, apesar de decidir, não faz o observador perceber o seu papel 

ativo de legislador. Na iniciativa popular, este fato fica evidente”.65 

Com o anseio inaugural dos instrumentos da democracia semidireta, a Carta de 

1988 trouxe em seu Ato de Disposições transitórias (ADCT), a prescrição de um 

plebiscito sobre a forma e o sistema de governo que se instaurariam, prevalecendo o 

presidencialismo republicano66. Contudo, esse ato ocorreu de maneira contraditória, 

sendo possível pôr em prova a sua legitimidade, conforme descreve Benevides 

(...)Vejamos as condições políticas do processo que culminou no plebiscito de 

janeiro de 1963, começando por apontar as seguintes características daquele 

momento e que podem se repetir: 

o empenho explícito do poder executivo (presidente Goulart e gabinete 

parlamentar) utilizando-se de todos os recursos — políticos, jurídicos, 

econômicos, militares — para a antecipação da data do plebiscito e, em 

seguida, para a vitória do retorno ao sistema presidencialista; 

a vinculação da consulta à pessoa do presidente, como um "voto de confiança", 

apresentando-se a opção com o significado de "aprovar" ou "condenar" a 

ampliação de seus poderes, e não aprovar ou rejeitar um determinado sistema 

de governo; 

a articulação da campanha em termos de chantagem, com a ameaça do "caos" 

(literalmente o caos), na hipótese de um resultado desfavorável ao presidente; 

o controle sobre os meios de comunicação e a cooptação do movimento 

sindical, um dos sustentáculos políticos do governo. 

 
65 BEÇAK, op. cit.p.41 
66 O plebiscito previsto para 7 de setembro de 1993, segundo dispõe o art. 2Âº do Ato das Disposições 

Transitórias da Constituição Federal, foi antecipado para o dia 21 de abril do mesmo ano. O tempo é curto, 

mas ainda suficiente para que uma reflexão sobre aspectos importantes do plebiscito possibilite uma 

intervenção mais amadurecida no debate jurídico, parlamentar e "político" — no sentido amplo de diálogo 

com os setores organizados da sociedade civil, com a opinião pública. (BENEVIDES, Maria Victoria. O 

plebiscito de 1993 à luz do precedente de 1963. Lua Nova, São Paulo, n. 28-29, p. 75-84, abr. 1993) 

 <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

64451993000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 25 de junho 2020. 
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Assim, uma das principais questões do plebiscito de 1993, versa sobre a questão 

da campanha de pré-consulta, sendo um ponto crucial definir a identificação dos recursos 

e suas fontes. A distinção entre financiamento de campanhas eleitorais e financiamento 

de campanhas para consultas populares (referendo, plebiscito, iniciativa popular) não 

deve ser motivo para diferenciar o controle67. Essa situação se dá mesmo após fazer a 

ressalva de que em campanhas há a causa de uma pessoa e nas consultas de uma proposta. 

Isso porque a distinção é meramente aparente, ainda mais em eleições majoritárias, sendo 

que há um programa “encarnado” por cada candidato que pode vir a simbolizar uma 

causa.  

Segundo Beçak, é escassa a utilização dos novos mecanismos de escuta popular 

visto que “apenas se fez uma vez nacionalmente, no conhecido caso do ‘referendo das 

armas’”68, sendo faculdades do Congresso Nacional autorizar o referendo popular e 

convocar plebiscitos.  

Além do pouco uso prático dos instrumentos que teriam um potencial para trazer 

maior participação popular para o sistema democrático brasileiro, existem outros pontos 

que afastam a vontade popular das tomadas de decisões, sendo alguns deles resquícios de 

períodos autoritários e efeitos da brevidade dos períodos democráticos no Brasil.  

A redemocratização brasileira resultou de iniciativas de liberação de dirigentes do 

antigo regime seguidas de negociação com as lideranças democráticas ainda sob forte 

influência da Lei de Anistia, que artigo primeiro assinalava:  

Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 

de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou 

conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos 

suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações 

vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos 

com fundamento em Atos Institucionais e Complementares (vetado). 

§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer 

natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação 

política. 

§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela 

prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. 

 
67 Ibidem. 
68 BEÇAK, 2014, p. 39. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/Mensagem_Veto/anterior_98/vep267-L6683-79.pdf
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§ 3º - Terá direito à reversão ao Serviço Público a esposa do militar demitido 

por Ato Institucional, que foi obrigada a pedir exoneração do respectivo cargo, 

para poder habilitar-se ao montepio militar, obedecidas as exigências do art. 

3º.69 

Paula e Vieira70, em sua pesquisa quanto aos efeitos da Lei de Anistia 

apontam que a impunidade dos militares envolvidos em diversos crimes do período 

ditatorial brasileiro, como tortura, homicídio, ocultação de cadáveres, entre outros, 

provocou uma “amnésia coletiva”, sendo que a sociedade brasileira passa a abrir mão de 

exigir justiça e esclarecimentos acerca dos anos de chumbo71. 

A redemocratização brasileira carecia de métodos de justiça transicional72, de 

forma que foi promulgada a já mencionada Lei de Anistia e a Comissão da Verdade. 

Como trazido, a Lei de Anistia de 1979, significou a impossibilidade de responsabilização 

de transgressores que familiares de desaparecidos políticos e ou mortos pretendiam 

investigar. Esse aspecto conservador da sociedade na época acabou por ser um dos 

obstáculos do processo de transição democrática73.  

Ainda, há um largo espaço temporal entre a Constituição de 1988 e a 

instauração da Comissão da Verdade em 2012, evento que seguramente permitiu que o 

debate se desse no mínimo em um momento menos acalorado e com as dores causadas 

pelo regime autoritário mais cicatrizadas. E, em 1985, dois civis que tinham bom 

relacionamento com as Forças Armadas, foram eleitos indiretamente para ocupar a 

presidência e a vice-presidência do Brasil, respectivamente Tancredo Neves e José 

Sarney, demarcando o fim do regime militar74. 

 
69 Lei n. 6.683 de 28 de agosto de 1979. Presidência da República, Brasília. Consultado em 14.06.2020, 

em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm. 
70 PAULA, Celia Regina do Nascimento de; VIEIRA, Fernando Antonio da Costa. A Comissão da Verdade 

no Brasil: a luta pela memória em uma democracia fragilizada. Revista Crítica de Ciências Sociais, 

Coimbra, n. 121, p. 123-146, maio, 2020. 
71 Denomina‑se “anos de chumbo” o período entre 1968 e 1974, caracterizado pelo maior emprego da 

violência do Estado contra a oposição, pelas torturas, assassinatos e desaparecimentos dos corpos dos presos 

políticos. 
72 Três modelos de justiça transicional foram identificados em diferentes países, de forma a dar conta dos 

bloqueios à reconciliação social. O primeiro modelo refere-se ao aparato legal, quando são estabelecidas 

normas de anistia geral e leis de purificação; o segundo modelo trata dos tribunais responsáveis em analisar 

e julgar os casos de violações de direitos; e o terceiro refere-se às práticas como a criação de comissões de 

inquérito ou de verdade e reconciliação. PINTO, Simone Martins Rodrigues (2006), Justiça transicional 

restaurando o passado e construindo o futuro. p. 48‑76. In BRIGADÃO, Clóvis; MELLO, Valérie de 

Campos (orgs.), Diplomacia cidadã: panorama brasileiro de prevenção de conflitos internacionais. Rio de 

Janeiro: Editora Gramma/Fundação Konrad Adenauer,  
73 PAULA, Celia Regina do Nascimento de; VIEIRA, Fernando Antonio da Costa. A Comissão da Verdade 

no Brasil: a luta pela memória em uma democracia fragilizada. Revista Crítica de Ciências Sociais, 

Coimbra, n. 121, p. 123-146, maio, 2020.  
74 Ibidem, p. 136 
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A Nova Constituição teria sustentado importantes avanços quanto aos direitos 

individuais e sociais, teria também institucionalizado um sistema político tendente a 

colocar em risco a sua governabilidade. Esta é uma visão mais usual das principais linhas 

de interpretação, que teria trazido um sistema conhecido como presidencialismo de 

coalizão75. Este sistema associava poderes presidenciais herdados do período autoritário 

a uma legislação eleitoral que combinava a representação proporcional com lista aberta 

de candidatos em um sistema multipartidário frágil e fragmentado, e caracterizar-se-ia 

por um padrão de qualidade institucional de baixa intensidade76. 

Se por um lado a democracia parece ser um nome bonito atribuído a um sistema 

meramente formal, por outro, está afastado de uma concepção idealizada: há pouco 

paralelo entre a vontade do eleitor e a do eleito. Os “governos de Assembleia” 

exemplificam esse contraste: assemelhavam-se mais a câmaras burguesas, cujos 

interesses pessoais tinham mais peso nas tomadas de decisão do “coletivo” 77.   

Como consequência, é possível apontar a limitação do Congresso para fiscalizar 

e controlar plenamente as ações do Executivo, mas também a fragilização da relação entre 

representados e representantes. Ames, aponta o consequente estímulo à continuidade de 

relações de patronagem e clientelismo, ao mesmo tempo em que destaca as dificuldades 

de se assegurar de forma adequada os meios de controle e de punição da corrupção e de 

crime contra o patrimônio público78. O evento ocorre mesmo com a disposição da 

Constituição Federal de que é competência do Congresso Nacional sustar os atos 

normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 

delegação legislativa, presente em seu Artigo 49.  

A condição do presidencialismo de coalizão, poderia ter os seus efeitos 

usualmente confrontados com a doutrina da separação de poderes. Contudo, uma 

abordagem alternativa majoritária tomou direção oposta, enfatizando a estabilidade que 

as instituições democráticas teriam conquistado após 1988.  

Segundo Moisés os defensores desta posição que enfatizam que as instituições 

tenham tomado estabilidade pós-1988, sustentam que o Brasil institucionalizou um 

 
75 Cf. LIMONGI, Fernando; FIGUEIREDO, Argelina. Bases institucionais do presidencialismo de 

coalizão. Lua Nova, São Paulo, n. 44, p. 81-106, 1998.    
76 ABRANCHES, Sérgio Henrique Hudson de. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional 

brasileiro, Revistas das Ciências Sociais, Rio de Janeiro. v. 31, n. 1, 1988, p. 5-34. 
77 BEÇAK, Rubens. A hipertrofia do executivo brasileiro: o impacto da Constituição de 1988. Campinas: 

Millennium, 2008. p. 40-42. 
78 AMES, Barry. The deadlock of democracy in Brazil. Ann Arbor, University of Michigan Press, 2001.  
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sistema político centrado no Executivo e nas lideranças partidárias. Esta condição 

apontava contra a visão de uma suposta deficiência do sistema político como resultado de 

uma patologia de difícil superação. O presidencialismo brasileiro asseguraria a 

governabilidade do sistema mediante a delegação de poder que receberia da maioria 

parlamentar integrante das “coalizões governativas”, a exemplo do parlamentarismo e de 

outros sistemas presidencialistas. O Executivo deteria o poder de impor a agenda política 

e de ter a última palavra nas alocações orçamentarias em virtudes de prerrogativas 

constitucionais estabelecidas em 1988, e de assegurar o apoio necessário ao desempenho 

de suas funções, apoiado pelo colégio de Líderes partidários.79Assim, não haveria que se 

falar em risco à governabilidade e da necessidade de que as instituições serem 

aperfeiçoadas, pois as taxas de sucesso e dominância do Executivo no parlamento 

comprovaria a funcionalidade do sistema.80 Contudo, importante levantar a reflexão se o 

fato de haver governabilidade e estabilidade implica em ser democrático ou não.  

A essencial crítica a ser feita versa sobre o caráter do tratamento da questão da 

governabilidade que é tomada, quase que exclusivamente, como função da capacidade de 

os governos realizarem os seus objetivos. Cabe apontar outras limitações nesse 

diagnóstico como análise das funções próprias do parlamento, porque a natureza de suas 

ações seria mais reativas do que proativas:  

As políticas iniciadas pelo Congresso Nacional restringem-se a um número 

pequeno de áreas, como políticas distributivas, localistas ou regionalistas, 
pouco afetando o status quo econômico e social do país. Segundo intérpretes 

dessa abordagem, tendo aceitado as circunstâncias que levaram a essa nova 

configuração institucional, mesmo ao reagir contra o uso abusivo de medidas 
provisórias pelos presidentes, de certa forma, o Congresso atou as próprias 

mãos e, ao fazê-lo, contrariou interesses políticos da maioria. 81 

 

Conforme previamente apresentado, a baixa representatividade dos partidos 

políticos, conjuntamente com os efeitos do presidencialismo de coalizão acaba por criar 

uma realidade de distanciamento da população devido, inclusive, à subutilização das 

casas legislativas e à tomada de decisões de interesse público. 

Outro fenômeno importante é o do “encarceramento” do legislativo brasileiro, que 

é relativo à baixa participação dos congressistas na produção de leis no país. Esse 

 
79 Moisés, op. cit. p.10 
80 FIGUEIREDO, A. C. & Limongi, F. Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional. Rio de 

Janeiro, Editora da FGV, 1999.  
81 LIMONGI, F.; FIGUEIREDO, A. Medidas provisórias, in M. V. Benevides; P. Vannuchi e F. Kerche 

(orgs.), Reforma política e cidadania, São Paulo, Editora da Fundação Perseu Abramo, 2003. pp. 266-

299. (p. 297).  
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fenômeno é percebido ao analisar as razões da baixa participação dos congressistas na 

produção de leis do país. Foi constatado que os membros do legislativo reagiriam aos 

incentivos específicos de sua carreira e à percepção dos limites de sua influência na 

produção de políticas públicas. E, assim, reduziam seu tempo e permanência no 

parlamento, o que acabava por empobrecer sua experiência e função de representação.  

Outros [pensadores] mostraram que, além de estar praticamente 

excluída a possibilidade de compartilhamento da agenda entre o 

executivo e o Legislativo, o processo de negociação entre o presidente 

e a sua base parlamentar, por meio do qual são oferecidos cargos e 

vantagens adicionais aos partidos, comprometeria o princípio de 

accountability horizontal82.  

Como resposta a esse movimento teria ocorrido a permanência da presença 

parlamentar nas casas e o empobrecimento da experiência e da eficácia da função 

representativa.83. Por outro lado, uma corrente diverge desse ponto de vista ao ressaltar a 

dificuldade no compartilhamento da agenda do Executivo e do Legislativo, pois o 

processo de negociação entre o presidente e sua base parlamentar envolve oferecimento 

de cargos e vantagens aos partidos84. 

De acordo com Moisés, as pesquisas recentes mostram que o presidencialismo de 

coalizão implica um padrão institucional mais individualmente dirigido do que 

institucionalmente contrito. O poder da agenda do presidente seria usado como 

mecanismos de eficácia legislativa, acelerando a tramitação de propostas de interesse 

comum do Executivo e do Legislativo, usurpando o poder do Legislativo. O autor conclui 

que mais do que efeito de uma estrutura institucional consolidada, a delegação da maioria 

 
82 MOISES, José Álvaro. Cultura política, instituições e democracia: lições da experiência brasileira. Rev. 

bras. Ci. Soc., São Paulo, v. 23, n. 66, p. 11-43, Feb. 2008.   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

69092008000100002&lng=en&nrm=iso>. access on  26  June  2020.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

69092008000100002 
83 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Ex-Leviatã brasileiro. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 

2006.  
84 O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), um órgão independente de auxílio ao 

Legislativo brasileiro, publica anualmente um trabalho intitulado “Os cabeças do Congresso Nacional”, 

onde elencam os Parlamentares de maior destaque em diversas perspectivas, e de maior atuação em diversas 

frentes, bem como os Parlamentares com influência em ascensão, dentre outras informações interessantes 

à compreensão da dinâmica legislativa brasileira. De nota, o fato de que é recorrente a percepção de que, 

em média, os parlamentares só se tornam produtivos e efetivos nas Casas Legislativas a partir do seu 

terceiro mandato, passado, portanto, um longo período de aclimatação à dinâmica e à burocracia daquele 

espaço. Assim, a conclusão lógica destes trabalhos tende a indicar que, a contrassenso do usualmente 

argumentado, uma redução na possibilidade de reeleição legislativa poderia tender a um reforço 

exponencial do poder da burocracia legislativa permanente nos processos legislativos nacionais 

(DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ASSESSORIA PARLAMENTAR. Os “cabeças” do 

Congresso Nacional: uma perspectiva sobre os 100 parlamentares mais influentes [Coord. Antônio 

Augusto de Queiroz]. 26. ed., Brasília: DIAP, 2019). 
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dos presidentes seria algo contingente e condicional, dependente da capacidade do 

presidente em assegurar a sobrevivência da coalizão governativa.  

Esse panorama é essencial para entender a qualidade da democracia, bem como 

suas limitações institucionais. Apesar de tratarmos do aspecto formal da democracia 

brasileira, sua realização material é indicativo indispensável de sua qualidade. Segundo 

Pinheiro:  

O país convive com a violação de direitos fundamentais de setores mais pobres 

da população, entre os quais os mais atingidos são os afrodescendentes. 

Amplas camadas da população não têm acesso a direitos civis, a exemplo do 

devido processo da lei ou do direito a um tratamento justo e equânime por parte 

dos tribunais de justiça; elas também são vítimas de violência policial e de 

organizações criminosas que operam articuladas com alguns de seus agentes, 

o que levou alguns autores a classificar a democracia brasileira como um 

regime de exceção paralelo à legalidade constitucional existente85. 
 

Dessa maneira, entende-se que o desequilíbrio entre os três poderes no contexto 

brasileiro gera um dano à representatividade e à soberania popular, afastando o sistema 

brasileiro dos aspectos democráticos. Outro fator que deve ser ponderado quanto à 

democracia brasileira é a opinião populacional. Conforme já mencionado, Bonavides86 

entende que o povo é um elemento ativo, e a forma como a população brasileira age e se 

entende no sistema democrático é um dos elementos que influenciam sua qualidade.  

Moisés, em importante pesquisa sobre os significados da democracia segundo os 

brasileiros87, revela que a democracia é considerada como o regime político preferido de 

mais de 2/3 (dois terços) dos cidadãos brasileiros. Este importante dado deve ser analisado 

junto com a retomada do contexto histórico brasileiro em mais de um século de regime 

republicano, o regime democrático formal apenas vigeu em poucas décadas, entre 1946 e 

1964 e, entre 1988 e até os dias atuais88. Moisés aponta que em uma perspectiva temporal 

longa, a democracia é um fenômeno político relativamente novo no Brasil e, ao mesmo 

tempo frágil e descontínuo na experiência política dos brasileiros. Apesar da adesão 

 
85PINHEIRO, apud Moyses, José Álvaro. Cultura política, instituições e democracia: lições da experiência 

brasileira. Rev. bras. Ci. Soc., São Paulo, v. 23, n. 66, p. 11-43, Feb.  2008.   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

69092008000100002&lng=en&nrm=iso>. access on  26  June  2020.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

69092008000100002 
86 BONAVIDES, op. cit. passim.  
87 MOISÉS, José Álvaro. Os significados da democracia segundo os brasileiros. Opinião Pública, 

Campinas, v. 16, n.2, novembro, 2010, p.269-309 
88Moisés entende que fora desses curtos períodos de tempo, predominaram no país, durante a maior parte 

do século XX, sistemas políticos oligárquicos, autoritários ou semiliberais que, por definição, não 

asseguravam as liberdades fundamentais, a competição política, a participação popular ou os direitos de 

cidadania. (Ibidem, p. 270). 
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majoritária dos cidadãos ao regime democrático, validada pela rejeição de mais de 2/3 

(dois terços) do público a alternativas antidemocráticas, foram apresentadas na pesquisa 

o enjeitamento à volta de militares ao poder89. 

O apoio estável dos cidadãos ao regime democrático, apresenta relevante 

importância, uma vez que as atitudes contraditórias de adesão à democracia e de 

desconfiança das instituições são vistas por parte da literatura como referentes a uma 

única e mesma dimensão do fenômeno de apoio político, ao mesmo tempo, analistas 

céticos têm sido levados a questionar se as expressões de apoio popular a muitas das 

novas democracias não são desprovidas de sentido. Assim, Moisés esclarece que há uma 

corrente que interpreta este apoio da população como não plenamente consciente:  

Com efeito, esses céticos argumentam, em primeiro lugar, que a despeito de 

convalidarem o estabelecimento dos novos regimes democráticos através da 

sua participação em eleições para formar governos, as populações dos países 

pobres ou em desenvolvimento estão mais preocupadas com as suas 

necessidades econômicas e sociais do que com as virtudes ou os valores da 

democracia. Além disso, os que sustentam essas posições também consideram 

que os cidadãos desses países - em muitos casos caracterizados por baixos 

níveis de escolaridade e de renda e, portanto, em tese, detentores de cognição 

política insuficiente para compreender a complexidade do sistema democrático 

-, ao expressarem apoio à democracia podem estar simplesmente manifestando 

a sua simpatia a uma noção cercada de conotação positiva – particularmente 

após o fracasso de suas alternativas em escala mundial – que, ademais, teria 

apenas um sentido vago para eles90. 

 

Assim sendo, uma linha de autores entende que o apoio populacional à democracia 

está ligado a ideias que não necessariamente, fazem parte dos valores democráticos, 

denominada por Moisés como corrente cética. Além disso, acreditam que, devido à 

difusão internacional da imagem positiva após acontecimentos que culminaram na queda 

do mudo de Berlim no final da década de 80, a população teria sido influenciada por 

valores ideológicos da democracia representativa.  

A propaganda de ideal democrático, somada a influência dos meios massivos de 

comunicação, para a linha cética, pode traduzir mais do que a aceitação de valores 

políticos, o desejo de pessoas comuns de conquistarem os níveis de renda e consumo, 

 
89 No presente, diferente de outros períodos de sua história, a atitude positiva a respeito da democracia é 

majoritária no país e, mais importante que isso, a adesão dos cidadãos ao regime democrático é validada 

pela rejeição de mais de 2/3 do público a alternativas antidemocráticas, como a volta dos militares ao poder 

ou o estabelecimento de um sistema de partido único. MOISÉS, José Álvaro. Os significados da democracia 

segundo os brasileiros. Opinião Pública, Campinas, v. 16, n.2, Novembro, 2010, p. 269-309. 
90Ibidem, p. 273. 
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usualmente associados com a realidade das democracias ocidentais91. Assim, são 

implicações possíveis desse cenário uma possibilidade de democracia sem democratas, 

de forma que as novas democracias estariam em risco na eventualidade de enfrentarem 

crises econômicas e sociais às quais os governos e as lideranças políticas não fossem 

capazes de responder com eficiência e agilidade necessárias.  

Sendo uma possível fraqueza das democracias recentes entre elas a brasileira, de 

forma que a convicção da população sobre os valores de um regime democrático não seja 

um dos alicerces da própria democracia.  

Outro resultado da pesquisa de Moisés aponta que os brasileiros associam a 

democracia majoritariamente a uma noção normativa fundamental, relativa às liberdades, 

mas, também, aos procedimentos deste regime. A partir de 1988, os brasileiros 

confirmaram a sua adesão ao regime em termos que se referem, ao mesmo tempo, às 

liberdades fundamentais e aos procedimentos institucionais, combinando, portanto, uma 

ideia normativa ligada aos princípios democráticos a outra de natureza prática, relativa ao 

desempenho das instituições.92 

Outros importantes indicadores da relação dos brasileiros com a política foram 

encontrados na pesquisa de Moisés, estes resultados enfatizam o desenho e o desempenho 

das instituições democráticas brasileiras:  

O modelo adotado neste artigo mostra, ainda, que os preditores dos 

significados escolhidos pelos entrevistados para definir a democracia supõem 

o envolvimento das pessoas comuns com o mundo da política e com os 

mecanismos de escolha de governos: os que conversam sobre política com os 

outros (70% mais chance) os que assinariam abaixo-assinados de petições ou 

de protestos (43% mais de chance), os que participariam de boicotes se 

necessário (35% mais de chance) e os que votariam mesmo se o voto não fosse 

obrigatório (aproximadamente metade da amostra, com 30% a mais de chance) 

têm mais chance de saber o que é democracia93.  

 

Estas porcentagens da população brasileira se relacionam com eventos políticos, 

que, em alguns casos, têm uma ligação direta com a democracia. Alguns destes resultados 

 
91 DALTON, R. J; SHIN, D. C. and JOU, W. The meaning of democracy: democratic understanding in 

unlikely places. Paper to the Annual Meetings of the Midwest Political Science Association, Chicago, 

IL, 2007, apud, Moisés, op.cit, p. 273. 
92 MOISES, José Álvaro. Os significados da democracia segundo os brasileiros. Opin. 

Publica, Campinas, v.16, n.2, p.269-309, Nov. 2010.   

Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

62762010000200001&lng=en&nrm=iso>. Access on 26 June  2020.  https://doi.org/10.1590/S0104-

62762010000200001 
93MOISÉS, op.cit, p. 301. 
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podem apontar que a participação política existente nos regimes anteriores vem se 

diluindo.  

Contudo, a adesão da democracia brasileira e a transformação das instituições 

estão baseadas em atitudes favoráveis ao regime, expressas na rejeição de alternativas que 

poderiam colocá-lo em risco. Assim, deve haver uma reflexão quanto à qualidade da 

democracia: a preocupação com a situação da corrupção sugere ainda que existe na 

sociedade brasileira uma demanda por maior eficiência dos mecanismos de 

accountability94. 

Ainda, o estudo de Moisés mostra, que, diferente da corrente cética, até então 

apresentada, a maior parte dos brasileiros é capaz de definir a democracia em termos que 

envolvem duas ou mais dimensões do conceito, são elas: o princípio da liberdade e 

presença de estruturas institucionais. Ao conceituar a democracia de maneira complexa, 

os brasileiros entrevistados demonstram fugir da simples passividade de recepção da 

imagem positiva internacional de democracia.  

As respostas majoritárias sobre a democracia, envolvendo as liberdades e os 

procedimentos do regime, são, segundo Moisés, influenciadas pelas notícias políticas 

apresentadas na televisão e valores políticos construídos historicamente como: a rejeição 

de alternativas autoritárias, o reconhecimento do papel das instituições de representação, 

o interesse pela vida pública e a participação política. 

Para Moisés, salta aos olhos que as definições de democracia dos brasileiros são 

influenciadas por alguns valores da cultura política e por sua percepção a respeito do 

desempenho das instituições, por outro lado, de acordo com a concepção da corrente 

cética, variáveis possíveis como o desempenho do governo e da economia não se mostram 

importantes para as conceituações observadas95.  

Quanto ao objeto deste trabalho qual seja a qualidade democrática e suas 

possibilidades – dentre elas, as discussões e debates por via digital, mais especificamente 

pelas “Redes Sociais” –, alguns aspectos da democracia brasileira devem ser observados. 

O funcionamento do sistema democrático, assim como a sua qualidade, exige o 

envolvimento público com as instituições e o acompanhamento dos cidadãos sobre o 

 
94 LINZ, J. J. and STEPAN, A. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore: The 

Johns Hopkins University Press, 1996.) 
95 MOISES, op. cit.  
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desempenho de governos e do poder público – por meio da mídia, de partidos e de 

associações da sociedade civil ou outros.  

Nesse sentido é notório que está emergindo um novo padrão da cultura política 

dos brasileiros, que é diferente dos sinais apontados por estudos sobre países de tradição 

de democracia frágil96. Este fato decorre de a visão de democracia das pessoas comuns 

no Brasil mostrar-se mais complexas do que no passado e envolver, ao mesmo tempo, 

valores humanos e os meios de sua realização, que permite oferecer uma base potencial 

de apoio político para a superação das atuais distorções e déficits institucionais97. 

Dessa maneira, a razoável percepção dos brasileiros sobre a democracia deve ser 

potencializada para a maior qualidade, embora ainda se afaste muito da soberania popular, 

pode servir de base para iniciativas de pressão sobre o sistema político no sentido da 

reforma das instituições de representação98. 

Destarte, os meios digitais podem representar um salto para articulação entre os 

cidadãos, maior pressão e participação popular. Contudo, os princípios democráticos 

devem estar alinhados para que não haja um efeito contrário, segundo Bonavides:  

Na idade da tecnologia de computadores, em plena era da informática, da 

instantaneidade dos meios visuais e auditivos de comunicação, não é fantasia 

nem sonho de utopia antever o grande momento de libertação imanente com a 

instauração de um sistema de democracia direta. Ele consagrará a plenitude da 

legitimidade na expressão de nossa vontade política. 

(...) 

Chega-se à democracia direta pelos instrumentos normais de capacitação 

política do povo para efeito de sua intervenção imediata e eficaz, em termos de 

um razoável decisionismo de soberania. Com efeito, são artefatos 

institucionais para tornar instrumentalmente eficaz a vontade soberana do povo 

as seguintes técnicas de consulta, a expressão da  nova democracia: o 

plebiscito, o referendum, a iniciativa, o veto, o direito de revogação (recall), 

tanto a revogação do mandato individual do agente político como a revogação 

do mandato coletivo (o Abberufungsrecht do direito constitucional suíço) de 

uma assembleia, o que permitirá se destitua todo o parlamento ou assembleia 

infiel à outorga da confiança popular99 

 

 

 
96 ALMOND, G. e VERBA, S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. 

Boston: Little Brown, 1965.  
97Almond e Verba, analisando casos de democracias consolidadas, consideraram críticos seus cidadãos. 

Com efeito, ao mesmo tempo em que os partidos são reconhecidos como indispensáveis à democracia, o 

seu desempenho concreto é severamente avaliado, como exemplifica a atitude de desconfiança dos 

cidadãos; mas mais do que querer eliminar os partidos, a maioria dos cidadãos parece estar dizendo que 

deseja que esses funcionem efetivamente como mecanismos de representação. 
98 MOISÉS, op. cit., p. 303. 
99 BONAVIDES, Paulo. Os poderes desarmados: à margem da Ciência Política, do Direito 

Constitucional e da História: Figuras do passado e do presente. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 23-26. 
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Assim, ressalta-se o levantamento feito quanto à democracia como ideia, um 

breve escorço de sua apresentação histórica figurando principalmente na antiguidade, 

construção da modernidade e como vem se estruturando desde então.  

Os partidos políticos, que se apresentam como figuras centrais na democracia 

representativa, acabam por ser protagonistas de uma crise dessa mesma forma 

democrática, visto que padecem de vícios como a elitização e obscurantismo em suas 

estruturas.  

Mesmo tratando-se de uma Diarquia, Nádia Urbinati, considerando a decisão 

e a opinião para a democracia representativa, defende que o modelo representativo tem 

se distanciado da vontade populacional, o que acaba por ferir a sua legitimidade.  

Essa crise é igualmente refletida na democracia brasileira, visto que nesse 

país houve um processo de redemocratização com diversas lacunas, sendo uma delas o 

esquecimento das arbitrariedades institucionais ocorridas nos anos de regime ditatorial, 

em especial nos anos de chumbo. Outrossim, há um inchaço do executivo, em um 

contexto de presidencialismo de coalizão, conforme apresentado por Abranches100, no 

qual estamos distantes de um pluralismo real e agenda do executivo caba por prevalecer.  

Assim, é oportuno investigar a possibilidades democráticas, visando entender 

possibilidades ao seu aperfeiçoamento, como trazido por Beçak: “classificada a 

necessidade de fixação de novo paradigma na democracia, qual seja do incremento da 

participatividade como condição de seu efetivo permear pela sociedade”101.  

Importa salientar, que Beçak confirma que o déficit apresentado pelo sistema 

representativo não foi sanado pelos meios de verificação da vontade popular por 

mecanismos semidiretos. Para o autor a deliberatividade é considerada norteadora na 

tomada de decisões. Por outro lado, verifica-se a necessidade de a prática subsidiar a 

construção de um possível modelo teórico unificado quanto a deliberação102. Para o autor 

faz-se necessário aproximar o polo da tomada de decisões daquele onde suas implicações 

reverberam; Beçak destaca a internet e as redes sociais como mecanismos que podem 

executar essa aproximação. Essa pesquisa, portanto, pauta-se substancialmente nessa 

possibilidade como prerrogativa e justificativa para a investigação da participatividade, 

sobretudo pela escolha dos grupos de debate no Facebook sobre os destinos do Minhocão.  

 
100 CF. ABRANCHES, Sérgio Henrique Hudson de. Presidencialismo de coalizaão: o dilema brasileiro. 

Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro. vol. 31, n. 1, 1988, p. 5-24. 
101 BEÇAK, op. cit, p. 83. 
102 Ibidem, p. 84.  
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A seguir, é apresentada uma possibilidade de como pensar sistemas mais 

participativos e o papel da deliberação em um contexto marcado pelas novas Tecnologias 

da Informação e Comunicação. Da mesma forma que Carole Pateman investiga a 

participação no contexto não governamental (tendo como objeto a indústria), esta 

pesquisa também tenciona a participação fora do contexto governamental – qual seja, o 

caso dos destinos do Minhocão pela participação em redes sociais. Por esse motivo, essa 

pensadora será importante colaboradora para discussão desse trabalho, sobretudo seu 

texto Participação e Teoria Democrática.  

O próximo capítulo percorre os marcos democráticos importantes 

relacionados à organização online, bem como os desafios das redes sociais para 

chegarmos no caso concreto de discussão aos destinos da estrutura urbanística 

denominada Elevado João Goulart (Minhocão), situada na capital paulista.  
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CAPÍTULO 2.  

Democracia e a participação popular 

 

Neste capítulo, serão discutidas as potencialidades da democracia participativa, 

sobretudo em como aproximar as vontades dos representantes e dos representados, 

empregando maior legitimidade ao sistema democrático.  

Também será discutida a função educativa da participação, entendida com a 

maneira com que os cidadãos passam a buscar a participação ativa em esferas políticas 

locais e nacionais; essas funções reforçam a possibilidade de otimização do sistema 

democrático, que beneficiariam objetiva e subjetivamente os cidadãos. 

Defendemos que experiência da participação torna o sujeito psicologicamente 

mais preparado para continuar contribuindo com a vida política e pública de sua 

comunidade. Por essa razão, evocamos, para a análise, o conceito de “senso de eficácia 

política” ou “senso de competência política”, caracterizado como o sentimento de que a 

ação política do indivíduo tem, ou pode ter, um impacto sobre o processo político.  

 

2.1 A participação e a eficácia democrática 

 

A participação democrática tornou-se um norte de luta na década de 60, na 

qual cidadãos, em especial estudantes do chamado Primeiro Mundo, principalmente 

Estudos Unidos, Reino Unido e França, passaram a lutar pela implementação da prática 

dos direitos, que já eram seus em teoria103, porém distanciados na prática. A democracia, 

enquanto governo do povo, de participação de todos, manteve-se como um ideal, embora 

os cientistas sociais há muito questionem a possibilidade de colocar este modelo em 

prática104.  

Carole Patman, uma das grandes pensadoras da democracia participativa no 

século XX, em sua obra Participação e Teoria Democrática, estuda a possibilidade de 

trazer o  denominado modelo “moderno” democrático, qual seja, um permeado pela 

 
103 PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. tradução de Luiz Paulo Rouanet. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 09  
104 Ibidem, p.11.  
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participação em diferentes esferas como função educativa para que os cidadãos passem a 

buscar a participação ativa em esferas políticas locais e nacionais.  

Esse modelo democrático é fundamentado em fontes clássicas como Jean 

Jacques Rousseau e John Stuart Mill, além de George Douglas Howard Cole. Destaque-

se Cole, cientista político que desenvolveu uma teoria democrática participativa inserida 

no contexto de uma sociedade industrializada para compreender qual o lugar da 

“participação” numa teoria democrática moderna e viável.  

Pateman, que norteará essa discussão, apresenta importante reflexão sobre as 

estruturas de autoridades e verifica a ligação entre a participação no local de trabalho e 

em outras esferas não governamentais, bem como a participação em âmbito nacional.  

Para o deslinde de sua teoria, Pateman evoca Schumpeter como um dos 

precursores críticos da teoria “clássica” da democracia. Em Capitalismo, Socialismo e 

Democracia (de 1943), Schumpeter defende a revisão da teoria democrática “clássica”, 

afirmando que “uma compreensão da essência da teoria de Schumpeter é vital para uma 

apreciação das obras mais atuais sobre teoria democrática, pois elas foram elaboradas 

dentro do parâmetro estabelecido por Schumpeter e basearam-se em sua definição de 

democracia”105. 

Para Schumpeter a democracia é um método político, ou seja, trata-se de um 

determinado tipo de arranjo institucional para se chegar a decisões políticas, legislativas 

e administrativas. Na medida em que se afirmava uma "lealdade sem compromissos" à 

democracia, supunha-se que esse método cumpriria outros ideais, por exemplo o de 

justiça106. 

A filosofia da democracia do século XVIII pode ser expressa da 

seguinte maneira: o método democrático é o arranjo institucional para 

se chegar a certas decisões políticas que realizam o bem comum, 

cabendo ao próprio povo decidir, através da eleição de indivíduos que 

se reúnem para cumprir-lhe a vontade. Examinemos as consequências 

dessa definição.107 

A referida citação busca descontruir o ideal de democracia como um fim em 

si. Schumpeter utiliza o exemplo de que um país que perseguisse judeus, bruxas e cristãos, 

 
105 Ibidem, p. 14. 
106 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo E Democracia. (Editado por George Allen e 

Unwin Ltd., traduzido por Ruy Jungmann). Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1961. 
107 Ibidem, p. 300. 
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essa prática não seria aceita apenas porque foi decidida por maioria, dentro de um sistema 

democrático108. No entanto, o autor traz a complexidade do que seria o “bem comum”: 

Não há, para começar, um bem comum inequivocamente determinado 

que o povo aceite ou que possa aceitar por força de argumentação 

racional. Não se deve isso primariamente ao fato de  que as pessoas 

podem desejar outras coisas que não o bem comum, mas pela razão 

muito mais fundamental de que, para diferentes indivíduos e grupos, o 

bem comum provavelmente significará coisas muito diversas. Esse fato, 

ignorado pelo utilitarista devido à sua estreiteza de ponto de vista sobre 

o mundo dos valores humanos, provocará dificuldades sobre as 

questões de princípio, que não podem ser reconciliadas por 

argumentação racional.109 

A principal crítica do autor à chamada “doutrina clássica” pautava-se no fato 

de que, tanto a participação como a tomada de decisões por parte do povo, embora 

tivessem um papel central, baseavam-se em fundamentos empiricamente irrealistas. 

Assim, em sua teoria revisada, enfatiza a competição entre aqueles que potencialmente 

tomam as decisões pelo voto do povo. Schumpeter analisa o processo democrático 

representativo como resultado de arranjo institucional cuja finalidade são decisões 

políticas e no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir, utilizando-se para isso da 

luta competitiva pelo voto do povo"110. 

A competição pela liderança passa a ser característica essencial da 

democracia, que, inclusive, a distingue dos demais sistemas políticos. Assim, eram 

necessárias para a operação do método democrático, as liberdades civis, a tolerância de 

opiniões e similitudes e os hábitos nacionais para que o sistema democrático se 

mantivesse íntegro. A despeito disto, Schumpeter (1961) não acreditava que a operação 

do próprio método democrático fornecesse tais condições.  

Assim, nessa lógica, os únicos meios de participação possíveis para o cidadão 

são o voto em seu líder e a discussão, sendo apenas necessário um número suficiente de 

cidadãos participantes para manter a máquina eleitoral. A noção de “teoria clássica” e de 

 
108 A maioria das referências de Pateman não apoia a declaração de Schumpeter de que não há relação entre 

o método democrático e o caráter democrático, por outro lado, também não há esforço para examinar a 

natureza da relação postulada. Mesmo Almond e Verba, que serão base para análise mostrarem com clareza 

a conexão existente entre um ambiente participativo e o desenvolvimento, detêm certo senso de eficácia 

política, no entanto, não revelam nenhuma compreensão sobre sua importância no capítulo final de 

teorização. 
109 SCHUMPETER, 1961. p. 301  
110 Idem, p. 70. 
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“método democrático” do autor tiveram indubitável importância para as teorias 

democráticas posteriores, conforme reconhece Pateman:  

Schumpter dedicou alguma atenção às condições necessárias para a 

operação do método democrático. Além das liberdades civis, eram 

requeridos tolerância para as opiniões de outros e “um certo tipo de 

caráter e de hábitos nacionais”, e não se poderia confiar em que a 

operação do próprio método democrático fornecesse tais condições. 

Outra exigência era que “todos os interesses envolvidos” fossem 

virtualmente unânimes em sua lealdade aos “princípios estruturais da 

sociedade existente”.111 

Pensar a participação popular na metade do século XX tem uma inevitável 

conexão com a participação das massas com tendências fascistas e com a introdução de 

regimes totalitários no pós-guerra (ainda que essa participação fosse forçada pela 

intimidação e pela coerção). Essa condição reforça a tendência de se relacionar a palavra 

“participação” com o conceito de totalitarismo, mais do que com o de democracia o que 

justificaria o fato de a modalidade democrática estar ainda atrelada ao colapso da 

República de Weimar.  

O mesmo fantasma do totalitarismo ajuda a explicar a preocupação em 

relação à democracia participativa e a estabilidade de um Estado democrático. Essa 

preocupação se deu em um contexto pós-guerra, cuja instabilidade em relação a diversos 

Estados, em especial as ex-colônias, não permitiu manter um sistema político 

democrático nos moldes ocidentais112.  

De mesma forma, Robert Dahl, não se isenta de críticas a uma democracia 

estática sem envolver grande para dos cidadãos em seu desenvolvimento. Para o autor, 

quando há a transferência da ideia de democracia cidade-Estado para o Estado nacional, 

ocorre uma perda de oportunidades dos cidadãos de participarem plenamente de decisões 

coletivas visto a mudança democrática. O auto critica a naturalização desses limites de 

participação, uma vez que a natureza da ideia democrática e suas origens não permitem 

que morra por completo a esperança de que os limites possam ser transcorridos mediante 

a criação de novas formas ou instituições democráticas113.  

Consequentemente, uma forte contracorrente favorável ao ideal de uma 

democracia plenamente participativa persiste entre os defensores da 

democracia, que muitas vezes retomam a visão democrática mais 

 
111 PATEMAN, 1992, p. 11 
112 Ibidem, loc. cit.  
113 DAHL, Robert. A. A Democracia e seus críticos. Tradução de Patrícia de Freitas Ribeiro; rev. de 

trad. Aníbal Mari. São Paulo:WMF Martins Fontes, 2012. p. 356.  
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antiga, refletida no Contrato social de Rousseau e nas imagens da 

democracia grega (não tanto como ela existia na realidade histórica, 

mas sim na pólis idealizada).114  

 

A Democracia pode apresentar-se como arranjos institucionais centrados no 

processo eleitoral, porque, uma leitura possível, assume que a maioria das pessoas é 

desinteressada e apática em relação à política e alerta para o fato de que uma porcentagem 

relativamente pequena de indivíduos, em qualquer forma de organização social, 

aproveitará as oportunidades de tomada de decisão.  

Além disso, Dahl não abdica da estrutura de oradores ou representação, visto 

que grande parte da população pode convergir em opiniões. No entanto, aponta para a 

necessidade de criação de regras de representação justas na seleção de oradores, que 

também podem ser definidos por representantes, para que não ocorra de maneira 

arbitraria, acidental e injusta. Uma solução ideal, para Dahl, seria criar um sistema que 

permitisse qualquer cidadão ser escolhido para falar, além da possibilidade de todos os 

cidadãos votarem para escolher os que falarão por eles.  

(...)numa visão mais modesta da democracia participativa, apenas 

algumas unidades são governadas como democracias plenamente 

participativas. Outras, que são grandes demais para o governo de 

assembleia, são governadas por sistemas representativos. Se é verdade 

que todas as instituições da Poliarquia são essenciais para o processo 

democrático no governo de um grande sistema, isso significa que os 

governos desses grandes sistemas seriam Poliarquia.115  

O expoente para Dahl é a teoria marxista, que retrata a história como a 

dominação de maiorias exploradas por uma classe minoritária exploradora. E assim, a 

história continuaria se repetindo, até que o triunfo definitivo do proletariado finalmente 

eliminaria a exploração e a dominação.  

Assim, o autor evoca a “Poliarquia”, que, segundo ele, seria uma teoria 

satisfatória a respeito da igualdade política. Para ele, a igualdade política não deve ser 

definida como igualdade de controle político, ou de poder, mas, composta do sufrágio 

universal e da igualdade de oportunidades de acesso de modo a influenciar aqueles que 

tomam as decisões por meio de processos intereleitorais, pelos quais diferentes grupos do 

eleitorado conseguem fazer com que suas reinvindicações sejam ouvidas.  

 
114 Ibidem, p. 357 
115 DAHL, 2012, p. 362. 



54 
 

Dahl compreende a Democracia de forma crítica, uma vez que acredita que 

nesse sistema fatalmente ocorrerá a dominação pela minoria116. O autor, inclusive, propõe 

o conceito de minoria dominante117:  

que é uma classe homogênea com interesses essencialmente 

semelhantes e se, além disso, os interesses dessa classe são 

fundamentalmente conflitantes com os interesses da classe ou classes 

dominadas, não haverá ou será insignificante a competição eleitoral e 

partidária entre os membros da minoria dominante, ao passo que a 

competição política séria entre os representantes da minoria dominante 

e da maioria dominada presumivelmente não existirá(por motivos que 

a teoria terá de fornecer). Porém, se a minoria dominante é uma coleção 

heterogênea de grupos, e se os interesses desses grupos às vezes 

divergem, a competição política pode, em algumas circunstâncias, 

induzir os líderes a buscar apoio na maioria, mediante a promoção dos 

interesses dela. Essa possibilidade, como veremos mais tarde, tem 

implicações de longo alcance.118 

 

Para Longhi119, o conceito de Poliarquia de Dahl é formado por um conjunto 

de requisitos que pode determinar se um regime jurídico é ou não democrático. Assim, 

deve-se destacar cinco requisitos para que seja considerado uma Poliarquia:  

1. Haver reduzida coerção violenta; 2. Possuir uma “sociedade, 

moderna, democrática e pluralista”; 3.Haver homogeneidade cultural, 

ou se a heterogeneidade cultural não estiver segmentada a ponto de 

prejudicar o arranjo político (“consocição”) para a administração de 

conflitos subculturais; 4. Os grupos políticos mais ativos não deixarem 

de apoiar as instituições da Poliarquia; 5. Não houver intervenção de 

“potência estrangeira hostil à Poliarquia”. 120 

Dahl também apresenta requisitos sociais para um sistema poliárquico, sendo 

um deles o consenso a respeito das normas, ao menos entre os líderes. Contudo, tal 

 
116 O conceito utilizado pelo autor difere do conceito de minoria social que diz respeito, nas ciências sociais, 

a uma parcela da população que se encontra, de algum modo, marginalizada, ou seja, excluída do processo 

de socialização. Trata-se de grupos que, em geral, são compostos por um número grande de pessoas (na 

maioria das vezes, refletem a maioria absoluta em números), mas são excluídos por questões relativas à 

classe social, ao gênero, à orientação sexual, à origem étnica, ao porte de necessidades especiais, entre 

outras razões. 
117 Nesse ponto, Dahl utiliza como marco teórico Marx, Lenin e Gramsci: “Embora as teorias sobre a 

dominação da minoria sejam radicalmente diferentes entre si em alguns aspectos importantes (tratarei de 

alguns deles daqui a pouco), elas concordam na afirmação de que nas poliarquias ou até mesmo nas 

‘democracias’ (excetuadas as ‘verdadeiras democracias’ do apocalipse), uma minoria privilegiada domina 

os demais. Vou pressupor que os autores que acabo de mencionar representem adequadamente as principais 

semelhanças e diferenças nas teorias mais importantes sobre a dominação da minoria”. DAHL, Robert. A. 

A democracia e seus críticos. Tradução de Patrícia de Freitas Ribeiro; ver. de trad. Aníbal Mari. São Paulo: 

WMF Martins Fonte, 2012.p. 422.  
118 DAHL, 212, p. 427.  
119LONGHI, João Victor Rozatti. Processo legislativo interativo: interatividade e participação por meio 

das tecnologias da informação e comunicação. Curitiba: Juruá, 2017; p. 89. 
120DAHL, 2012, p. 417. 
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consenso dependeria de um treinamento social, que adviria de um mínimo acordo de 

normas políticas121.  

Em sua obra, Dahl apresenta argumentos a respeito dos possíveis perigos 

inerentes a um aumento da participação do homem comum, pois, para o autor, um 

aumento da participação poderia representar um perigo para a estabilidade do sistema 

democrático, visto se revelarem com maior frequência personalidades “autoritárias”122.  

Essas teorias são consideradas democráticas, pois são concebidas como 

classes numerosas capazes de defender seus próprios interesses e, como consequência, 

advogam a participação popular como voto e como discussão. Outros teóricos, no entanto, 

sustentam que a participação é necessária devido à sua função protetora, contudo, sem 

pensar na totalidade da população. Assim, faz-se necessário entender os postulados dos 

autores “clássicos” dessa teoria para, posteriormente, entendermos seus desafios123.  

Pateman apresenta a construção da democracia participativa desde a 

modernidade, apresentando Rousseau e John Stuart Mill como exemplos de teóricos 

clássicos que iniciam a fundamentação da possibilidade da democracia participativa124.  

Toda a teoria política de Rousseau apoia-se na participação individual 

de cada cidadão no processo político de tomada de decisões, e, em sua 

teoria, a participação é bem mais do que um complemento protetor de 

uma série de arranjos institucionais: ela também provoca um efeito 

psicológico sobre o que participam, assegurando uma inter-relação 

contínua entre o funcionamento das instituições e as qualidades e 

atitudes psicológicas dos indivíduos que interagem dentro delas. 125  

Rousseau afirmava que certas condições econômicas eram necessárias para 

um sistema participativo. Ele defendia uma sociedade formada por pequenos 

proprietários camponeses onde houvesse igualdade e independência econômica. Neste 

contexto, a desigualdade de condições materiais não deveria gerar consequências 

políticas e que nenhum cidadão fosse rico o bastante para comprar outro, tampouco pobre, 

 
121Dahl destaca uma possível visão de que a participação popular poderia representar um risco à estabilidade 

do sistema democrático. Por derradeiro, salienta o receio de Sartori quanto aos riscos da participação 

democrática redundar em totalitarismo dado o despreparo dos cidadãos, algo que o próprio autor denomina 

analfabetismo político. LONGHI, João Victor Rozatti. Processo legislativo interativo: interatividade e 

participação por meio das tecnologias da informação e comunicação. Curitiba: Juruá, 2017.p. 49.  
122 Ibidem, passim.  
123 PATEMAN, 1992, p. 34. 
124 O Sistema político descrito em O contrato social não é uma democracia segundo o uso que Rousseau 

faz do termo. Para ele, “democracia” seria um sistema próprio apenas para deuses (livro III, cap. 4). Deve-

se notar neste ponto que pelo fato de o sistema de Rousseau ser direto, e não representativo, não se ajusta 

à definição de teoria democrática “clássica” de Schumpeter.  
125 PATEMAN, op. cit., p. 35. 
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que tivesse que se vender. Ainda, a exigência vital seria a de que todo cidadão possuísse 

uma propriedade para que a independência conferida por ela constituísse a base necessária 

sobre a qual repousariam sua igualdade e independência política.  

O processo participativo de Rousseau se alicerça em dois pontos: em primeiro 

lugar, para ele, a “participação” acontece na tomada de decisões; em segundo lugar, 

constitui, como na teoria de governos representativos, um modo de proteger interesses 

privados e assegurar um bom governo. O autor se baseia no conceito de liberdade, no 

qual os indivíduos devem ser seus próprios senhores. Pateman apresenta uma possível 

visão de que haveria, para Rousseau uma terceira função da participação, a de integração, 

ela forneceria a sensação de que cada cidadão isolado “pertencesse” à sua comunidade. 

Em certo sentido, a integração deriva de todos os fatores até agora mencionados126.  

Rousseau acreditava que, em um contexto de tomada de decisões, a situação 

ideal seria a de que participassem apenas indivíduos, visto que grupos organizados 

poderiam fazer com que prevalecessem as suas “vontades particulares”. Contudo, caso 

fosse impossível a presença das associações, elas deveriam ser tão numerosas de poder 

político quanto possível. 

Dois pontos na teoria merecem especial atenção: primeiro, Rousseau entende 

que a “participação” acontece na tomada de decisões e, segundo lugar é pela participação 

que se constitui um modo de proteger interesses privados e assegurar um bom governo. 

Não obstante, a participação não se encerraria nesses dois pontos, uma de suas principais 

preocupações concerne ao impacto psicológico humano sobre as instituições sociais e 

políticas, de forma que elas são diretamente relacionadas a esse caráter objetivo.  

Na teoria de Rousseau, a função da participação é educativa127; considerando 

o termo educação em seu sentido mais amplo, o sistema ideal é concebido para 

desenvolver uma ação responsável, individual, social e política. No processo de educação, 

o indivíduo se vê como parte do todo, o que implica levar em consideração assuntos bem 

mais abrangentes do que seus próprios e imediatos interesses privados, caso queira a 

 
126 Ibidem, p. 41. 
127 A criação de situações que “fornecem” ao indivíduo a possibilidade de aprender sozinho é a base da 

teoria da educação de Rousseau; ver as observações a respeito de Émile e de Nouvelle Héloise em Sklar, 

1964. Os outros métodos de ensinar a cidadania defendidos por Rousseau (por exemplo, as cerimônias 

públicas) parecem derivar de seu pessimismo e não constituem parte necessária da teoria. No máximo 

operam no mesmo sentido da participação, mas não a substituem. A instituição do legislador pode ser vista 

como uma resposta ao problema de qual seria o primeiro passo a ser dado numa situação participativa; já a 

natureza de autossustentação do sistema político participativo, segundo os próprios argumentos de 

Rousseau,  constituiria uma exceção ao seu ponto de vista de que todos os governos tendem, no fim, a 

“degenerar”.  
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cooperação dos outros. Há o despertar de que o interesse público e o privado encontram-

se ligados.  

A lógica da cooperação do sistema participativo é tal que o indivíduo 

se vê “forçado” a deliberar de acordo com o seu senso de justiça, de 

acordo com o que Rousseau chama de “vontade constante”, pois seus 

concidadãos podem sempre resistir à implementação de demandas não 

equitativas. Como resultado de sua participação na tomada de decisões, 

o indivíduo é ensinado a distinguir entre seus próprios impulsos e 

desejos, aprendendo a ser tanto um cidadão público quanto privado128.  

 

Ainda, na teoria de Rousseau, há uma terceira função, a de integração. Este 

aspecto fornece a sensação de que cada cidadão isolado pertence a uma comunidade, essa 

integração derivaria de todos os outros fatores mencionados como uma igualdade 

econômica básica e da experiência da participação na própria tomada de decisões. A 

participação na tomada de decisões, para Rousseau, apresenta uma complexa totalidade 

de resultados, que tenderia a convergir tanto para o indivíduo como para o sistema político 

como um todo. Essa experiência potencializaria a integração do indivíduo na sociedade 

colaborando para que se torne uma comunidade. 

Rousseau solidifica o argumento de que há uma inter-relação das estruturas 

de autoridade das instituições e das qualidades e atitudes psicológicas dos indivíduos. 

Carole Pateman opta por ressaltar a teoria de Stuart Mill e a de Cole como autores que 

conversam com a teoria de Rousseau, contudo, sob a ótica da teoria da democracia 

participativa, não mais cidades-Estados de proprietários camponeses, mas adequando-a a 

um contexto moderno.  

Segundo Pateman, John Stuart Mill forneceu um exemplo das diferenças 

entre o governo representativo e o das democracias participativas. Apresentava uma visão 

utilitária da função meramente protetora da participação. O autor apontava que um dos 

maiores perigos da democracia residia no interesse de quem detém o poder, sendo esse o 

perigo de uma legislação classista. Para ele uma questão a se refletir era como afastar-se 

desse mal, ou seja, de uma legislação voltada à elite econômica e política. Mill distinguia 

aspectos de um bom governo, questionando, primeiramente, até que ponto ele promoveria 

a boa administração dos assuntos da sociedade por meio das faculdades morais, 

intelectuais e ativas existentes em seus vários membros.  

Pateman, ressalta que Mill apresenta que uma face meramente empresarial do 

governo, seria o menos importante da gestão, mas, por outro lado, a influência do governo 

 
128 Ibidem, p. 39. 
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sob a mente humana seria fundamental. O autor propõe que seja um indicativo desta 

avaliação o grau com que as instituições promovem avanço mental geral da comunidade. 

Para ele, a forma de governo seria do interesse universal, visto que traria subsídios para 

o desenvolvimento da população; o governo popular e democrático, portanto, seria 

“idealmente o melhor Estado”.  

Mill apenas vê a possibilidade de desenvolvimento de um tipo de 

caráter “ativo”, de espírito público, no contexto de instituições 

populares, participativas. Encontramos aí, de novo, a asserção básica 

defendida pelos teóricos da democracia participativa da inter-relação e 

conexão existentes entre os indivíduos, suas qualidades e características 

psicológicas, por um lado, e os tipos de instituições, por outro; a 

asserção de que a ação social e política responsável depende em larga 

medida dos tipos de instituições, por outro; a asserção de que a ação 

social e política responsável depende em larga medida dos tipos de 

instituições no interior da quais o indivíduo tem de agir 

politicamente.129  

 

Para Pateman, tanto Rousseau como Mill consideram que essas qualidades se 

desenvolveram pela participação que já existia, de modo que o sistema político tenha um 

caráter de autossustentação130. Mill sopesa a importância da participação no governo local 

como condição necessária para a participação em nível nacional, devido a seu efeito 

educativo ou “aperfeiçoador”, assim, sugere que a participação no “governo” do local de 

trabalho teria o mesmo impacto.  

Essa função educativa se reflete na subjetividade do cidadão, uma vez que o 

cidadão naturalmente não pensa no interesse coletivo ou em qualquer objetivo a ser 

buscado em conjunto com os outros, mas na lógica da competição entre eles. A ocupação 

particular para ganhar dinheiro faz com que os indivíduos utilizem pouco as suas 

faculdades políticas, de forma a voltar a sua atenção a si mesmo e a suas famílias, como 

apêndice de si mesmo, sem, contudo, despender atenção às necessidades e idealizações 

do que é público.  

Pateman apresenta que, Rousseau e Mill entendem que a participação da vida 

pública gera possibilidade do indivíduo de ampliar seus horizontes e, por conseguinte, 

considerar o interesse público apesar de seus próprios interesses. Em situações 

conflitantes, o indivíduo aprenderia como agir sob um comando que não visasse apenas 

as suas particularidades, mas o “bem comum”.  

 
129 PATEMAN, 1992, p. 44. 
130 O argumento de Mill, baseia-se na assunção de que é o exercício, e não a posse, o que importa. Sem as 

instituições participativas, a mera posse de direitos legais provocaria poucos efeitos sobre o caráter. 
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Segundo Pateman, a teoria de Mill se apresenta como um reforço à hipótese 

da função educativa da participação rousseauniana, com acréscimos aplicados a 

sociedade em larga escala. Destaque-se, nesse pensamento, a necessidade de instituições 

minuciosamente democráticas para que seja garantida a liberdade política ao mesmo 

tempo que sejam coibidas as condutas antidemocráticas. Mill entende que “um ato 

político que apenas se repete com um intervalo de alguns anos, e para o qual não teve o 

preparo nos hábitos cotidianos do cidadão, deixa seu intelecto e suas disposições morais 

inalteradas”131.  

Ainda, Pateman concebe que indivíduo, na concepção de Mill, deve ser 

preparado para a participação em nível local, pois é nesse nível que aprenderia a se 

autogovernar. Como consequência, para que o cidadão seja capaz de participar 

efetivamente do governo de uma “grande sociedade”, as qualidades necessárias para essa 

participação devem ser fomentadas e desenvolvidas em nível local. É no nível local que, 

de acordo com Mill, se cumpre se cumpre o verdadeiro efeito educativo da participação, 

uma vez que os temas discutidos afetam diretamente a vida do indivíduo. Além disso, 

esse é um ambiente no qual, se ele for eleito, poderá servir ao corpo administrativo é por 

meio da participação em nível local que o indivíduo “aprende a democracia”132.  

Para o autor a sociedade pode ser concebida como um conjunto de vários 

sistemas políticos, cujas estruturas de autoridade têm efeito importante sobre as 

qualidades e atitudes psicológicas dos indivíduos que interagem dentro deles. Dessa 

forma, no funcionamento da política, em nível nacional, as qualidades dos indivíduos 

podem se desenvolver por meio de democratização das estruturas de autoridade em todos 

os sistemas políticos133. Constitui uma visão mais abrangente desta teoria, a ideia de que 

o indivíduo pode participar da tomada de decisões sobre assuntos dos quais tenha 

experiência direta, cotidiana e como parte do conceito de “democracia participativa”, de 

modo a extrapolar os arranjos institucionais.   

Mill acredita ser impossível prescindir da representação. Embora defenda que 

a elite governante tenha que prestar contas à maioria, a forma de ser feita representa 

grande dificuldade na política. Para Pateman, a partir da teoria de Mill, a resposta a essa 

dificuldade seria no sentido de conferir o máximo de oportunidades às classes 

trabalhadoras para que elas participassem localmente. Dessa forma, desenvolveriam as 

 
131 MILL (1910), apud PATEMAN, op. cit. p. 46. 
132 Ibidem, p. 46. 
133 Ibidem. p. 51. 
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qualidades e habilidades necessárias para ter acesso a participação e, consequente, teriam 

capacidade para compreender a atividade de seus representantes, podendo assim, 

controlá-los.  

Pateman critica a reduzida quantidade de propostas práticas para atingir um 

sistema político “natural”, diferente de um aspecto ideal.  

Mill distinguia o sistema ideal e a “verdadeira democracia”, que fornece 

representação às minorias (e para tanto Mill adotou entusiasticamente 

o sistema de representação proporcional de Hare). Mill não resolveu o 

problema de assegurar que a sua elite educada tivesse uma influência 

predominante; esse sistema ideal só poderia se efetivar sob um sistema 

de voto pluralista, baseado na realização educacional, ainda que todos 

devam ter voz afirmar que todos devam ter voz igual é uma proposição 

inteiramente diferente. Por isso, Mill rejeita o argumento de Rousseau 

de que para a participação efetiva é necessária igualdade política.134  

 

As funções da participação consideradas por Rousseau e Pateman, com ênfase 

na função integrativa e na educativa, reforçam a possibilidade de otimização do sistema 

democrático para que os cidadãos se beneficiem objetiva e subjetivamente. Os cidadãos, 

ao apresentarem suas demandas em deliberação, embora busquem o bem comum, 

estariam diretamente ligados à suas experiências de vida e as características da 

comunidade que integram. Nesse caso, haveria maior tendência de implementação de 

políticas que beneficiem diretamente seus anseios pessoais, sem excluir as necessidades 

de sua comunidade mais próxima.  

Como aspecto subjetivo, a participação cria uma cultura democrática de 

forma a educar e capacitar o cidadão a influenciar a vida política de sua comunidade. Essa 

possibilidade legitima o cidadão a falar por sua comunidade e apropriar-se dos discursos 

das estruturas políticas.  

 

2.2 A participação em um contexto não governamental 

 

Tanto Mill como Pateman trabalham com a possibilidade de participação em 

um contexto não governamental, mais especificamente na indústria. Do mesmo modo que 

a participação na administração do interesse coletivo pela política local educaria o 

indivíduo para a responsabilidade social, a participação na administração do interesse 

 
134 Ibidem. p. 48.  
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coletivo na organização industrial favoreceria e desenvolveria as qualidades que o 

indivíduo necessitaria para as atividades públicas135.  

Uma das principais objeções de Cole à organização capitalista da indústria 

era a de que, nela, o trabalhador era concebido como mais uma mercadoria e, desse modo, 

era negada a “humanidade” do seu trabalho. Sob o sistema de socialismo de guilda, essa 

humanidade seria inteiramente reconhecida, o que significaria, acima de tudo, o 

reconhecimento do direito à igualdade de oportunidade e de posição social.  

Assim, há para Cole, um enfoque na posição de igualdade que semelhante ao 

que ocorre em Rousseau é crucial para um processo de participação. Cole concebe um 

sistema de socialismo de guildas, no qual haveria socialização dos meio de produção, 

porque as classes teriam então que ser abolidas, no sentido marxista desse processo, 

porém haveria outros aspectos práticos: em um sistema de participação não haveria mais 

um grupo de “administradores” e um grupo de homens; embora os últimos não teriam o 

controle sob os assuntos da empresa, haveria pessoas igualmente competentes que 

tomariam as decisões.  

O socialismo de guilda nos fornece uma noção bastante detalhada de como 

seria uma sociedade participativa. Na versão de Socialismo de guilda restaurado é 

apresentado um modelo pluralista, horizontal e verticalmente, dos pés à cabeça, 

participativo em todos os níveis e aspectos. A Guilda levava o nome da unidade de 

produção e para a esfera econômica, havia a proposta de estabelecimento de cooperativas 

de consumidores, de conselhos de utilidades (para abastecimento de gás etc.), de guildas 

cívicas para cuidar, por exemplo, da saúde e da educação e de conselhos culturais para 

“expressar o ponto de vista cívico”. A guilda deveria ser pequena o bastante para permitir 

o máximo da participação de todos136.  

Duas formas estruturais de guildas, as verticais e as horizontais, são 

concebidas. Nas primeiras, cada guilda elegeria representantes para permitir o máximo 

 
135Pateman defende que para que seja possível tal participação no local de trabalho, seria necessária uma 

alteração nas relações de autoridade na indústria, passando da habitual relação de superioridade-

subordinação para uma de cooperação e igualdade, com administradores eleitos por todo o corpo de 

empregados.  
136 Um resumo do desenvolvimento do socialismo de guilda e uma discussão geral da teoria pode ser 

encontrada em Glass (1966). Podemos colocar em questão se o plano de Cole seria tão pluralista quanto ele 

pretendia:  uma vez que o socialismo de guilda começasse a tomar forma, o Estado fatalmente definharia, 

porque faltaria uma função real. Havia a argumentação de que a Comuna Nacional seria o novo órgão 

“coordenador”, que iria se tornar o Estado rebatizado em termos mais essenciais.  
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de participação de todos, ocupando os estágios mais altos da estrutura nas próprias 

guildas, bem como para o Congresso de Guildas Industriais. Nas segundas, compostas 

por comunas (células de cidades e/ou áreas rurais) a unidade básica seria o bairro. Nessas, 

ainda, os representantes seriam eleitos a partir dos corpos locais da comuna, com base 

nos bairros. Em seguida, haveria as comunas regionais, reunindo a cidade, o campo e as 

guildas regionais e, no topo, estaria a Comuna Nacional funcionando como um corpo de 

coordenação sem se constituir no prolongamento funcional, histórico ou estrutural do 

Estado existente137. 

Na estrutura horizontal, as células seriam as cidades e ou áreas rurais, e a 

unidade básica seria o bairro. Os representantes seriam eleitos a partir das guildas e 

demais corpos locais da comuna, com base nos bairros. Em seguida haveria as comunas 

regionais, reunindo a cidade, o campo e as guildas regionais e, topo estaria a Comuna 

Nacional que seria um corpo de coordenação sem se constituir no prolongamento 

funcional, histórico ou estrutural do Estado existente138.  

A estrutura de Guildas e os estudos de Cole agregam subsídios a Pateman 

para configurar uma teoria da democracia participativa construída em torno da afirmação 

central de que os indivíduos e suas instituições não podem ser considerados isoladamente.  

A existência de instituições representativas em nível nacional não basta 

para a democracia; pois o máximo da participação de todas as pessoas, 

a socialização ou “treinamento social”, precisa ocorrer em outras 

esferas, de modo que as atitudes e qualidades psicológicas necessárias 

possam se desenvolver139. 

O desenvolvimento das guildas ocorreria por meio do próprio processo de 

participação, que por si só contém função educativa. A importância da função educativa 

reverbera tanto no aspecto psicológico quanto na aquisição de práticas e habilidades de 

procedimentos democráticos. Cole também associa a esse movimento educativo a função 

integrativa, pois lhe é subsidiária e corrobora a aceitação das decisões coletivas. 

Uma forma de governo realmente democrática prescinde de uma sociedade 

participativa, entretanto, todos os sistemas políticos precisam ser democratizados. Para 

Pateman, a área mais importante para esse exercício é justamente a indústria, porque os 

 
137 Ibidem, p. 59.  
138 Ibidem, loc. cit.  
139 Ibidem, p. 60. 
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indivíduos despenderiam grande parte de sua vida trabalhando, além do mais, o local do 

trabalho é uma área propícia para a educação administrativa dos assuntos coletivos.  

Outro aspecto da teoria da democracia participativa para Pateman é que áreas 

como a indústria podem ser vistas como esferas de atuação política por excelência, assim, 

para que os indivíduos possam ser participativos e exerçam o controle sobre suas vidas e 

seus ambientes, as estruturas de controle devem ser organizadas para que haja esse tipo 

de exercício democrático. A participação requer independência e segurança dos 

indivíduos, assim, para que a indústria se transforme em um ambiente propício ao 

exercício democrático, a distinção entre “administradores” e “homens” precisa ser 

abolida.140 

A concepção de democracia participativa de Pateman é atravessada pela 

própria definição de “democracia” e de “político”. No entanto, essa última, no bojo da 

teoria participativa, não está atrelada à esfera habitual do governo nacional ou local”. 

Nessa teoria, a “participação” refere-se à participação igualitária na tomada de decisões, 

já “igualdade política” refere-se à igualdade de poder na determinação das consequências 

das decisões. O resultado humano que decorre do processo participativo justifica uma 

teoria de democracia participativa: de um lado tem-se a participação como input do 

processo e, de outro, as decisões políticas, como output. O desenvolvimento das 

capacidades sociais e políticas evidencia a forma como o output retroalimenta o input.  

O modelo participativo busca resgatar a vontade popular como um elemento 

ativo, assim como as políticas e as decisões devem ser construídas em ambientes mais 

plurais. Os autores, ancorados na teria da participação, pressupõem, assim, que qualquer 

ambiente pode vir a ser considerado político. Por exemplo, Dahl define um sistema 

político como relativo a “qualquer padrão persistente de relacionamentos humanos que 

envolvam, de maneira significativa, poder, governo e autoridade”141.  

Assim como Dahl, Pateman expressa preocupação em como manter o 

paradigma da participação direta nas sociedades modernas com alto número populacional 

e com uma organização já fixada na representação. Assim, para entender a viabilidade da 

teoria participativa, Pateman apresenta algumas considerações iniciais, por exemplo, a 

definição de “participação”, importante para determinar as possibilidades de participação 

 
140 Ibidem, p. 61 
141 DAHL, Robert. Análise Política Moderna. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1988. p. 6 
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política do indivíduo em uma sociedade cujo processo de representação é cada vez mais 

necessário.  

O objeto de estudo de Pateman, como já descrito, foi a indústria; a autora 

considerou, em sua análise, que a teoria da democracia participativa sustentar-se-ia ou 

cairia por terra de acordo considerando as funções educativa da participação e o papel 

crucial da indústria. O ponto central da teoria da democracia participativa é a conexão 

entre os indivíduos e suas instituições, não podendo ser considerados isoladamente:  

 
A existência de instituições representativas de nível nacional não basta 

para a democracia; mesmo com o máximo de participação de todas as 

pessoas, a socialização ou o treinamento social precisa ocorrer em 

outras esferas, de modo que as atitudes e qualidades psicológicas 

necessárias possam se desenvolver. Esse desenvolvimento ocorre por 

meio do próprio processo de participação. A principal função da 

participação na teoria da democracia participativa é, portanto, 

educativa: educativa no mais amplo sentido da palavra, tanto no aspecto 

psicológico quanto no de aquisição de prática de habilidade e 

procedimentos democráticos. Por isso, não há nenhum problema 

especial quanto à estabilidade de um sistema participativo; ele se 

autossustentada por meio do impacto educativo do processo 

participativo. 142 

 

A participação tem o potencial de desenvolver as próprias qualidades que lhe 

são necessárias. Ou seja, quanto mais os indivíduos participam, mais bem capacitados 

eles se tornam para a realização da participação. Destaque-se, nesse processo, que há 

também um efeito integrativo da participação, que corrobora a aceitação das decisões 

coletivas.  

Assim, Pateman afirma que para existir uma forma de governo realmente 

democrática, a sociedade precisa ser participativa, ou seja, onde todos os sistemas 

políticos tenham sido democratizados e a socialização por meio da participação tenha 

ocorrido em todas as áreas.  

Embora o objeto de estudo na obra Participação e Teoria democrática seja a 

indústria, a autora traça um paralelo com outras áreas. Ela pontua que para os indivíduos 

exercerem o controle máximo sobre suas próprias vidas e sobre seu ambiente, as 

estruturas de autoridade nessas esferas precisam ser organizadas de tal forma que os 

integrantes possam participar das tomadas de decisões143. Ainda, a medida substancial de 

 
142 Ibidem, p. 61. 
143 Ibidem, p. 62. 
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igualdade econômica é essencial para que essa condição ideal ocorra, exigida para que o 

indivíduo tenha independência e segurança necessárias para a participação.  

Novamente, na teoria participativa, a “participação” refere-se à 

participação (igual) na tomada de decisões, e “igualdade política” 

refere-se à igualdade de poder na determinação das consequências das 

decisões, uma definição bastante diferente daquela fornecida pela teoria 

contemporânea 

(...) 

Pode-se caracterizar o modelo participativo como aquele onde se exige 

o input máximo (a participação) e onde o output inclui não apenas as 

políticas (decisões), mas também o desenvolvimento das capacidades 

sociais e políticas de cada indivíduo, de forma a haver um feedback do 

output, para o input.  

 

A autora se questiona quanto à possibilidade de uma sociedade pautada na 

democracia participativa e aponta a dificuldade da definição da participação, 

principalmente nos contextos em que a representação é necessária. A teoria participativa 

determina que a experiência da participação torna o sujeito psicologicamente mais 

preparado para continuar contribuindo com a vida política e pública de sua comunidade. 

Por essa razão, um importante conceito a ser trabalhado é o de “senso de eficácia política” 

ou “senso de competência política”, descrito como o sentimento de que a ação política do 

indivíduo tem, ou pode ter, um impacto sobre o processo político, ou seja, vale a pena 

cumprir alguns deveres cívicos.  

Na esteira desse pensamento, a pesquisa de Almond e Verda aponta que as 

pessoas com senso de eficácia política têm mais probabilidade de participar da política144. 

Ademais, a sensação de eficiência pessoal, que envolve autoconfiança na relação do 

sujeito com o mundo, permite que as pessoas se sintam mais eficientes em suas tarefas e 

desafios cotidianos e aumenta a probabilidade de participar da política. O senso da 

eficácia ou competência política, doravante, será visto como forma de interpretação 

operacional, ou, pelo menos, parte do efeito psicológico do que foi discutido pelos 

anteriores teóricos da democracia participativa. Por exemplo, Mill em sua teoria, utiliza-

se do mesmo argumento destacando a importância das instituições políticas locais como 

um campo de treinamento para a democracia145.  

 
144 Almond e Verda afirmam que “de muitas maneiras a convicção na própria competência é uma atitude 

política decisiva. ALMOND, Gabriel.; VERBA, Sidney. The civic culture: political attitudes and 

democracy in five nations. Princeton: Princeton University Press, 1965, p. 206. 
145 Os mesmos autores sustentam que a participação política a em nível local tem um papel fundamental no 

desenvolvimento de uma cidadania competente. O governo local pode funcionar como campo de 

treinamento para a competência política, assim, pode estimular um senso de competência que se projeta em 

nível nacional (p. 145).  
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Almond e Verba defendem que a eficiência política se inicia na infância, lares 

nos quais existe um espaço para a participação podem ser vistos como importantes 

catalizadores de qualidades necessárias para a vida política. Diferentemente desses, lares 

com características autoritárias revelam o afastamento das crianças em direção à 

eficiência política. Some-se a isso, a importância que denotam as experiências da vida 

adulta, sobretudo no local de trabalho, para o desenvolvimento da sensação de eficiência 

política. Os autores também revelam uma importante conexão entre a experiência no local 

de trabalho e a forma como as pessoas se posicionam em casa: os pais que têm pouca 

autonomia no trabalho, em geral, são mais severos em casa146. 

Almold e Verba defendem a participação pelo seu efeito cumulativo, quanto 

maior a participação do indivíduo, maior sua eficiência política. A pesquisa destaca, que 

de maneira recorrente a ocupação de um indivíduo de baixo status socioeconômico 

implica reduzida margem para o exercício da iniciativa ou do controle sobre as condições 

de trabalho e, portanto, que ele não participe da tomada de decisões da empresa147.  

A pesquisa permite concluir que a participação, mesmo em estruturas não 

governamentais, é responsável por promover qualidades psicológicas requeridas para a 

participação em nível nacional, com destaque para o sentimento de eficiência política. Os 

autores apontaram a indústria como a esfera mais importante para que ocorra a 

participação.  

Existe também uma grande quantidade de material, na forma de experimentos 

sob formas de lideranças, de importância direta quanto à participação no local de trabalho. 

No final da década de 30, um conjunto bastante conhecido de experiências com grupos 

pequenos, sob a direção de Lewin, permite afirmar, por exemplo, que uma forma 

democrática de liderança é mais eficiente do que uma forma “autoritária”. A 

superioridade advinha dos efeitos psicológicos motivados pelo elemento de participação 

da forma “democrática”, influenciada pela moral de cada indivíduo do grupo, pela 

satisfação com a atividade e por seu interesse. São características dessa liderança a 

delegação de autoridade, menor pressão dos subordinados e a liberdade de conduta para 

os empregados. Sob uma supervisão geral os trabalhadores estão livres para utilizar a 

 
146 ALMOND; VERBA, 1965, pp. 280-3. 
147 Ibidem, p. 297-9. 
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própria iniciativa, para tomar mais decisões relativas a suas tarefas e para implementar 

suas decisões. 

A principal contribuição dos teóricos “clássicos”, designados como da 

democracia participativa, foi atrair a atenção ao inter-relacionamento dos indivíduos e das 

estruturas de autoridade em contextos com interação. Pateman ressalva que muitas 

implicações de descobertas sobre a socialização não foram apreciadas na teoria da 

democracia contemporânea.  

No marco teórico clássico da democracia a participação que merece destaque 

é a da elite minoritária e não a do homem comum, com pouco senso de eficácia política 

esse posicionamento ocorre, frequentemente, como salvaguarda contra a instabilidade.  

Ao que tudo indica, não ocorreu aos teóricos recentes imaginar por que 

deveria haver uma correlação positiva entre apatia, reduzido sentimento 

de eficácia política e baixo status sócio-econômico148. Teria sido mais 

plausível argumentar que os primeiros teóricos da democracia foram 

fantasiosos em sua noção de "caráter democrático" e em sua afirmação 

de que, num determinado quadro institucional, seria possível que cada 

indivíduo se desenvolvesse nessa direção, se hoje pudéssemos 

encontrar, em todos os setores da comunidade, e em proporções mais 

ou menos iguais, pessoas que não correspondessem a esse padrão. O 

fato de elas não serem encontradas certamente deveria fazer com que 

os teóricos políticos empiristas parassem e investigassem os motivos149. 

 

A teoria moderna da participação se divide, embora com visões 

complementares, em dois pontos da discussão sobre o papel da participação na teoria da 

democracia. Uma visão (cujos autores são filiados à corrente clássica) defende que o 

objetivo da participação é a produção de uma cidadania educada e ativa. Por outro lado, 

os teóricos da democracia contemporânea assinalam a importância da estrutura de 

autoridade em esferas não governamentais para que haja socialização da política.  

Pateman, em sua análise de participação no contexto da indústria, defende 

que para o desenvolvimento do senso de eficácia política naquele contexto seria 

necessária uma modificação de estrutura de autoridade, considerada ainda pequena.  

Concebe-se facilmente, dadas as recentes teorias de gerenciamento, que 

a participação parcial nos níveis mais baixos pode se tornar uma prática 

 
148 Em diversas passagens de Participação e Teoria Democrática, Pateman relaciona o status sócio-

econômico com o senso de eficácia política, seja porque os trabalhos menos remunerados, segundo a autora, 

provêm menos situação de decisões do próprio operário para a autogestão. Ou, na análise de lares, segundo 

a autora, os de baixa renda tenderiam a ser mais autoritários, implicando o afastamento das crianças no 

desenvolvimento de eficiência política no futuro.  
149 PATEMAN, 1992, p. 139. 
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bastante difundida entre as empresas bem geridas, no futuro, devido à 

multiplicidade de vantagens que ela parece trazer para a eficiência e a 

capacidade da empesa de se adaptar às mudanças e circunstâncias. 

Porém, se o argumento da socialização é compatível com as duas teorias 

da democracia, ambas permanecem em conflito em relação a seu 

aspecto mais importante: as respectivas definições de uma forma de 

governo democrático. Seria apenas a presença de líderes em competição 

a nível nacional, nos quais o eleitorado periodicamente pode votar, ou 

ela também exigiria a existência de uma sociedade participativa, uma 

sociedade organizada de tal modo que cada indivíduo tenha a 

oportunidade de participar de maneira direta em todas as esferas 

política?150  

Dessa forma, a referida autogestão dos trabalhadores na Iugoslávia apresenta 

evidências que não podem ser negligenciadas. A autora buscou entender, no 

funcionamento dessa gestão, o contexto de uma possível democracia industrial e nomeou 

como extremado o dilema entre o controle dos "especialistas" e as cláusulas para o 

máximo de participação no corpo administrativo. 

Pateman destaca que, em um sistema democrático ideal, a “informação 

adicional” deveria estar à disposição de um órgão administrativo eleito por trabalhadores, 

contudo ressalva não ter meios empíricos para saber se isso é ou não uma resposta 

aceitável. No entanto, aposta que os trabalhadores experientes, na gerência do 

estabelecimento, no que se refere à produção, possam ser significativos quando estiverem 

envolvidos problemas de trabalho de especialistas.  

Assim, a possibilidade de participação nos níveis mais baixos é crucial 

para que se responda à questão do número de trabalhadores que, a longo 

prazo, poderiam vir a aproveitar as oportunidades oferecidas por um 

sistema democratizado. Na ausência dessa base vital de treinamento, 

mesmo se a participação em níveis mais altos fosse introduzida em larga 

escala, seria pouco provável que ela, por si só, fosse capaz de provocar 

uma resposta significativa entre os trabalhadores do escalão mais baixo 

(ou que tivesse, por isso, um grande efeito sobre o desenvolvimento do 

senso de eficácia política). Desse modo, a questão sobre a grande 

maioria dos trabalhadores participar ativamente em um sistema 

industrial democratizado, como a teoria da democracia participativa 

sustenta que eles fariam, precisa permanecer, por enquanto, em larga 

medida como uma questão de conjectura, embora a demanda por 

participação nos níveis mais baixos sugira que, enfim, havendo 

oportunidades para isso, mais trabalhadores poderiam vir a fazê-lo, 

ultrapassando o que esperam os mais céticos em relação à democracia 

industrial151.  

 

 
150 Ibidem, p. 140. 
151 Ibidem, p. 142. 
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A autora destaca a necessidade de democratização das estruturas da indústria, 

mas questiona a possibilidade de democratização da gestão da indústria e a eficiência da 

produção. Outro ponto de destaque é a igualdade econômica; ao pressupor a indústria um 

sistema político, essa igualdade conduziria à democratização das estruturas, da mesma 

forma, seria visível em termos de manutenção de segurança do emprego e de diversos 

outros benefícios adicionais a essa própria segurança.  

Segundo Pateman, Rousseau era um dos defensores da segurança e 

independência individual como forma de igualdade. A Scott Bader152,uma das empresas 

com alto grau de participação estudada por Pateman, opera dentro de uma faixa salarial 

estreita, mas é difícil avaliar até que ponto a isonomia de rendimentos – aquilo que a 

maioria das pessoas pensa em primeiro lugar quando se menciona a igualdade econômica 

– seria, em última instância, compatível com a eficiência econômica153. 

A experiência Iugoslava, objeto de estudo em Participação e teoria 

democrática, mostra que a ideia de democracia industrial não traz nenhum empecilho 

sério e evidente à eficiência econômica. Há, inclusive, indícios de que um sistema 

participativo liberaria reservas de energia e de iniciativa do trabalhador comum e, desse 

modo, aumentaria a eficiência econômica. 

Pateman optou por analisar o ambiente da indústria, que ocupava um lugar 

vital na sociedade da década de 60 do século XX, assim a democratização industrial tem 

condições de gerar um microambiente de análise social, de validade ou, pelo menos, da 

noção de uma sociedade participativa. A análise do conceito de participação apresentado 

aqui pode se aplicar a outras esferas, embora as questões empíricas suscitadas pela 

extensão da participação a outras áreas além da indústria não possam ser consideradas”154.  

A preocupação da autora não se exaure na democracia industrial, ela acredita 

que se há uma tendência geral no sentido de participação, as experiências cotidianas 

devem caminhar na mesma direção. Desde o início de sua obra, a autora defende que as 

reivindicações mais urgentes por maior participação, provêm dos estudantes; ao que 

concerne a introdução de um sistema participativo, esse deve ocorrer também em 

instituições de ensino superior, de forma a criar cidadãos amadurecidos no futuro. 

 
152 Scott Bader Ltd. foi fundada em 1921 com instalações de escritórios em Finsbury Square, Londres, e 

posteriormente foi transferida para Wollaston, Northamptonshire em 1943. A empresa produz resinas 

sintéticas e materiais compósitos. Desde 1951, tem se expandido e torna-se internacional, empregando cerca 

de 600 pessoas. 
153 PATEMAN, op. cit., p. 142. 
154 Ibidem, p. 144. 
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Defende, também, que os ambientes de autogestão ou, ao menos participativos, podem 

contemplar o paradigma da participação:  

(...) O paradigma da participação direta não teria aplicação nem mesmo 

em uma sociedade participativa. Levantou-se uma questão similar na 

discussão do sistema de autogestão dos trabalhadores na Iugoslávia, e 

ficou claro que, no contexto industrial, semelhante objeção não tem 

lugar. Onde um sistema industrial participativo permitisse a 

participação, tanto nos níveis mais altos quanto nos mais baixos, 

haveria um espaço para que o indivíduo participasse diretamente de 

uma ampla variedade de decisões, fazendo parte, ao mesmo tempo, de 

um sistema representativo; uma coisa não exclui a outra155. 

 

Pateman questiona acerca da existência de possibilidades de participação 

alternativas do indivíduo em um sistema político nacional. “Em um eleitorado de, 

digamos, 35 milhões, o papel do indivíduo só pode restringir-se, quase que inteiramente, 

à escolha de representantes; mesmo podendo depositar seu voto em um referendo, sua 

influência sobre o resultado seria infinitamente pequena”156. Uma solução possível seria 

a redução das unidades políticas nacionais, contudo, uma parcela (dos eleitores?) não está 

aberta a mudanças. Para a autora, somente se o indivíduo tiver a oportunidade de 

participar de modo direto no processo de decisão (além da escolha de representantes) é 

que ele poderá exercer qualquer controle real sobre o curso de sua vida ou sobre o 

desenvolvimento do ambiente onde vive.  

A participação nas áreas alternativas que nesse trabalho propusemos ser as 

Redes Sociais e o ambiente digital poderia capacitar o indivíduo para avaliar melhor a 

conexão entre as esferas pública e privada. O homem comum poderia, naturalmente, ter 

maior interesse nos temas atinentes à região em que mora, contudo, a existência de uma 

sociedade participativa poderia atraí-lo para temas de abrangência nacional. Esse 

movimento o tornaria mais capacitado para intervir, mais apto para tomar decisões em 

nível nacional e para avaliar o impacto das decisões tomadas pelos representantes sobre 

sua vida e sobre o meio que o cerca. “No contexto de uma sociedade participativa, o 

significado do voto para o indivíduo se modificaria: além de ser um indivíduo 

determinado, ele disporia de múltiplas oportunidades para se educar como cidadão 

público”157. 

Pateman conclui que o papel da participação na teoria democrática mereceria 

um destaque mais amplo do que como apresentado na teoria democrática contemporânea.  

 
155 Ibidem, p. 145. 
156 Ibidem, p. 145. 
157 Ibidem, p. 146. 
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A autora também observa que, ao relacionar o material empírico com os problemas 

teóricos, as reivindicações por mais participação e a própria teoria da democracia 

participativa apresentam-se realistas e sem riscos à estabilidade de nenhum sistema. 

Nessa lógica, a autora ainda defende a necessidade uma teoria da democracia moderna, 

viável, que conserve como ponto central a noção de participação158.  

Atualmente, com o advento das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, bem como com a manipulação de dados, não há apenas luta por mais 

participação, mas, também, por qualidade dessa participação159.  

Como contraponto à teoria de Carole Pateman, apresentamos as concepções 

de Bruce Ackerman, que refletem uma teoria menos inclusiva no que tange à participação, 

sobretudo na obra Nós, o povo soberano: fundamentos do Direito Constitucional160. 

Para o autor, a participatividade está atrelada à disposição constitucional, cujo 

modelo está mais adequado ao espírito da Constituição dos Estados Unidos da América, 

o denominado modelo Dualista161. Essa Constituição busca distinguir duas visões 

diferentes, que podem ser adotadas em uma Democracia: uma é adotada pelo povo e a 

outra, pelo governo.  

As decisões adotadas pelo povo estão sujeitas a condições constitucionais 

especiais, mas raramente ocorrem. Nessa esteira da teoria de Ackerman, incorpora o 

modelo conceitual de comunidade, que, em Ackerman, é composta pelo povo. Não 

obstante, o povo, nessa teoria conceitual, apenas apareceria em momentos especiais da 

história, marcados pelo amplo engajamento de indivíduos em torno de questões de 

interesse público. Enquanto essa circunstância se realiza, a autoridade de Direito 

encontrar-se-ia na vontade popular, momento no qual se realizaria o princípio republicano 

do autogoverno.  

Ackerman acrescenta que, antes de conquistar a autoridade para exercer a lei 

suprema em nome do povo, deve acontecer um convencimento de grande número de 

pessoas, pelos partidários, em movimento político. Os cidadãos devem estar 

comprometidos em conduzir a sua iniciativa proposta com seriedade, demonstrando, 

 
158 Ibidem, loc. cit.  
159 No ano de 2020, questiona-se a influência das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação em 

uso nas Redes Sociais em desempenhar papel crucial nas democracias, como observado no caso O 

Escândalo de dados do Facebook – Cambridge Analytica. Esse caso envolveu a coleta, desde 2014, de 

informações pessoalmente identificáveis de até 87 milhões de usuários do Facebook. Os dados foram 

utilizados para influenciar a opinião de eleitores em vários países, manipulando o resultado das eleições. 
160 ACKERMAN, Bruce. Nós, o povo soberano: fundamentos do direito constitucional. Trad. Mauro 

Raposo de Mello. Belo Horizonte: Del Rey, 2006 (Coleção Del Rey Internacional). 
161 Idem, 2006, p. 6.  



72 
 

inclusive, sua discordância política. Deve haver também proteção à oposição de uma 

oportunidade de organização e apresentação de forças. Por fim, são necessários fóruns 

para debater com os cidadãos a criação da lei. É somente a partir das decisões tomadas 

pelo povo que um movimento político obtém legitimidade plena, reconhecida pela 

Constituição dualista, a partir das decisões tomadas pelo povo”162.  

Ackerman preocupa-se com a relação entre a tomada de decisões e a visão 

ampla do posicionamento da população e do interesse público. Também acredita ser 

necessário que os representantes do governo recebam incentivos informacionais para que 

tenham uma visão ampla do interesse público, sem influência indevida de grupos com 

interesses paralelos.  

Esse aspecto da teoria de Ackerman associa-se ao objeto deste estudo, qual 

seja a possibilidade de discussões online sobre decisões de interesse público e de que 

forma constituem insumo para decisões governamentais.  

Ressalte-se que um dos aspectos da constituição dualista seria o de coibir políticos 

eleitos abusarem de sua autoridade com o pretexto de que uma vitória eleitoral regular 

fosse capaz de lhes conceder o direito de subverter garantias alcançadas pelo povo em 

julgamentos anteriores, por meio de lei. 

A Constituição Dualista prevê o relacionamento de representantes do governo 

com cidadãos comprometidos na conquista de seu apoio incessante. Somente assim 

poderiam os governantes ter autoridade para declarar a “opinião do povo”, ou, mesmo 

ainda, uma possível mudança de opinião163.  

Importante ressaltar que a obra de Ackerman se apoia em dois pilares. O 

primeiro é a perspectiva republicano-liberal da história e da política, que permeia também 

um sentimento nacionalista. O segundo é a concepção retratada até aqui, a de dualismo164, 

seja constitucional ou democrático, segundo a qual o processo democrático realizar-se-ia 

tanto pelo povo, de maneira direta, como, em outras situações, pelos seus representantes.  

Uma preocupação para Ackerman, que é umbilical ao objeto desse trabalho, 

é a questão de como criar incentivos para que os representantes eleitos pelo povo, a 

despeito das pressões de interesses paralelos, envolvam-se em deliberações de natureza 

pública.    

 
162 ACKERMAN, 2006, p. 7. 
163 Ibidem, p. 8. 
164Para Ackerman, o processo de criação legislativo está intrinsecamente ligado à aprovação popular, de 

forma que os movimentos políticos devam buscar a aprovação e o reconhecimento dos cidadãos, sendo que 

a ausência de aprovação pode incorrer em um exercício do poder de forma abusiva. 
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2.3 A Participação no contexto brasileiro  

 

Como discutido no primeiro capítulo, o Brasil passou a adotar a democracia 

semidireta, ou seja, representativa pelos partidos, acrescida da instrumentalização de 

institutos para auferir a vontade do povo quando necessária. Segundo Beçak:  

 
O instrumento por excelência de sua viabilização é o plebiscito, mas 

não esqueçamos também aqueles outros previstos na atual Constituição 

Brasileira, como o referendum e a iniciativa popular, além de outros, 

que abordaremos. Também a Ação Popular, dentre nós desde a 

Constituição de 1934, bem como, reflexamente, e a Ação Civil Pública, 

existente infraconstitucionalmente desde 1985 e, no patamar maior 

desde 1988165.  

 

Ainda, legislação-pátria traz a regulamentação desses instrumentos na 

Constituição Federal, no art. 14, regulamentados pela Lei n. 9.709 de 18/11/98. 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 

voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 

mediante: 

I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular.166 

Embora esses instrumentos tenham sido bastante discutidos ao longo da 

Constituinte de 1987-1988, na qual era subjacente o entendimento de que, em outros 

ordenamentos, os mecanismos influíam de maneira decisiva pela vitalidade da 

democracia” traz uma única ideia. 

A inovação já se destaca, na medida em que, a par da disciplina em 

separado dos institutos do plebiscito e do referendum, exsurgirá do 

texto constitucional a possibilidade de utilização do primeiro em 

perspectiva para além daquela que chamamos “tradicional”. A 

referência é ao que dimana do art. 14 da CF, onde claramente 

conceituado o exercício da soberania popular também pelos 

mecanismos ali previstos, a par da previsão do posterior art. 18, o qual 

contempla a hipótese já usual na nossa história.167 

 

 
165 Ibidem, p. 1. 
166 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal: Centro Gráfico, 1988 
167BEÇAK, Rubens. Democracia moderna: sua evolução e o papel da deliberação. Revista de Informação 

Legislativa, v. 50, p. 7-23, 2013. p. 15  
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Beçak também ressalta que o texto constitucional contemplou também em seu 

ADCT168 a previsão do plesbicito sobre a forma e o sistema de governo realizado em 21 

de abril de 1993. Ao Congresso Nacional coube autorizar o referendo popular e convocar 

plebiscitos. “Nesses anos todos, desde o advento da nova Carta, a utilização dos “novos” 

mecanismos de auscultação popular apenas se fez uma vez, nacionalmente, no conhecido 

caso do “referendo das armas169”170. 

Embora a iniciativa popular tivesse grande potencial para a democracia 

participativa, foi pouco utilizada no contexto brasileiro porque a dinâmica exigida pelo 

comando constitucional inviabiliza sua utilização. A necessidade de subscrição por 1% 

do eleitorado, distribuído pelo menos em cinco estados, com não menos de três décimos 

por cento dos eleitores em cada um deles, fez com que a doutrina, não raramente, 

mencionasse as dificuldades e entraves para a sua explicitação171. 

A proposta de Lei de iniciativa popular foi prevista para estados e municípios, 

para estados, torna-se necessária lei regulamentadora, dispensada no caso municipal, na 

medida em que no art. 29, XIII, consta o comando constitucional indicando que a lei 

orgânica municipal deve adotá-la. Por outro lado, os institutos previstos no 

constitucionalismo brasileiro vieram a ganhar regulamentação com a Lei n. 9.709/98. 

Silva considera que a não admissão da iniciativa popular constitucional 

ocasionou uma modalidade regimental, tornada constante nas normas internas das casas 

legislativas172. Essa condição possibilitou entidades da sociedade civil organizada, 

apresentarem proposições de iniciativa popular. Para Beçak, por exemplo, o 

distanciamento crítico proporcionado pela perspectiva desde a adoção do instituto passou 

a gerar uma figura nova do “agente mobilizador” da opinião do legislador parlamentar.  

Nessa leitura, observe-se, por exemplo, o ocorrido no caso da “lei da 

ficha limpa”. No caso, o projeto de iniciativa popular, contendo mais de 

1,3 milhão de assinaturas mobilizou o Congresso Nacional (e a opinião 

pública, midiática, política etc.), no processo que veio a redundar na Lei 

Complementar no 135/2010173. 

 

 
168 O plebiscito foi determinado pelo artigo 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) 

da Constituição Federal de 1988. Pelo artigo, o plebiscito estava marcado originalmente para ocorrer no dia 

7 de setembro de 1993. Mas foi antecipado para 21 de abril de 1993 pela emenda constitucional nº 2, de 25 

de agosto de 1992. 
169 Referendo sobre a proibição do comércio de armas e munição no Brasil”, realizado em 23 de outubro de 

2005. 
170 BEÇAK, 2013.  
171 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (BRASIL). Lei n. 9709/98, Art. 3.  
172 BEÇAK, 2013. 
173 Ibidem, p. 16. 
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São apontamentos de uma das principais questões que põe à prova a 

legitimidade da democracia representativa: a dúvida quanto à existência de relação que 

assegurasse a coincidência de interesses e a tomada de decisões entre eleitores e eleitos 

Depois de 1960, constituindo práticas cognominadas “participativas”, passam a surgir 

uma série de experiências que buscam aproximar, por meio governamental, os anseios 

populares e a tomada de decisões. Como exemplo dessas práticas, destaque-se o 

orçamento participativo de Porto Alegre174, que foi um marco dessa modalidade no Brasil. 

Também se destacam os conselhos comunitários, como o da saúde, educação, segurança, 

gestão de espaços públicos etc.175. 

Cumpre salientar que alguns autores apresentam ainda a necessidade da 

deliberação para o aperfeiçoamento democrático. Beçak explica que o 

problema central tem sido o de verificar o valor e a atualidade da 

representação desde que – numa sociedade em que tudo assume o valor 

de importante em virtude da exacerbação exponencial dos 

individualismos e idiossincrasias – a percepção de que um sistema, 

fundado na verificação do bem comum pelo critério da maioria, seria 

contestado. É cada vez mais dificultosa a fixação de parâmetros que 

atendam ao pressuposto interesse geral, quando no dia a dia os 

interesses de uma sociedade plural é que são valorizados176. 

 

A deliberação, que é uma atividade complexa, pode ser vista por muitos como 

uma “Conversa em que os indivíduos falam e escutam sequencialmente”, análogo a 

barganha, sobre princípios fatos e causalidade177.  

Há grande dificuldade na definição terminológica, ao menos inicial, quanto 

ao debate do assunto relacionado a deliberação. Contudo, melhor do que se ater aos 

aspectos ideológicos é a ideia material quanto ao valor de uma discussão antes da tomada 

de decisões políticas178. Importa ressaltar ainda, que, para além da questão da 

denominação, há a retomada de ideia de tomada de decisões entre cidadãos livres e iguais.  

 
174 BEÇAK, Rubens; LONGUI, João Victor Rozzati. A democracia participativa e sua realização: 

perspectiva histórica e prospecção futura: o marco civil para a regulamentação da internet no Brasil. In: 

XIX Encontro Nacional do CONPEDI – Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito. 

Anais... Fortaleza: CONPEDI, 2010. 
175 Cf. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 156-157. 
176 BEÇAK, 2013. p. 17. 
177 GAMBETTA, Diego. “Claro!”: an essay on discursive machismo. In: ELSTER, Jon (Ed.)Deliberative 

democracy. Cambridge: Cambridge University, 1998. p. 19 
178 FEARON, James D. Deliberation as discussion. In: ELSTER, Jon (Ed.). Deliberative democracy. 

Cambridge: Cambridge University, 1998. p. 1 (tradução nossa).  
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Ao poder de deliberar são fixados requisitos para a sua validade. 

Primeiramente, a discussão é levada a efeito no espaço público para que haja 

compreensibilidade. Há também a necessidade de discussão “construtiva” e de certa 

dinamicidade.  

A democracia deliberativa configura, para muitos, como um ideal de 

legitimidade179 política, pois o evento deliberativo deve estar comprometido com valores 

como racionalidade e imparcialidade. Os afetados pela decisão a ser efetivamente tomada 

podem tomar parte diretamente ou através de seus representantes”180.  

Rubens Beçak, décadas depois da análise de Pateman, aponta para a crise da 

representação política, afirmando que, pela maneira com que as instituições políticas 

foram desenhadas, objetivou-se “desalentar” a participação da cidadania dos assuntos 

públicos e não a promover181. Nesse sentido, a via virtual, especificamente pela internet e 

pelas redes sociais, proporcionou ganho de qualidade e aumento do espectro decisional 

democrático182. Beçak ressalta as experiências existentes no Brasil e nos outros países, 

onde uma série de mecanismos surgidos nos últimos anos procurou aproximar o povo da 

tomada de decisões.183  

Por estas razões, cabe questionar se a deliberatividade é o caminho para a 

otimização da teoria democrática, ou ainda, se os paradigmas de participação 

apresentados por Pateman seriam suficientes para alcançar um sistema democrático. 

Conforme apontam Beçak e Bonavides, a internet e as Redes Sociais fomentam um 

ambiente de intensa troca dos cidadãos, inclusive, com temas que versam sobre política 

e que possuem interesse público.  

Doravante, questiona-se se as Redes Sociais e o desenvolvimento da e-

democracia agregam legitimidade à democracia por meio da participação popular nas 

decisões de interesse público. Para tanto será analisada a discussão online acerca do 

destino do Elevado Presidente João Goulart, nomeado anteriormente Elevado Presidente 

 
179 Exemplos de experiências de democracia deliberativa efetivamente utilizados mundo afora, a saber: as 

Planungszelle (planning cells) alemãs; os júris americanos e ingleses; as electronic town meetings; as 

consensus conferences; o US national deliberation day (tal como proposto por James Fishkin); os 

experimentos em Chicago com relação à governança de cidadãos em policiamento e educação públicos; o 

e-thePeople website e o danish empowerment of parents in primary schools.) 
180 BESSON apud BEÇAK 
181 BEÇAK, op. cit., p. 70.  
182 Ibidem, p. 83.  
183 Ibidem, loc. cit. 
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Costa e Silva, popularmente conhecido como Minhocão, via expressa elevada da cidade 

de São Paulo. 
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CAPÍTULO 3.   

Democracia na era digital: os impactos das redes sociais na participatividade 

 

Como discutido até então, esta pesquisa propõe analisar o impacto na 

democracia por meio das redes sociais, especialmente pela participação popular em 

debates de interesse público. Desse modo, propõe-se, ao longo das próximas sessões, 

refletir sobre as implicações da internet para maior legitimidade do modelo democrático 

brasileiro. Assim, a problemática da pesquisa orienta-se pela seguinte questão: as redes 

sociais provêm potencialidade para ampliar a participação popular nas decisões de 

interesse público e, desse modo, corroborar a legitimidade da democracia brasileira?   

 

3.1 Redes sociais e interesse público 

Cintia Rosa de Lima184 contextualiza o surgimento da internet no ambiente 

universitário norte-americano e que, em virtude do seu potencial lucrativo, estendeu-se 

para outros nichos. Para a autora, a liberdade de pensamento e de criação era estrutural 

dessa ferramenta, que se firmaria como ambiente democrático e econômico no qual todas 

as pessoas poderiam manifestar-se livremente e compartilhar informações. 

A criação da chamada Web 2.0 viabilizou a comunicação interativa 

globalmente entre as pessoas. As redes sociais, quando de sua criação, tinham como 

proposta facilitar a divulgação do conhecimento e da informação, de modo interativo e 

econômico. Com a popularização das redes sociais, em pouco tempo, as pessoas, 

localizadas nos mais diversos lugares do mundo, passaram a descobrir nessa ferramenta 

a possibilidade de interação e da construção de um conhecimento colaborativo185.  

A internet alterou, profundamente, a forma como as pessoas se comunicam, 

interagem e compartilham informações. Entre as redes sociais que ganharam destaque, 

nesse processo, está o Facebook.  

As implicações da internet para a democracia já se configuram como 

importante campo de estudos que tem sido denominado de ciberdemocracia (ou e-

democracia). A e-democracia pressupõe envolvimento e participação política por meio 

 
184LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. A responsabilidade civil dos provedores de aplicação de internet por 

conteúdo gerado por terceiro antes e depois do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14). Revista da 

Faculdade de Direito (USP), v. 110, p. 155-176, 2015. 
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de ferramentas digitais e mídias. O que, por sua vez, demandaria entender a experiência 

prática, as formas de usos (e efeitos dos usos) das mídias digitais que envolvem diferentes 

sujeitos, múltiplos interesses e contextos. Trata-se de uma discussão sobre as implicações 

políticas e democráticas das novas configurações sociais oriundas de uma sociedade 

baseada no conhecimento, na informação e comunicação.  

A concepção procedimental de legitimidade democrática baseia-se nas 

exigências normativas para a ampliação da participação dos indivíduos nos processos de 

deliberação e para o fomento de uma cultura política democrática. Essa concepção está 

fundada nos procedimentos de institucionalização da formação racional da opinião e da 

vontade, que indicam quem participa e como participar186 de modo a garantir a 

participação política dos indivíduos, assim como o diálogo público amplo e aberto.  

Beçak187 compreende que, embora não seja possível prescindir da democracia 

representativa, é necessária a fixação de novos paradigmas na democracia por meio do 

incremento da participação popular nas deliberações públicas, considerada condição do 

efetivo permear desse sistema político nas sociedades contemporâneas.  

Refletir sobre democracia digital requer configurar este núcleo conceitual ao 

redor do qual outros temas e outras ênfases circulam188. A e-democracia é uma abordagem 

teórica e normativa dentro de um campo mais amplo de e-políticas; compreender seus 

sentidos, suas potencialidades e suas limitações pressupõe entender a experiência prática, 

as formas e os efeitos dos usos das mídias digitais, que envolvem diferentes sujeitos, 

múltiplos interesses e contextos189  

Na esteira desses fundamentos, a presente pesquisa buscou compreender o 

impacto das redes sociais na participação popular em debates de interesse público por 

meio da análise de um caso concreto. Trata-se da discussão online na rede social 

Facebook sobre o Elevado Presidente João Goulart, popularmente chamado pelos 

 
186 LUBENOW, Jorge Adriano. Esfera Pública e Democracia Deliberativa em Habermas. Kriterion, Belo 

Horizonte, nº 121, 2010, p. 232. 
187 BEÇAK, Rubens. Democracia: hegemonia e aperfeiçoamento. São Paulo: Saraiva, 2014. 
188 SILVA, Sivaldo Pereira; SAMPAIO, Rafael Cardoso; BRAGATTO, Rachel Callai. Concepções, 

debates e desafios da democracia digital. In: Democracia Digital, Comunicação Política e Redes: Teoria 

e Prática. SILVA, Silvado Pereira; BRAGATTO, Rachel Callai; SAMPAIO, Rafael Cardoso (Orgs.). Rio 

de Janeiro: Folia Digital, 2016.  
189 MENDONÇA, Ricardo Frabrino; PEREIRA, Marcus Abílio. Dilemas na apropriação das TCIs pela 

ALMG: uma análise sobre a percepção dos gestores. In SILVA, Silvado Pereira; BRAGATTO, Rachel 

Callai; SAMPAIO, Rafael Cardoso (Orgs). Democracia Digital, Comunicação Política e Redes: Teoria 

e Prática. Rio de Janeiro: Folia Digital, 2016. p. 17-37. 
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paulistanos de Minhocão. Serviram como corpus da pesquisa a discussão de três grupos 

da rede social: i) Parque Minhocão, com 10470 seguidores, ii) SP sem Minhocão!, com 

1865 seguidores e iii) Cecílias e Buarques, com 11342 seguidores. A discussão refere-se 

aos destinos dessa via expressa elevada, especialmente, a partir do momento em que o 

Plano Diretor do município de São Paulo, aprovado em 2014, desativou seu uso190. O 

mesmo tema passa a ser discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN de 

número 2129887-42.2019.8.26.0000), que corre no tribunal de São Paulo. Cumpre 

destacar que o Minhocão, como parque municipal, foi criado pela Lei n. 16.822/2018. Há, 

ainda, a possibilidade da convocação, via plebiscito, sobre o destino do Minhocão.  

O caso do Elevado Presidente João Goulart tornou-se importante na pesquisa 

por expor o papel das redes sociais na construção do debate público de um tema de 

relevância política, contribuindo para produção de conhecimento, evidenciando as 

potencialidades da e-democracia para o fortalecimento do processo democrático 

brasileiro e se alinhando, assim, aos objetivos dessa pesquisa.  

O Minhocão foi inaugurado em 1971, na época, recebeu o nome de Elevado 

Costa e Silva. Segundo Assunção191, essa via expressa elevada, que ligava as zona leste 

e oeste da cidade de São Paulo, acabou por colaborar com a degradação de parte dos 

bairros de Vila Buarque e Santa Cecília, além da tradicional Avenida São João, 

contribuindo, desse modo, para o deslocamento da importância econômica da região para 

o setor sudoeste da cidade.  

Desde sua construção, tem provocado acirrados debates: de um lado estão os 

que acreditam que sua derrubada seria necessária para a revitalização da região; de outro, 

os que defendem suas vantagens para o trânsito da cidade ou que questionam os efeitos 

sociais de sua derrubada, como a possibilidade de expulsão dos moradores de menor 

poder aquisitivo da região. Esse debate ganhou novo fôlego depois da aprovação do Plano 

Diretor do município de São Paulo, em 2004, exigindo do Poder Público que crie “uma 

solução viária ao seu desmonte ou à sua reconversão em parque elevado”192. Cabe 

observar que as redes sociais, em especial o Facebook, tem se constituído como um 

espaço privilegiado para o debate público.  

 
190 ASSUNÇÃO, Eduardo Luiz de Lima. Minhocão e Arredores: construção, degradação e resiliência 

(1970-2016). Dissertação (Mestrado em Arquitetura e urbanismo) – Universidade Prebisteriana Mackenzie, 

São Paulo/SP, 2016.  
191ASSUNÇÃO, 2016.  
192 Ibidem, p.18.   
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Acredita-se que o advento da tecnologia online, que possibilitou a criação das 

“Redes Sociais”, há muito analisada por diferentes teóricos, possa representar um meio 

pelo qual haja maior articulação política dos cidadãos e, possivelmente, abra espaço para 

deliberações de temas de relevância social. Contudo, esse instrumento padece de vícios 

como concentração de vozes193, tanto por conglomerados que provêm os meios de 

comunicação, como pela perpetuação da influência de opiniões que já são hegemônicas, 

como as de jornalistas, advogados e outros profissionais intelectuais194.  

A deliberação pública é um dos temas mais debatidos na teoria democrática 

contemporânea. A partir do final da década de 1990, diferentes pensadores passaram a 

convergir em torno da centralidade da deliberação pública como fonte importante de 

legitimidade das sociedades complexas e plurais195. A deliberação pública implica a 

cessão de um espaço decisório por parte do Estado em favor de uma forma ampla e 

pública de participação. A simbiose dos instrumentos de verificação da vontade coletiva 

com a democracia representativa, a “democracia semidireta”, já se configura 

manifestação de democracia participativa196. 

Qualquer questão precisa encontrar condições de ser tematizada 

publicamente, ou seja, nada pode ser estabelecido ou restringido de antemão. A esfera 

pública tem que reforçar a pressão exercida pelos problemas sociais, assim, ela não pode 

se limitar a percebê-los e a identificá-los, mas, sobretudo, deve tematizá-los convivente e 

eficazmente, de modo a serem assumidos e elaborados pelo complexo parlamentar197.  

A interatividade e a participatividade que as tecnologias da informação e 

comunicação oferecem à população tornam-se, então, novas aliadas na democratização 

 
193 Longhi e Beçak (2012) apontam que poucos conglomerados empresariais – como Google, Facebook, 

Apple – constituem-se grupos praticamente hegemônicos no ramo do mercado e se beneficiam de um “vazio 

de normas de ordem púbica”. LONGHI, João Victor Rozatti; BEÇAK, Rubens. Democracia deliberativa 

e ciberdemocracia: riscos e desafios para sua implementação. CONPEDI, Niterói – 2012. p.  4.  
194 Loghi, em sua análise das TIC como meio de interação para a formação do processo legislativo, aponta 

que é possível detectar a formação de uma elite “online”, de forma que os ativistas, nesse ambiente, 

reproduzem suas opiniões ocasionando a prevalência de grupos sociais na esfera pública conectada. O autor 

pauta-se em Hindamn, que após larga pesquisa, concluiu que as opiniões mais ouvidas na internet diferem 

pouco do perfil das vozes mais eloquentes do passado. Assim, é nítido o caráter não pluralista dos atores 

mais influentes na esfera pública conectada; para o autor, a maioria da população, que já não participava 

ativamente da vida pública, passa a participar agora, por meio da internet, mas o faz de maneira insuficiente. 

LONGHI, João Victor Rozatti. Processo legislativo interativo: interatividade e participação por meio das 

tecnologias da informação e comunicação. Curitiba: Juruá, 2017. p.108.   
195FERREIRA, Dimas Enéas Soares. Participação e Deliberação: Análise do impacto dos usos das novas 

tecnologias digitais na dinâmica dos orçamentos participativos de Belo Horizonte e Recife. 300p. Tese 

(doutorado em Ciência Política) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 2012.  
196 BEÇAK, op. cit., p.67.  
197 Ibidem. 
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das decisões institucionais, com divulgação e produção de demandas e recepção de 

determinações legislativas. Entretanto, deve-se ponderar que há barreiras de inclusão 

digital em algumas localidades que não são facilmente sanadas. 

Destaque-se que a participação dos cidadãos é fundamental para qualquer 

modelo político que deseja uma democracia real e renovada. Nessa perspectiva, a 

participação dos cidadãos nos debates públicos e a discussão sobre novas temáticas no 

mundo digital podem ter um duplo efeito: renovação dos potenciais críticos advindos da 

vida social e a ampliação dos limites do sistema político, ao possibilitar que as discussões 

realizadas na esfera pública influenciem a construção da agenda pública, assegurando 

maior legitimidade ao processo decisório198.  

 

3.2. A participatividade na Ciberdemocracia: histórico e experiências  

 

Retomando as ideias de Carole Pateman e Bruce Ackerman, no capítulo anterior, 

a participatividade é um caminho à otimização democrática, tanto pela função educativa 

da participação em diferentes instâncias quanto pela presença ativa da população ao 

validar suas leis. Com o desenvolvimento das novas tecnologias da informação e 

comunicação, vem sendo possível novas situações de participação. Castells199, em sua 

obra Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet, mapeia 

como os movimentos sociais têm interagido no ambiente online, o que desencadeou 

algumas das grandes transformações do início do século XXI.  

Eduardo Magrani200, em Democracia Conectada, situa a importância das 

ferramentas online incluídas como Tecnologias da Comunicação e da Informação (TICs) 

em um contexto Político-Democrático. Apresenta também a importância internacional do 

acesso à internet e ressalta que, desde 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU), já 

o indicava como direito humano, partindo do pressuposto de que a internet é uma 

ferramenta para a promoção do desenvolvimento em diversas frentes, o aprofundamento 

da democracia é uma delas. A combinação da tecnologia digital com a infraestrutura da 

 
198 FARIA, Cláudia Feres. O que há de radical na Teoria Democrática contemporânea: Análise do debate 

entre ativistas e deliberativos. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 25, n. 73, 2010. 
199 CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. 

Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2013.  
200 MAGRANI, Eduardo. Democracia conectada: a Internet como ferramenta de engajamento político-

democrático. Curitiba: Juruá, 2014.   
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internet resulta em uma mídia distinta das demais, havendo uma drástica redução de custo 

e de barreiras à participação na esfera pública201. 

Ressalte-se que na Internet, especialmente nas Redes Sociais, a comunicação 

é multidirecional instantânea, o que permite ampliar as possibilidades de discurso e debate 

sobre diversos temas, entre eles os de interesse público. Destaquem-se: a Lei n. 12.965-

14, conhecida como o Marco Civil da Internet, que dispõe, em seu artigo sétimo, sobre o 

acesso à internet ser essencial à cidadania em seu artigo sétimo; a Lei n. 12.527-11, que 

dispõe sobre acesso à informação, estabelecendo mecanismos de divulgação obrigatória 

por meio da internet de informações e o Plano Nacional de Banda Larga, criado em 2010. 

A respeito do Marco Civil da Internet, na origem da própria participação 

online, Longhi pondera: 

Retornando-se à experiência do Marco Civil, cujo o procedimento de 

deliberação foi em grande parte desenvolvido através do recurso à 

tecnologia e representa, no que concerne o processo legislativo, a 

possibilidade de se pensar em uma via de incorporação destas práticas 

como regra, e não como exceção, não esteve imune à atuação dos 

grupos de pressão durante o debate202.  

 

Com a importância relatada do advento das novas tecnologias e devido ao seu 

potencial democrático, assiste-se ao nascimento de um fenômeno que começa a ser 

nomeado pela doutrina como e-democracia, democracia digital, ciberdemocracia ou 

democracia eletrônica203. Esse fenômeno (embora com diversas nomenclaturas) já nasce 

inscrito no impacto da internet sob os mecanismos de transparência no processo político, 

de fiscalização da atuação de governantes e de recursos públicos. Está também atrelado à 

facilitação do envolvimento direto e da participação ativa em processos políticos, à 

melhoria na qualidade de formação de opinião pública, com abertura de novos espaços 

de informação e deliberação. Todo esse conjunto de atributos tem impacto no 

aprimoramento do engajamento e da participação política dos cidadãos.  

 
201 Em 2011, Special Rapporteur da ONU, Frank Rue pleiteou o reconhecimento do acesso à internet como 

direito humano, considerando como um dos principais meios em que os indivíduos podem exercer a 

liberdade de expressão. 
202 Longhi, op. cit, 2017, p. 225 
203 Também chamada de “ciberdemocracia” ou “democracia eletrônica”. Entende-se por e-democracia o 

engajamento através de meios eletrônicos de comunicação que habilite e/ou auxilie cidadãos em seus 

esforços para interagirem politicamente, como: (i) melhorar a qualidade da formação de opinião por meio 

da abertura de novos espaços de informação e deliberação online; (ii) facilitar o envolvimento direto e a 

participação dos cidadãos nas decisões e processos políticos; e (iii) melhorar a transparência e accontability 

do poder público. Magrani, op. cit, p. 21. 
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Magrani204, convergência com Beçak205, defende que, não obstante o 

processo de tomada de decisões carecer de um debate contínuo e aberto na esfera pública, 

o sistema representativo tem relevância em uma sociedade de massa:  

O fluxo comunicacional livre deve ser preservado no espaço público, 

permitindo que “todos os possíveis atingidos” tenham voz, atuando em 

conjunto com seus representantes políticos e participando de forma 

cada vez mais direta nas decisões políticas. Todavia, muitas vezes, para 

o debate democrático chegar à esfera pública, é preciso que o Estado se 

torne poroso a estas influências206.  

Essa condição insere-se no que Magrani considera como “Era de Revolução”, 

a qual diversos acadêmicos e especialistas nomeiam de: “Revolução Digital”, “Revolução 

de Entretenimento”, “Era Digital”, “Era da Informação” e “Era da Tecnologia da 

Informação” 207.  

As mídias digitais destacam-se notavelmente por tratar-se de plataformas de 

comunicação que possibilitam uma dupla via, por meio das quais os participantes não são 

meros receptadores passivos de conteúdo: “A importância dessas ferramentas digitais é 

possibilitar a criação de um novo ambiente comunicativo, que permite a qualquer um, a 

um preço muito mais acessível do que no passado recente, transmitir suas ideias com 

facilidade sem precedentes”208.  

Assim, é possível afirmar que esse ambiente multiplicou as possibilidades de 

debate público, com o potencial comunicativo, de forma que os indivíduos obtêm 

vantagens da internet e das ferramentas digitais no exercício de sua cidadania.  

Ideias centrais sobre o papel das Redes podem ser encontradas nos debates de 

dois conhecidos filósofos, Yochai Benkler e Manuel Castells. Benkler, em sua obra A 

Riqueza das Redes, apresenta maneiras pelas quais a tecnologia da informação em rede 

 
204 MAGRANI, op. cit, p. 38 
205 BEÇAK, op cit.  
206 MAGRANI, loc. cit.  
207 A tecnologia digital é o processo que se utiliza da lógica binária para traduzir e propagar informações. 

Em outras palavras, consiste em um método de gerar informações por meio da combinação dos dígitos 0 e 

1 (também chamados de bits) para representar palavras ou imagens, as quais podem inclusive ser 

armazenadas, preservadas e rapidamente veiculadas, gerando, assim, circuitos complexos e integrados de 

comunicação. A tecnologia digital pode ser utilizada tanto por hardwares quanto por softwares. A 

tecnologia digital foi fundamental para o surgimento e para a eficiência da internet, que se utiliza de sua 

linguagem para funcionar. No entanto, seus conceitos não se confundem. A internet é uma vasta rede de 

computadores que interconecta, a nível global e por meio de protocolos padronizados de comunicação, 

outras redes menores, a fim de promover a troca direta ou indireta de dados e de informações, sejam eles 

comerciais, educacionais, governamentais ou meramente recreativos. Além disso, a internet distingue-se 

por pressupor o uso de roteadores e de servidores para funcionar. MAGRANI, op. cit, p.57 
208 Ibidem, p. 57 
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permite formas extensivas de colaboração com consequências potencialmente 

transformadoras para a economia e para a sociedade.  

O autor conceitua a “economia da informação em rede”209, apontando que o 

sistema contemporâneo de produção, distribuição e consumo de bens de informação é 

caracteriza-se pela ação descentralizada e por ocorrer de maneira individual. Nas palavras 

de Longhi,  

No que concerne a seus reflexos na esfera política, o autor [Benkler] 

chama a atenção para o fato de que esse novo ambiente de emancipação 

individual dá azo a uma estrutura diversa da esfera pública tradicional, 

que denomina “esfera pública conectada”. Ou, mais precisamente, de 

esferas públicas conectadas.210  

Assim, sobre a “esfera pública conectada”, é notável que, nela, os indivíduos 

se desenvolvem-se de forma bem sucedida e colaborativa, engajam-se projetos de larga 

escala, mediante influência de incentivos sociais próprios e diversos, sem seguir, 

necessariamente, a lógica mercadológica ou hierárquica.  

As novas tecnologias digitais servem ao ativismo digital, isso porque 

Benkler observou que a tecnologia torna mais fácil para que as pessoas 

se expressem favorecendo à articulação, traz maior acesso à informação 

e o trabalho colaborativo. Assim, as novas gerações passam a dialogar 

com a formação de políticas, visto que tem mais facilitada a 

participação e interação. Benkler traz que os indivíduos estão fazendo 

uso de uma nova liberdade expandida, pois agem e cooperam entre si, 

de maneira a incrementar a experiência democrática. Os novos 

ambientes digitais teriam a potencialidade de representar novas esferas 

públicas, o que conceitualmente iria ampliar qualitativamente e 

quantitativamente os espaços disponíveis para o debate racional 

dialógico.211  

Manuel Castells é um dos precursores dos estudos dos efeitos da tecnologia 

sobre três aspectos: a sociedade, o sistema econômico e a política. Em Sociedade em 

Rede212, analisa precisamente como a tecnologia própria da internet permite às pessoas 

maior comunicação por meio de vários canais, de forma difusa e livre, implicando o 

processamento de informações em vários níveis. Com efeito, a internet permitiria a 

formação de redes que se interligariam em esferas locais, regionais e transnacionais.  

 
209 BENKLER, Yochai. The wealth of networks: how social production transforms markets and 

freedom. New Haven: Yale University Press, 2006.p. 212-272.  
210 Longhi, op. cit, 2017, p. 81 
211 MAGRANI, op. cit, p. 89 
212 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede – Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. 

São Paulo: Paz e Terra. v. I, p.77.  
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Para Castells, a humanidade está em fase de mudança da era industrial para a 

era da informação, mais precisamente para o Capitalismo da Informação e opera com a 

ideia de que as tecnologias da informação e comunicação (TICs) funcionariam como 

ferramenta propulsora de transformações. A partir desse raciocínio, tanto a matéria-prima 

quanto os produtos industrializados deixariam de ser os elementos de maior valor, abrindo 

espaço para maior valorização da informação.  

O fato de o mundo organizacional introduzir relações horizontais em rede é 

uma evidência de mudança e transformação, que ocorre entre as pessoas e as 

organizações, paralelamente às relações hierárquicas tradicionais e para além de uma 

orientação ou sujeição exclusivamente atenta à lógica hierárquica ou 

capitalista/mercadológica. Nas palavras de Castells, sobre as características que compõe 

estas redes, 

[elas] são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 

integrado novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, 

ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação 

(por exemplo, valores ou objetivos de desempenho). Uma estrutura 

social com base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico, 

suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio. Redes são 

instrumentos apropriados para a economia capitalista baseada na 

inovação, globalização e concentração descentralizada; para o trabalho, 

trabalhadores e empresas voltadas para a flexibilidade e adaptabilidade 

para a cultura de desconstrução e reconstrução contínuas; para a uma 

política destinada ao processamento instantâneo de novos valores e 

humores públicos; e para uma organização social que vise a suplantação 

do espaço e invalidação do tempo. Mas a morfologia da rede também é 

uma fonte drástica reorganização das relações e poder213.  

Castells apresenta o conceito de “mass self-communication”214, uma nova 

forma de comunicação, ligada ao desenvolvimento de canais de comunicação horizontais 

e interativos, viabilizada por meio da internet e de redes sem fio, sendo esta a principal 

manifestação da ampliação da autonomia individual na era da informação. Assim, para o 

autor, há grande ampliação da autonomia proporcionada pelas NTICs, nas palavras de 

Castells:  

Autonomia refere-se à capacidade de um ator social tornar-se sujeito ao 

definir sua ação em torno de projetos elaborados independentemente 

 
213 Ibidem, p. 498.  
214 O termo em inglês mass self-communication pode ser traduzido para o português como 

autocomunicação de massa, é explorado pelo autor como possibilidade de se alcançar uma audiência global 

por meio de canais ponto-a-ponto, representado pela sigla P2P, termo que advém da arquitetura das redes 

de computadores onde cada um dos pontos funciona tanto como cliente quanto servidor, além de conexões 

de internet.  
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das instituições da sociedade, segundo seus próprios valores e 

interesses. A transação da individuação para a autonomia opera-se por 

meio da constituição de redes que permitem aos atores individuais 

construírem sua autonomia com pessoas de posição semelhante nas 

redes de sua escolha. Eu afirmo que a internet fornece a plataforma de 

comunicação organizacional para traduzir a cultura da liberdade na 

prática da autonomia. Isso porque a tecnologia da internet incorpora a 

cultura da liberdade, como mostra o registro histórico de seu 

desenvolvimento.215 

Assim, a autocomunicação de massa acaba por oferecer para os movimentos 

sociais e indivíduos insurgentes uma oportunidade de construir sua autonomia, de 

maneira a confrontar as instituições da sociedade com seus próprios termos e em torno de 

seus próprios projetos.  

Castells pondera que os movimentos sociais se originam por construção com 

suas próprias implicações. Além disso, apresenta o desenvolvimento da tecnologia da 

autocomunicação também como produto de nossa cultura, a qual corrobora a criação da 

autonomia individual e a autoconstrução do projeto do ator social.  

 

3.3 E-democracia: institucional e não institucional  

Magrani ressalta que as formas de engajamento político-democrático como 

manifestações da democracia em um espaço virtual são aspectos da denominada e-

democracia. Isso porque, as redes ampliaram as possibilidades de os cidadãos terem um 

contato simultâneo de dupla via, por meio de todos os meios eletrônicos de comunicação 

que habilitem ou auxiliem em seus esforços para participar, fiscalizar e controlar 

governantes e políticos sobre ações no poder público216. 

Uma obra importante para a compreensão da temática da participatividade 

por meio da Internet e aspectos da e-democracia é O Parlamento aberto na era da 

internet: pode o povo colaborar com o Legislativo na elaboração das leis?, de Cristiano 

Ferri Soares de Faria217. O autor aponta que, ao depender do recorte democrático, a e-

democracia pode transparecer de diferentes formas, seja para melhorar a transparência no 

processo político, seja para melhorar a qualidade da formação de opinião por meio da 

abertura de novos espaços de informação e de deliberação. Ou, inserindo a discussão no 

 
215 CATELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança. Movimentos Sociais na era da internet (Kindle 

Lacation (2591). 2013. Kindle Edition. Pos. 2.694.  
216 MAGRANI, op cit, p. 64 
217 FARIA, Cristiano Ferri Soares de. O Parlamento aberto na era da internet: pode o povo colaborar 

com o legislativo na elaboração das leis? Brasília: Câmara, 2012.p. 96.  
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tema desse trabalho: seria possível também uma facilitação do envolvimento direto da 

participação dos cidadãos? 

Assim, ao analisarmos a e-democracia, é importante pontuar que ela existe 

tanto como possibilidade institucional ou institucionalizada quanto como possibilidade 

de existência não institucional. Para esse trabalho, o aspecto não institucional da e-

democracia toma destaque, visto que serão analisadas as interações da sociedade civil 

com o propósito final de influenciar decisões coletivas, em específico, o destino do 

elevado João Goulart.  

 

3.3.1 e-democracia institucional: Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de 

Dados e algumas experiências internacionais 

A e-democracia institucional engloba as experiências organizadas 

promovidas pelo Estado, visando viabilizar formas diversas de interação da sociedade 

civil com o sistema político como um todo. Dessa assunção, destaca-se a coprodução na 

formulação e implementação de políticas públicas.  

Existem diversas experiências nesse sentido, uma delas, o “Portal e-

democracia”218, da câmara dos deputados, consiste em um espaço virtual criado com o 

objetivo de estimular a contribuição dos cidadãos e organizações civis na formulação de 

leis federais, bem como para auxiliar os deputados no trabalho de fiscalização e de 

controle. Esta seria, portanto, uma das maneiras de permitir que a sociedade brasileira 

participe do processo legislativo por meio da internet na esfera pública.  

O lançamento do portal ocorreu em três de junho de 2009, existindo seis 

objetivos principais: i) melhorar a interação entre a sociedade e a Câmara dos Deputados; 

ii) fortalecer o papel do legislativo na formulação de políticas públicas; iii) estimular a 

participação social responsável e construtiva; iv) melhorar a compreensão e construtiva; 

v) melhorar a compreensão da sociedade brasileira sobre a complexidade do trabalho 

legislativo e vi) aumentar a transparência relativa ao processo legislativo219. Esses seis 

 
218 Cf. < https://edemocracia.camara.leg.br/>. Acesso em: 23 de jul. 2020. 
219 MAGRANI, op. cit. 
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objetivos devem ser atendidos por meio de três mecanismos, as Comunidades Virtuais 

Legislativas220, O Espaço Livre221 e os Eventos Interativos222.  

A escolha da interação multidirecional em via tripla teve como 

pressuposto a liberdade de interação, proporcionando aos participantes 

característica marcante desse tipo de interface. Essa liberdade se dá de 

diferentes maneiras, dependendo do local de discussão. Nas 

comunidades virtuais, por exemplo, embora o participante esteja livre 

para apresentar suas sugestões, deve-se ater a determinados tópicos. No 

espaço livre, por sua vez, há maior liberdade de discussão223. 

 

Além dos diversos portais de oficiais de transparência224, alguns movimentos 

domésticos merecem destaque: O processo de aprovação do Marco Civil da Internet e Lei 

Geral de Proteção de Dados.  

O Projeto de Lei (“PL”) 84/99, do Senador Azevedo, pode ser considerado o 

precursor de um marco regulatório brasileiro, ainda com um viés criminalista, previa 

crimes virtuais e buscava atribuir responsabilização das condutas ocorridas na internet225. 

Como resposta, argumentos contrários ao conteúdo do PL firmavam a necessidade de um 

marco regulatório civil antes de tipificar condutas criminais; é o que se encontra, por 

exemplo, no movimento Mega Não, cujas bandeiras continham os seguintes enunciados 

e, com efeito, suas ações: Combatemos o vigilantismo, combatemos as ameaças à 

liberdade na Internet, combatemos o ataque à neutralidade da rede 226.  

Assim, o processo de elaboração do Marco Civil da Internet, o qual contou 

com o apoio do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV (CTS/FGV) e do Ministério 

da Justiça, foi iniciado em 2009.  

 
220 Espaços nos quais ocorrem discussões acerca dos temas de maior interesse tratados em proposições 

legislativas em tramitação na Câmara os Deputados  
221 Trata-se de um espaço no qual o usuário cadastrado pode propor qualquer discussão de interesse 

legislativo.  
222 Nos Eventos Interativos permite que o usuário participe ao vivo de eventos que estiverem acontecendo 

na Câmara dos Deputados. E, enquanto acompanha, pode participar dos debate enviando sugestões, 

dúvidas e opiniões.  
223 MAGRANI, op. cit, p. 73 
224Um portal que merece destaque é o portal de transparência da Controladoria Geral da União, disponível 

em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/>. Acesso em: 23 jul 2020. 
225 LEMOS, Ronaldo. Internet brasileira precisa de marco regulatório civil. 2007. Disponível em:< 

https://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2007/05/22/ult4213u98.jhtm#:~:text=Os%20pa%C3%ADses%20rico

s%2C%20sigant%C3%A1rios%20da,par%C3%A2metros%20criminais%20para%20a%20rede.>. Acesso 

em: 24 de jul. 2020. 
226 Disponível em: < https://meganao.wordpress.com/o-mega-nao/o-que-combatemos/>. Acesso em: 24 

de jul. 2020.  
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No processo buscou-se não só traduzir os anseios da população no texto 

de Lei, mas fazê-lo valendo-se, para garantir maior efetividade ao 

cumprimento deste ideal, de todo o potencial da internet para dar mais 

voz à população e legitimidade ao texto final destinado ao Congresso227.  

O anteprojeto foi discutido por organizações da sociedade civil por meio do 

de uma plataforma compartilhada, na qual os cidadãos puderam fazer comentários, de 

forma que uma simples ferramenta tecnológica pôde servir de mobilização à sociedade 

civil.  

Por meio da extinta plataforma “culturadigital.br”, no campo “Marco Civil”, 

alguns atores da sociedade civil contribuíram com debates e discussões em duas fases 

distintas. O processo teve a atenção dos agentes públicos envolvidos na criação da Lei. A 

primeira fase começou em 29 de outubro de 2009 e estendeu-se até 17 de dezembro de 

2009, nessa fase, a plataforma recebeu mais de 800 comentários de pessoas físicas e 

jurídicas interessadas no tema.  

A segunda fase de consulta popular228 aconteceu entre 8 de abril de 2010 e 30 

de maio de 2010, reunindo um total de 1168 contribuições que debatiam os artigos do 

anteprojeto de lei. Nessa fase, as pessoas tinham permissão de apresentar argumentos e 

responder aos argumentos anteriores.  

Além dos debates promovidos pela plataforma virtual, houve, também, como 

destaca Magrani, debates presenciais, organizados pela sociedade civil e audiências 

públicas, organizadas pelo Ministério da Justiça, cujos os objetivos eram informar e 

capacitar os cidadãos para que pudessem contribuir com o debate, de modo que não se 

restringisse àqueles com domínio técnico sobre o assunto.229 

Finalizados os debates, a equipe responsável pela elaboração do Marco Civil 

– representada por membros da Secretaria Legislativa do Ministério da Justiça e do 

CTS/FGV – procederam a compilação e análise das contribuições. Após conhecimento 

da comunidade, o projeto tramitou no Congresso Nacional como projeto de lei, 

começando a vigorar em 23 de junho como Lei ordinária, a Lei n. 12.965/14.  

Sobre o processo de composição do Marco Civil, Fabro Steibel, em sua análise, 

afirma que foi um evento exitoso, justificando que as instituições públicas manifestaram 

 
227 MAGRANI, op. cit., p. 166. 
228 Como forma de engajamento, foi criado um perfil do projeto no Twitter, que era constantemente 

atualizado, além disso, a plataforma se tornou uma fonte de informação sobre diversos pontos de vista  
229 MAGRANI, op. cit.  
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real interesse na participação pública direta, que a composição da comunidade online agiu 

ativamente, demonstrando forte interesse no tema da discussão. Destacam-se também: 

um think tank230 determinado a contribuir com sua expertise e influenciar o projeto, além 

de uma plataforma colaborativa, eficaz e capaz de engajar cidadãos e formadores de 

políticas públicas em uma estrutura coerente de diálogo e deliberação231. 

Para Lima232, o Marco Civil da Internet representou um avanço à 

normatização do uso da Internet no Brasil, no entanto, a situação ainda é lacunosa, 

principalmente no que tange à imposição de responsabilidade civil de provedores e 

usuários. Lima concebe ainda que, no contexto digital, a liberdade de expressão, por 

vezes, colida com outros direitos fundamentais, como por exemplo: honra e privacidade. 

Para a autora solução seria a ponderação destes direitos para que no caso em concreto.  

Em suma, na medida em que a internet trouxe vantagens em relação à 

rapidez, ao amplo acesso à informação, ao baixo custo e à divulgação 

mundial de conteúdo, ela apresenta também um risco social, ou seja, o 

dano à pessoa, vítima da violação de sua intimidade e vida privada 

através desta ferramenta de comunicação, o que não pode ser ignorado 

pelo Direito (p. 160). 

O Marco Civil foi considerado uma experiência democrática pioneira no 

Brasil: o primeiro anteprojeto construído por meio de consulta pública cujo debate foi 

estimulado em um ambiente onde todos tiveram chance de falar. No mesmo sentido, deu-

se a construção da Lei Geral de Proteção de Dados233.  

Importante destacar que devido à ausência de proteção de dados, o Brasil 

estava excluído da lista de países considerados como “adequados” pela União Europeia 

para atuar como destinatário de dados dos europeus. Como consequência, 

frequentemente, havia a exclusão de transferência a empresas brasileiras, o que acabava 

 
230 Um think tank (laboratório de ideias, gabinete estratégico, centro de pensamento ou centro de reflexão) 

é uma instituição ou grupo de especialistas de natureza investigativa e reflexiva cuja função é a reflexão 

intelectual sobre assuntos de política social, estratégia política, economia, assuntos militares, de tecnologia 

ou de cultura. 
231 STREIBEL, Fabro. Designing online deliberation using web 2.0 technologies: the marco civil 

regulatório case. 2012.   
232 LIMA, 2015. 
233 Apesar de o direito à intimidade e à vida privada estar assegurado na Constituição Federal e de existirem 

regras esparsas sobre a sua proteção na legislação infraconstitucional, o Brasil ainda não possuía uma 

legislação que tratasse do tema de forma pormenorizada da proteção de dados. 
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por impactar negativamente a inovação e a competitividade dessas empresas e, muitas 

vezes, afugentava investimentos234.  

Sendo assim, uma legislação que vise à proteção de dados no Brasil é tema 

de discussão há alguns anos. Os primeiros registros desse debate remetem a novembro de 

2010, até abril de 2011 já haviam sido colhidas manifestações por sessenta dias por meio 

de um blog mantido pelo Ministério da Justiça. O secretário de Assuntos Legislativos do 

Ministério da Justiça, Felipe de Paula, afirmava à época, que o objetivo da consulta 

pública era coletar sugestões para a redação do projeto de lei que seria enviado ao 

Congresso Nacional até o segundo semestre de 2011235. O site tinha o endereço 

eletrônico: http://culturadigital.br/dadospessoais, no entanto, o resultado desse primeiro 

debate nunca chegou a ser enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. 

Em junho de 2012, o Deputado Milton Monti, do PR-SP236, apresentou o 

projeto de Lei n. 4060237 na Câmara dos Deputados, como produto das discussões do V 

Congresso Brasileiro da Indústria da Comunicação238. No mesmo período foi apresentado 

o PLS 181/2014 pelo Senador Vital do Rêgo. 

Três anos depois, em 2015, a Secretaria Nacional do Consumidor do 

Ministério da Justiça reabriu o debate público visando a elaboração de um anteprojeto de 

Lei239.  

Foram duas consultas públicas que contaram com, aproximadamente, 2500 

contribuições, tanto nacionais como internacionais, de diversos setores; além da 

abordagem online, ocorrem também encontros presenciais240. Assim, o anteprojeto241 

 
234 INTERNETLAB, disponível em: https://www.internetlab.org.br/pt/semana-especial-protecao-de-

dados-pessoais/ acesso em 25/jul.2020. 
235 Disponível em: < https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2010/12/governo-vai-debater-criacao-

de-marco-legal-para-protecao-de-dados-pessoais-no-brasil/>. Acesso em: 25 de jul. 2020..  
236 Partido Liberal, anteriormente conhecido como Partido da República, é um partido político brasileiro 

fundado em 26 de outubro de 2006, homologado no Tribunal Superior Eleitoral no dia 21 de dezembro de 

2006. Cf. < http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Maio/aprovada-alteracao-do-nome-do-

partido-da-republica-pr-para-partido-liberal-pl> Acesso em: 25 de jul. 2020.  
237 Cf. < https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=548066>. Acesso 

em: 25 de jul. de 2020 
238 Cf. < https://www.abemd.org.br/interno/Relat%C3%B3rio%20da%20Comiss%C3%A3o.pdf>. Acesso 

em : 25 de jul. de 2020. 
239 Cf. <https://link.estadao.com.br/noticias/geral,por-que-debater-a-lei-de-protecao-de-dados-

pessoais,10000029762>. Acesso em: 25 de jul. 2020.  
240 Cf. < https://link.estadao.com.br/noticias/geral,por-que-debater-a-lei-de-protecao-de-dados-

pessoais,10000029762> Acesso em: 25 de jul. 2020 
241 Cf. < https://www.justica.gov.br/news/mj-apresenta-nova-versao-do-anteprojeto-de-lei-de-protecao-de-

dados-pessoais/apl.pdf>. Acesso em: 25 de jul. 2020 
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resultante desse processo foi apresentado em outubro de 2015, pelo Ministério da Justiça, 

por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).  

Quanto à tramitação, em maio de 2016, a então presidenta Dilma Rousseff 

encaminhou, em regime de urgência, o Anteprojeto de Lei de n. 5276/2016242. Na 

sequência, o presidente Michel Temer o retirou do regime de urgência, segundo Dennys 

Antonialli:  

O regime de urgência proposto pela presidente [Dilma Rousseff] 

encheu de esperança aqueles que acompanham o debate sobre a tutela 

de dados pessoais no Brasil. Em 6 de julho de 2016, entretanto, o 

presidente interino Michel Temer retirou o projeto do regime de 

urgência. Na semana seguinte, por proposta do deputado Alexandre 

Leite (DEM-SP), o PL 5276/2016 foi apensado ao PL 4060/2012, o que 

contribuiu para reestabelecer a indefinição a respeito de sua 

aprovação.243 

 

A aprovação aconteceu em julho de 2018, de forma que o Projeto de Lei da 

Câmara 53/2018 foi aprovado no Senado, havendo a sanção em 14 de agosto de 2018, 

com publicação no diário oficial no dia subsequente. O que deve ser destacado é que o 

início da vigência, ou nos termos técnicos jurídicos, a vacatio legis244, seria de 18 meses 

desde a sua publicação, conforme o artigo 65 da mesma Lei245.  

Por fim, a Lei prevê a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD), incialmente vetada pelo Presidente Temer, mas, posteriormente regulamentada 

pela Medida Provisória n. 869, de 27 de dezembro de 2018, alterando o início da vigência 

da Lei para agosto de 2020246.  

Com maior enfoque na participatividade, tanto a criação do Marco Civil da 

Internet quanto a LGPD, servem como exemplos de consultas populares online que 

influenciaram diretamente a construção legislativa, de forma que inserem elementos 

diretos do e-governo ou da e-democracia institucional. Outros exemplos que podem ser 

 
242 Cf. < https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084378>. Acesso 

em: 26 de jul. 2020 
243 INTERNETLAB. Disponível em: https://www.internetlab.org.br/pt/semana-especial-protecao-de-

dados-pessoais/ Acesso em 26/jul.2020 
244 Vacatio legis é uma expressão latina que significa “vacância da lei”, é o prazo legal que a lei demora 

para entrar em vigor, ou seja, o período que decorre entre o dia de sua publicação até sua vigência, devendo 

seu cumprimento ser obrigatório a partir dessa data. 
245Cf.<https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=7761202&ts=1531939522588&disposition=

inline&ts=1531939522588> Acesso em: 26 de jul. 2020 
246Cf.<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/12/28/internas_economia,72765

3/temer-edita-medida-provisoria-que-cria-autoridade-de-protecao-de-dados.shtml>. Acesso em: 26 de jul. 

de 2020. 
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mencionados são o voto eletrônico na Estônia e o e-Constitucionalismo na Islândia, os 

quais faremos breves apontamentos, visando compreender as possibilidades da e-

democracia institucional.  

Com o desenvolvimento das TICs, as interações sociais e de relacionamentos 

também mudaram, com efeito, impactaram diretamente os processos políticos e 

democráticos ao redor do mundo. A comunicação tradicional que antes tinha caráter mais 

pessoal e mais demorada, torna-se facilitada, inclusiva e dinâmica devido aos 

encurtamentos permitidos pela internet, embora as regulações legais estejam em processo 

de constante evolução para acompanhar as novas modalidades de interação.  

Nesse cenário, a Estônia, um exemplo de país do Leste Europeu, que, em sua 

jovem independência, avançou implementando o voto eletrônico, chamado localmente de 

iVoting, que foi possível devido ao grande investimento de seu governo ao desvincular-

se da União Soviética, em 1991.  

A partir da Lei Digital Signature Act, aprovada em 2002, foi autorizada, na 

Estônia, a assinatura digital em casa ou em um dos 55 terminais do Estado. Contudo, o 

voto digital tornou-se realidade somente três anos mais tarde, quando foram adotadas 

medidas de implementação dos certificados e inclusão digital da população.  

Segundo o site oficial das eleições estonianas247, a votação eletrônica remota ou a 

distância inicia-se às 9h00 do sexto dia anterior às eleições presenciais e encerra às 20h00 

do dia anterior às eleições, sendo possível votar durante as 24 horas do dia, neste período. 

Os eleitores têm a possibilidade de alterar seu voto até o término do prazo. Durante o dia 

oficial das eleições presenciais não é possível votar eletronicamente, tampouco alterar o 

voto.  

Antes da votação eletrônica, são publicados os pedidos de voto e as referências 

necessárias para a votação, sendo livre o acesso de todos aos materiais de pedidos de 

votos. Em caso de dupla votação pelo mesmo certificado, somente a última votação é 

considerada. É possível cancelar o voto eletrônico na mesa presencial de votação. 

Alvarez, Hall e Trechsel248 afirmam que esse canal de votação atraiu as camadas 

mais jovens, além de ter se mostrado um meio de acesso facilitado e democrático, já que 

cerca de 52% da população detinha acesso à internet, em 2005. 

 
247 https://www.valimised.ee/et/e-h%C3%A4%C3%A4letamine 
248 ALVAREZ, R.; HALL, T.; TRECHSEL, A. Internet Voting in comparative perspective: the case of 

Estonia. Political Science and Politics, Cambridge, v. 42, p. 497-505, 2009. 
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Com a implementação do sistema de votação eletrônico, o número de votos do 

exterior aumentou significativamente, diferentemente do número de votos locais. 

Segundo informações do próprio site, embora a votação tenha apresentado níveis mais 

altos de confiabilidade, agilidade e transparência, ainda não foi suficiente para quebrar os 

paradigmas conservadores de votação presencial, implícitos nas tradições do país.  

Outra experiência de destaque é o e-Constitucionalismo na Islândia. Visando 

atender ao clamor da sociedade, a Islândia, em 2011, abriu o processo de desenvolvimento 

de sua Constituição para um formato interativo e digital, chamado crowdsourcing249, 

termo em inglês que sugere a colaboração em massa para atingir a democracia de 

conhecimentos, somando diversas fontes, incluindo o povo.  

Neste modelo de constituinte, a internet – com as redes sociais – tem o importante 

papel de aproximar a sociedade do legislador, como explica Ernani Contipelli250: 

 

[...] consiste em uma plataforma de produção coletiva e democrática de 

conhecimentos, que tem por finalidade a utilização do espaço virtual, 

com a formação de uma comunidade online de pessoas, para solucionar 

os mais variados tipos de problemas, promovendo colaboração e 

compartilhamento de ideais entre seus participantes como forma de 

alcançar as respostas e os resultados esperados.  

[...] Ora, o Crowdsourcing pode ser compreendido, então, como um 

modelo solidário virtual orgânico ajustado às exigências da sociedade 

pós-moderna, que estimula, por meio de um processo de colaboração, a 

criação de vínculos de interdependência recíproca entre os participantes 

de um determinado empreendimento em uma comunidade virtual, os 

quais praticam diferentes e especializados atos como forma de 

contribuição para o alcance de um produto final. 

 

No entanto, o processo, iniciado em 2011, foi anulado pela Suprema Corte do 

país251, como um ato de retaliação do conservadorismo islandês, mas retomado por 

atuação do Parlamento, elegendo 25 cidadãos comuns252, sem qualquer elo político, para 

 
249 MACHADO, Henrique Pandim Barbosa. Crowdsourcing, a elaboração democrática da 

Constituição: das terras de gelo aos vales astecas, p. 26. Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 

16, n. 188, p. 26-29, out. 2016. 
250 CONTIPELLI, Ernani. Crowdsourcing Constitution: solidariedade e legitimação democrática na Pós-

modernidade. p. 2377-2378. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.8, n.3, 3º quadrimestre de 2013. Disponível em: 

<www.univali.br/direitoepolitica - ISSN 1980-7791>, acessado em 13 de jul de 2020. 
251 GYLFASON, Thorvaldur. Democracy on ice: a post-mortem of the Iceland Constitution. Disponível 

em: <www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/thorvaldur-gylfason/democracy-onice-post-mortem-

of-icelandic-constitution>, acessado em 13 de jul de 2020. 
252 “O procedimento adotado foi o seguinte: inicialmente, foram sorteados 950 cidadãos. Destes, 522 

candidataram-se e 25 foram eleitos, compondo um grupo heterogêneo em termos de idade, profissão, 

condição econômica e níveis educacionais, que, a partir de então, passaram a constituir um Conselho 

Constitucional.” (MACHADO, 2016). 
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atuar na sistematização das propostas feitas pelo crowdsosurcing e apresentação de um 

projeto de lei para ser votado em três meses, prorrogáveis por mais um.  

Ao final do processo de votação, o projeto de constituição islandesa foi enviado 

ao Parlamento com 114 artigos, referendado por 65% da população253, mas foi novamente 

rejeitado pelo conservadorismo parlamentar. 

Contrariamente ao movimento ocorrido na Estônia, com a implementação do voto 

eletrônico e remoto, que, embora tenha aproximado a população mais jovem das eleições, 

não aumentou a participação, o crowdsourcing constituition islandês implicou um 

aumento significativo da participação popular.  

Conclui-se do e-constitucionalismo islandês que a sociedade civil, em sua maioria, 

atendeu ao chamado de elaboração de uma nova constituição. Como efeito, foram 

deslocados os privilégios de grupos de interesse com maior representatividade no 

Parlamento; mais do que interagir com as instituições, foi possível expandir a 

compreensão do processo constituinte e da necessidade de expressão do voto 

democrático. O modelo islandês configurou-se como um gesto de construção solidária da 

democracia e de projeção de futuro do país. 

 

3.3.2 A e-democracia não institucional: Primavera Árabe e julho de 2013 

Embora sem a pretensão de apresentar mapeamento exaustivo – pois a cada 

minuto renovam-se as experiências em e-democracia em todo o mundo – buscou-se 

categorizar algumas formas de e-democracia. Evocando aqui o conjunto de experiências 

realizadas pela sociedade com objetivos políticos ou cívicos, mas sem interação formal 

com o Estado, a vertente não institucional da e-democracia abarca as seguintes categorias: 

(i) mobilização eleitoral, (ii) ativismo social, (iii) jornalismo cidadão e (iv) transparência. 

De forma breve, relatamos aspectos importantes de cada categoria. 

Quando se trata de mobilização eleitoral, a campanha do ex-presidente do 

Estado Unidos da América, Barack Obama254, pode ser entendida como um evento 

marcante. Essa campanha foi considerada uma experiência bem sucedida com o uso das 

 
253 Ibidem, p. 13. 
254 A experiência pioneira com o uso de TICs foi a de Howard Dean, em 2004, para a indicação no âmbito 

do partido Democrata, visando a presidência da república dos EUA, em 2004.  Candidato não obteve êxito, 

contudo, se notabilizou por utilizar a internet como instrumento de arrecadação de doações para a 

campanha, bem como de mobilização de voluntários por meio das redes.  
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TICs como instrumento de mobilização durante o período eleitoral. A captação de novos 

apoiadores teve centralidade na estratégia da campanha.  

Um dos principais fatores de inovação da campanha de Obama foi 

atribuir poderes a qualquer simpatizante de “coordenar” a campanha em 

sua localidade, da maneira que lhe aprouvesse com frequência e na 

oportunidade possível para isso. Assim, o comitê de campanha do 

candidato valorizava cada ação colaborativa e cada pequena doação, o 

que enalteceu o sentimento de importância dos voluntários. Por meio 

de um azeitado sistema de comunicação digital, os apoiadores 

naturalmente se organizaram e colaboraram para a realização de 

eventos, para propagação digital de mensagens do candidato, bem como 

para responder a ataques e a provocações do adversário, senador John 

McCain. Pela internet, Obama e seus correligionários conseguiam 

comunicar-se instantaneamente com toda a base de apoio, o que 

provocava reverberações de mensagens em outros veículos. E isso 

formou círculo virtuoso de propagação nunca visto em campanhas 

eleitorais. 255 

Essa estratégia de arregimentar apoiadores e incentivar a multiplicação de 

autoarregimentação foi essencial para a criação da imagem de Obama, pois aproximava-

se de seus eleitores estabelecendo-se como “homem de bases”, atribuindo importância 

para qualquer homem ou mulher. A campanha por via digital também o aproximou dos 

eleitores jovens, inclusive pertencentes a grupos minoritários.  

Acredita-se que a estrutura de comunicação virtual baseada na imagem, 

na emoção e na performance foi essencial para a construção da 

reputação de Obama como herói apto a resolver os grandes desafios que 

o país precisava enfrentar, um dos principais fatores responsáveis pelo 

sucesso de sua campanha eleitoral256.   

No âmbito brasileiro, Beçak e Sillos fazem uma análise cronológica do avanço da 

mobilização social por meio das TICs nas eleições brasileiras da última década257. 

Padrões mais avançados de web começaram a ser utilizados em 2008, com experiências 

dialógicas, nas eleições para prefeitos e vereadores dos 5567 municípios brasileiros, 

exceto DF. 

 
255 Farias, op. cit, p. 98. 
256 MAGRANI, op. cit. p. 65 
257 BEÇAK, Rubens; SILLOS, Bruna de. As redes sociais e o processo político brasileiro: limites e 

possibilidades de uma democracia conectada. In SEVERI, Fabiana Cristina; TRENTINI, Flávia. 

Desenvolvimento no Estado democrático de direito: coletânea de estudos em comemoração aos 5 anos 

do programa de mestrado em direito da FDRP-USP. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo, 2019. p. 368-385. 
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No Brasil, ganharam relevância as campanhas de Gilberto Kassab (PFL) e de 

Fernando Gabeira (PV) no uso da internet258. Destaquem-se também as primeiras 

experiências de participação digital online e de “falas cidadãs” nas eleições majoritárias. 

A barreira legal do uso das mídias sociais no Brasil deixou de existir nas eleições 

de 2010 e, nesse pleito, destacam-se duas campanhas: a de Marina Silva (PV), que utilizou 

intensamente a internet e obteve 18% dos votos válidos e a de José Serra (PSDB), que 

lançou mão de intenso uso da mídia social Twitter259. 

No entanto, as eleições municipais de 2012 foram um marco do uso das TICs no 

Brasil. Houve um padrão web avançado e pós-web primitivo, mesmo com uso de mídias 

sociais com baixo grau de interatividade e baixo potencial mobilizador, como denuncia 

Braga e Carlomagno: “Facebook começa a ser utilizado de maneira intensa pelos 

candidatos para agendar temas de campanha e começam as estratégias colaborativas de 

campanha usando as tecnologias digitais”260.  

O pós-web começa a ganhar espaço apenas nas campanhas referentes às eleições 

de 2014261, embora com nível ainda intermediário de interação. A mídia digital Facebook 

torna-se a primeira ferramenta de campanha e organização de debate público na 

internet262. Com efeito, nota-se certa queda na frequência de uso dos websites, que, apesar 

de menos interativos e participativos, transformaram-se em produtores de conteúdo a 

serem difundidos, dando centralidade às mídias sociais263.  

No pleito brasileiro de 2018, assistiu-se à profissionalização do uso da e-

campanha, privilegiando o uso de ferramentas como WhatsApp, Instagram e Facebook. 

Este último manteve-se como a rede digital de maior impacto. Na rede Twitter, 

evidenciou-se o uso de bots264 com o objetivo de inflar presença online dos políticos.    

 
258 BRAGA, Sérgio; CARLOMAGNO, Márcio. Eleições como de costume? Uma análise longitudinal das 

mudanças provocadas nas campanhas eleitorais brasileiras pelas tecnologias digitais (1998-2016). Revista 

Brasileira de Ciências Políticas, n. 25, Brasília, p. 7-62, 2018. 
259 SILLOS; BEÇAK, 2014 
260 BRAGA; CARLOMAGNO, 2018, p. 55. 
261 Surge depois da criação das redes digitais e de seu uso maciço por alguns candidatos e políticos. O 

website do político deixa de ser o elemento central ou único da estratégia de comunicação dos candidatos 

e passa a ser um centro difusor e de oferta de credibilidade a informações difundidas por outras mídias. Os 

candidatos interagem com os cidadãos principalmente nas mídias digitais e não no website (BRAGA; 

CARLOMAGNO, 2017). 
262 SILLOS; BEÇAK, 2014 
263 Ibidem. 
264 A expressão bots, no contexto da propagação massiva de conteúdos falsos, refere-se a softwares que 

interagem com outros usuários em mídias sociais ou conteúdos online, como em seções de comentários em 

portais de notícias, fazendo uso de linguagem natural. Esses softwares realizam interações de modos 

variados, tais como sistemas avançados de geração de linguagem natural, que contam com técnicas de 

aprendizado de máquina para processar e responder mensagens, e sistemas simples que enviam mensagens 
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Nesse cenário, diversos trabalhos, ainda em andamento (dada a proximidade 

temporal e a complexidade do evento), abordam a potencialização extrema do uso das 

redes, tornando-se polêmico o uso das TICs pela influência causada no processo eleitoral. 

Atualmente, há uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - Fake News, no Senado 

Federal, que visa investigar os ataques cibernéticos que atentaram contra a democracia e 

o debate público, destacam-se: a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados 

das eleições 2018; a prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede 

de computadores, bem como sobre agentes públicos e o aliciamento e orientação de 

crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio265. 

Importa ressaltar que o contínuo uso das TICs nos processos eleitorais, já havia 

criado a necessidade de normatização específica. Especificamente na Lei nº 13.488/17 

(que inseriu 8 novos dispositivos na Lei n. 9.504/97, a Lei Geral das Eleições)266, o 

Tribunal Superior Eleitoral determinara que apenas duas modalidades de divulgação de 

propaganda eleitoral na internet são lícitas: o impulsionamento e o uso de links 

patrocinados.267 

Quanto ao aspecto da transparência como uma categoria da e-democracia não 

institucional, essa vem sido efetivada, principalmente por websites que disponibilizam 

informações ou promovem ações relevantes para fins de transparência em relação ao 

poder público.  São diversos os exemplos de portais que possibilitam aos cidadãos 

informações de relevância pública, merece destaque o portal “Transparência Brasil”. O 

site foi fundado por iniciativa da sociedade civil, em abril de 2000, a partir da ação 

conjunta de indivíduos e de ações não governamentais, com o objetivo de combate à 

corrupção. Esse evento ocorre em parceria com diferentes entes públicos. 

As disparidades brasileiras nos terrenos social e econômico refletem-se 

diretamente nos instrumentos disponíveis para o combate à corrupção. 

Uma imprensa moderna se faz presente nas principais cidades, mas não 

se distribui uniformemente entre as diversas regiões do país. A lei vale 

pouco e é na prática inacessível para a grande maioria da população. O 

grau de transparência é baixo, um problema que afeta não apenas o 

Executivo como também o Legislativo, o Judiciário e o Ministério 

Público. Em alguns círculos empresariais, o poder de corromper é 

encarado como vantagem competitiva268. 

 
previamente determinadas ou selecionadas a partir de palavras-chave encontradas no texto como o qual 

ocorrerá a interação. https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/26227 
265 https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?0&codcol=2292, acesso 22 julho 2020 
266 https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13488-6-outubro-2017-785551-publicacaooriginal-

153918-pl.html acesso 22 julho 2020 
267 Cf. https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/26227 
268 https://www.transparencia.org.br/quem_somos#historico 
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O referido portal teve uma participação importante na aprovação da Lei n. 

12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida por Lei de Acesso à Informação, que 

figura como importante mecanismo de cobrança e prestação de contas, a serviço da 

cidadania, de maneira complementar aos portais governamentais e legislativos.  

Art. 8º: É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação, em local de fácil 

acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 

coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 

§ 2º: Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades 

públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de 

que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da 

rede mundial de computadores (internet). 

 

Por fim, compre destacar outras iniciativas da sociedade civil online em busca 

de maior transparência de informações em relação aos diferentes elementos da gestão 

pública, como o “asclaras.org.br”269, “meritíssimos.org.br”270, “excelências.org.br”271; o 

último deixou de existir e foi retirado do ar por falta de financiamento.  

O Ativismo Social ou Mobilização Social são termos relacionados à internet 

como mobilização de pessoas, ideias e informações em função de causas e movimentos 

sociais, políticos e cívicos272. Diferentemente da mobilização eleitoral273, busca a 

articulação de ativistas para causas sociais em portais de relacionamentos, e-mails e 

blogues, por meio do uso de computadores ou celulares. Elementos importantes desse 

tipo de ação são a espontaneidade e a capacidade de autocoordenação que, não raro, 

tomam corpo no ativismo social. A mobilização em função de causas sociais decorre, em 

geral, de processos auto-organizativos da sociedade, de forma quase sempre espontânea, 

a exemplo dos levantes ocorridos em países árabes africanos e no Oriente Médio, no 

começo de 2011274.  

E a tirania em momentos de excesso pode ser o gatilho desse processo, 

que muitas vezes toma forma crescente, sem necessariamente ter 

 
269 http://asclaras.org.br/@index.php 
270 http://www.meritissimos.org.br/stf/index.php 
271 http://excelencias.org.br/  
272 FARIA, op. cit.  
273 A diferenciação reside na organização, eleições são organizadas por comitês e têm ações predefinidas e 

articuladas de mobilização, inclusive com envolvimento de mecanismos digitais, diferente do ativismo 

social que tende a ser orgânico.  
274 Ibidem.  
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coordenação central, mesmo porque decorre da necessidade do 

movimento de organizar-se de forma pulverizada, ou seja, não é 

estratégico “ter cabeças”, alvos fáceis de sistemas repressores. Ou 

mesmo quando há coordenações mais claras, e certas lideranças não 

podem estar tão visíveis, mecanismos de camuflagens da verdadeira 

identidade são utilizados, como criação de nomes fictícios e avatares275.  

São exemplos relevantes e historicamente bem documentados: os levantes de 

Minks, em março de 2006, contra o ditador Alexandre Lukashenko, na Bielerrússia; os 

protestos de junho de 2009 contra os resultados da eleição presidencial no Irã;  entre esses 

exemplos, destaca-se um evento que guarda características semelhantes e que ficou 

conhecido como “Primavera Árabe”.  

a) Primavera árabe 

O final do ano de 2010 e início de 2011 para o Oriente Médio e Norte da África, 

também conhecido em inglês como MENA276, foi marcado por manifestações da 

sociedade civil contra as autoridades locais, nas relações internas, regionais e externas, 

chamadas de Primavera Árabe. Inicialmente, as manifestações tiveram como objetivo o 

fim da repressão expressada, por vezes, pelo islamismo (Fradkin, 2013)277 e, 

posteriormente, com vistas à democracia, iniciando pelas repúblicas e atingindo até 

mesmo as monarquias278. 

As manifestações tiveram início na Tunísia, com destaque ao protesto de um 

jovem que ateou fogo em seu próprio corpo em decorrência do desemprego279, houve 

reação em cadeia, estendendo a revolta aos demais países do MENA, tiveram 

fundamental apoio das redes sociais e até mesmo mensagens de texto280, por serem de 

difícil controle pelas autoridades e fácil divulgação, em especial pelas camadas mais 

jovens daquelas sociedades, conforme explicam Howard e Hussain: 

 
275 FARIAS, op. cit., p. 100.  
276 Sigla utilizada por órgãos internacionais, como a UNICEF, para citar os países: Arábia Saudita, Argélia, 

Bareine, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Israel, Jordânia, Coveite, Líbano, Líbia, 

Marrocos, Omã, Palestina, Síria e Tunísia. 
277 FRADKIN, H. Arab Democracy or Islamist Revolution? Journal of Democracy, [S.l], v. 24, n. 1, p. 

05-13, 2013, tradução livre. 
278 Carvalho Pinto (2011, p. 02) “(...)ya todos los países de Oriente Medio tuvieron algún tipo de protesta 

popular, tanto las repúblicas como las monarquías. Las manifestaciones se iniciaron y fueron más virulentas 

en las repúblicas: Túnez, Egipto, Argelia y Yemen (aunque la represión ejercida por las autoridades en el 

Reino de Bahréin sea una excepción en lo que concierne a este campo); y sólo después se extendieron a las 

monarquías (Jordania, Bahréin, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos)” (Texto original). 
279 PUDDEPHATT, Andrew. As revoluções árabes e a comunicação digital. Política Externa, São Paulo, 

20, n. 1, p. 19-26, junho 2011. 
280 HOWARD, P. N.; HUSSAIN, M.M. The Role of Digital Media. Journal of Democracy, [S.l.], v. 22, 

n. 3, p. 35-48, 2011. HOWARD, Philip N.; MUZAMMIL M. Hussain. The Upheavals in Egypt and Tunisia: 

The Role of Digital Media. Journal of Democracy, vol. 22 no. 3, 2011, p. 35-48. Project MUSE.   



102 
 

As pessoas tomavam consciência disso [de que também não estavam 

satisfeitas com o governo] ao assistir vídeos do YouTube sobre os 

abusos do Estado, ao ler as notícias internacionais online sobre a 

corrupção política, e compartilhavam piadas por SMS281  sobre seu 

ditador já idoso. Comunicando-se por meios que o Estado não 

conseguia controlar, as pessoas também se utilizavam da mídia digital 

para pensar em planos de ação para seu objetivo comum: a deposição 

do déspota (HOWARD; HUSSAIN, 2011, p. 36) 

 

Embora as mídias tradicionais, por serem redes estatais282, ocupassem um espaço 

fixo entre os meios de divulgação das manifestações, não possuíam o mesmo alcance viral 

das redes sociais. Some-se a isso o fato de a capilaridade que as últimas alcançam com as 

quebras das barreiras linguísticas, não são contempladas pelas primeiras. Essa situação 

evidencia a potencialidade das TICs, que não se limitam aos acessos, mas às quebras de 

barreiras temporais e culturais, cuja capacidade de expandir os assuntos pelo mundo tem 

importante relevância.  

Conforme leciona Ekaterina Stepanova (2011), a superação das barreiras atingiu 

não somente os países desenvolvidos, chegando, inclusive, a transpor questões 

econômicas:  

A maré de protestos de massa que varreram o Oriente Médio no início 

de 2011 destacou o distinto papel das modernas tecnologias da 

informação e da comunicação (TIC) e das ferramentas e das mídias 

sociais digitais. O impacto dessas tecnologias foi sentido a nível 

mundial, afetando tanto os países desenvolvidos quanto os em 

desenvolvimento, se não da mesma maneira. Enquanto a "Primavera 

Árabe" pode apontar para um fenômeno de novas formas de protesto 

sócio-político de massa facilitado pelas redes de mídia social, 

particularmente no que diz respeito aos seus aspectos organizacionais e 

de comunicação, também deve produzir reservas importantes sobre a 

aplicabilidade de qualquer "lição direta" para outros contextos regionais 

e sócio-políticos. 

 

Neste ponto, Stepanova sugere que as redes sociais foram fundamentais, não 

somente para o levante entre os países manifestantes, mas de apoio internacional, por 

exemplo dos Estados Unidos da América e da União Europeia283. Estes forneceram 

suporte financeiro para os manifestantes e incentivo aos países que aderiram às mudanças, 

 
281 SMS: Short Message Service – Serviço de Mensagens Curtas. 
282 CHERKAOUI, Tarek. Al Jazeera’s Changing Editorial Perspectives and the Saudi-Qatari Relationship. 

The Political Economy of Communication. International Association of Media Communication 

Research, 2, n. 1, 2014.  
283 COMISSÃO EUROPEIA. EU’s response to the Arab Spring: the SPRING Programme. Bruxelas, 

27 set. 2011.  
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tornando-se mais democráticos – consequentemente, menos autoritários –, o que leva a 

outras aberturas, inclusive comerciais. 

Em suma, a Primavera Árabe foi um movimento motivado por "um clima de 

crescente mediocridade e de autoritarismo desprovido de qualquer áurea" (OURO 

PRETO, 2011, p. 29), que teve como catalisador as vias de comunicações não controladas 

e fiscalizadas pelos governos, estremecendo as estruturas conservadoras, suficientes para 

demonstrar o poder de mobilização das redes sociais na busca pelo exercício da 

democracia.  

O ativismo social e jornalismo cidadão também podem ser exemplificados 

com fatos ocorridos em território nacional por meio da análise do fenômeno insurgido, 

no Brasil, em junho de 2013.  

Cumpre destacar que o Jornalismo Cidadão também é conhecido como 

Jornalismo Colaborativo, Jornalismo Democrático ou ainda Jornalismo Open Source 

Cidadão (código fonte aberto). Esse jornalismo está relacionado à possibilidade da 

construção política da mídia não vinculada às grandes empresas de jornalismo; destaca-

se também o trabalho de cidadãos leigos, sem formação jornalística, cuja participação 

ocorre de forma ativa no processo de coleta, de reportagem, de análise ou de disseminação 

de notícias e informações.  

Targino faz a conexão entre democracia e jornalismo cidadão. A análise da 

autora reforça a premissa de que para o necessário amadurecimento da democracia há 

também necessidade de liberdade de expressão, o que inclui, fundamentalmente, 

liberdade de opinião. “O jornalismo cidadão, portanto, não deve perder esse horizonte. O 

social deve permear não só a agenda noticiosa, mas também a tematização (debates)”284  

São diversos os exemplos de jornalismo cidadão no Brasil, contudo duas 

organizações tomam destaque, uma delas, os “Jornalistas Livres”, classificam-se como 

mídia alternativa em defesa da Democracia, da Cultura, dos Direitos Humanos e das 

Conquistas Sociais, apresentando cerca de 1,36 milhão de seguidores na rede social 

Facebook285.  

 
284 TARGINO, M. das G. Divulgação de resultado como expressão da função social do pesquisador. 

Intercom. Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 11-35, jan. / jun. 

2001. 
285 https://www.facebook.com/jornalistaslivres/about 
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#JornalistasLivres, somos uma rede de coletivos originada na 

diversidade. Existimos em contraponto à falsa unidade de pensamento 

e ação do jornalismo praticado pela mídia tradicional centralizada e 

centralizadora. Pensamos com nossas próprias cabeças, cada um(a) de 

nós com sua própria cabeça. Os valores que nos unem são o amor 

apaixonado pela democracia e a defesa radical dos direitos humanos.286 

Outro exemplo de organização, a “Mídia Ninja”, apresenta-se como 

“Narrativas Independentes de Jornalismo e Ação”, e possui cerca de 2,64 milhões de 

seguidores na rede social Facebook287. Em suas palavras: 

Somos uma rede de comunicação livre que busca novas formas de 

produção e distribuição de informação a partir da tecnologia e de uma 

lógica colaborativa de trabalho. Entendemos a comunicação 

democrática como um direito humano e defendemos o interesse 

público, a diversidade cultural e o direito à informação, visibilizando 

pautas de comunicação, causas identitárias, cultura, meio ambiente, 

juventude e outras que dialogam com os desafios do século XXI. 

A Mídia NINJA foi fundada em 2013 e ganhou notoriedade durante as 

manifestações de junho que reuniram milhões nas ruas do Brasil. À 

ocasião realizou coberturas ao vivo de dentro dos protestos, com 

múltiplos pontos de vista invisíveis na mídia tradicional. Em 2016 foi 

uma das principais iniciativas de resistência na luta pelo fortalecimento 

da democracia em meio a instabilidade política. Hoje a rede engaja mais 

de 2 milhões de apoiadores e cerca de 500 pessoas diretamente 

envolvidas com o suporte de casas coletivas pelo Brasil. Em 2013, 

ganhou o Shorty Awards for our Social Media Profile.288 

O papel democrático seja por meio da informação ou por representar um 

espaço de publicidade de pautas de interesse social, atua entre as categorias de ativismo 

social e jornalismo cidadão.  

 

b) Manifestações de junho de 2013, no Brasil 

Temporalmente próximo à primavera árabe, em junho de 2013, ocorreram 

importantes protestos no Brasil, em diversas cidades pelo território nacional. Esses 

protestos trouxeram à baila o poder de mobilização das redes sociais, na articulação de 

movimentos sociais. A respeito deles, uma dúvida suscitada questiona a capacidade 

efetiva destas tecnologias para fins de transformação social e impacto político289.  

 
286 https://jornalistaslivres.org/quem-somos/ 
287 https://www.facebook.com/MidiaNINJA/about/?ref=page_internal 
288 https://midianinja.org/quem-somos/ 
289 NOBRE, Marcos. Choque de Democracia. Razões da Revolta. São Paulo: Companhia das letras: 2013. 
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Os inúmeros protestos ocorridos em junho de 2013 ficaram também 

conhecidos como “revoltas de junho” ou “jornadas de junho”; a motivação populacional 

abarcava uma pluralidade de pautas, todas aparentemente permeadas pela insatisfação 

política. Segundo Magrani, pesquisas feitas à época apontavam as seguintes principais 

causas: i) falta de representatividade da política tradicional; ii) precariedade e alto custo 

dos serviços públicos de saúde, transporte e educação; iii) falta de transparência e 

corrupção do sistema político (ex. gastos com copa do mundo/das confederações); e iv) a 

PEC 37290. 291 

Diversas outras temáticas também foram relacionadas às manifestações, de 

maneira abrangente, como o apontamento de uma crise no sistema político representativo 

tradicional, o sentimento de rejeição às organizações partidárias, o repúdio à violência 

policial, o anseio por novas formas de participação política e ampliação das esferas 

democráticas, a insatisfação perante às formas de cobertura e abordagens da mídia 

tradicional e a demanda por um fluxo de informação mais horizontal, multidirecional e 

descentralizado292.  

Os protestos foram inicialmente encabeçados pelo Movimento Passe Livre293, 

que tinha como pauta principal o fim da cobrança tarifária para o uso de transporte 

público, como também o fim das condições precárias em que se encontrava esse serviço. 

A frase “Não é só por 20 centavos!”294 acabou por representar não só a luta tarifária, mas 

também um contexto maior de insatisfação. As manifestações foram convocadas pelas 

redes sociais com protagonismo do Facebook, em um breve intervalo de tempo, 

moradores de diversas capitais e cidades do interior decidiram se unir ao movimento para 

organizar passeatas, fortalecendo, assim, a causa em questão, utilizando como principal 

ferramenta de comunicação e organização a internet295.  

 
290 MAGRANI, op. cit.  
291 Acrescenta o § 10 ao art. 144 da Constituição Federal para definir a competência para a investigação 

criminal pelas polícias federal e civis dos Estados e do Distrito Federal. Disponível em: <http: // 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=507965>. Acesso em: 23 de 

jul. 2020 
292 MAGRANI, op. cit.  
293 Cf.:< https://www.mpl.org.br/>. Acesso em: 23 de jul. 2020. 
294 Vídeo produzido pela APUFPR-SSind realiza um relato dos principais momentos que marcaram as 

grandes mobilizações nacionais ocorridas no Brasil entre junho e julho de 2013, que mostra a dimensão do 

movimento. Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=m-dT_ju4gh0 >.Acesso em: 23 de jul. 

2020.  
295 O termo internet, neste contexto, abrange a estrutura física e virtual de comunicação em rede, e inclui, 

portanto, a utilização de equipamentos portáteis que se conectam à rede, e de registro de imagens sons e 

sua concomitante ou imediatamente posterior pela rede. MAGRANI, op. cit. p. 172. 
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No início dos protestos, a resposta imediata das autoridades foi violenta em 

direção aos movimentos que saíam da internet para tomarem as ruas. Sob a justificativa 

de que os protestos eram vandalismo e de que todos os integrantes eram baderneiros296, 

houve abrupta atuação policial contra os manifestantes. “Os batalhões de choque da 

Polícia Militar de vários estados sufocaram as ações populares, muitas vezes pacíficas, 

com balas de borracha e granadas de gás lacrimogênio, ferindo inclusive jornalistas que 

sequer participavam dos protestos”297. 

Como consequência da repressão policial violenta, ocorrida principalmente 

entre os dias 13 e 20 de junho, o próprio direito à manifestação e fim da violência policial 

passaram a englobar as reinvindicações. Houve uma mudança de posicionamento da 

mídia, cujos discursos, que caracterizavam os protestos como um movimento de 

vândalos, transformavam-se para narrar a “festa da democracia”, com um tom 

entusiástico de incentivo aos protestos pela mídia tradicional.  

Com o aumento expressivo da pluralidade do corpo de manifestantes, 

agrega-se à causa original outras reivindicações. Gritando frases como 

“Vem para rua!”, “Da Copa do Mundo eu abro mão; quero dinheiro 

para saúde e educação!” e o “Gigante acordou!”, a população 

interagindo fervorosamente nos espaços da esfera pública conectada, 

utilizando-se principalmente das redes sociais pra fins de organização 

dos novos atos e compartilhamento da insatisfações e anseios, foi às 

ruas em mais de 130 cidades com uma diversidade significativa de 

demandas298.  

Para Nobre, a internet e as redes sociais foram decisivas nesse contexto, isso 

porque, nesses espaços, a opinião coletiva e individual vai se construindo em contraste 

com outras opiniões, sem se restringir a um padrão de prós e contras, como presente nas 

mídias tradicionais. “A mesma pessoa postava uma opinião de manhã e outra oposta, à 

tarde. Os acontecimentos se sucediam e mudavam o sentido e eram acompanhados por 

mudanças de opiniões e perspectivas.”299 

Como resposta oficial, a presidenta Dilma Rousseff, no dia 21 de junho, fez 

um pronunciamento tratando as manifestações como reinvindicações populares. Em um 

período de declínio de popularidade, a líder optou por uma posição pró-democracia, sendo 

elogiada por sua neutralidade e sobriedade, apresentando soluções à educação e ao 

 
296 Cf.:< https://www.migalhas.com.br/depeso/180954/protesto-nao-e-crime> Acesso em: 23 de jul. 2020 
297 MAGRANI, op cit, p. 173.  
298 Ibidem, p. 174. 
299 NOBRE, op. cit., p.156. 
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transporte. A presidenta apresentou a prefeitos e governadores, em 24 de junho de 2020, 

“cinco pactos em favor do Brasil”: (1) responsabilidade fiscal; (2) plebiscito popular e 

reforma política; (3) investimentos na saúde; (4) melhorias do transporte público; e (5) 

destinação de 100% dos royalties da exploração da camada do “pré-sal” para educação300. 

Sobre esse contexto, Magrani aponta que:  

Como resultado das revoltas no início do mês de julho, os manifestantes 

puderam ver algumas de suas principais reinvindicações se tornarem 

realidade. O aumento do preço das passagens de ônibus foi revogado; a 

famigerada PEC 37 foi rejeitada por maioria absoluta na Câmara dos 

Deputados; a corrupção se tornou crime hediondo; a Câmara cancelou 

verba de R$ 43 milhões para a Copa de 2014 e aprovou a conversão de 

25% dos royalties para a saúde; dentre outras. Contudo, nem todas as 

ações políticas foram satisfatórias para os participantes dos protestos. 

Por exemplo, recentemente, o Senado cortou 53% dos royalties da 

exploração da camada do “pré-sal” que, segundo a presidenta, iriam 

para educação.301  

 

As jornadas trazem uma reflexão de como os discursos travados na esfera 

pública digital, mais especificamente nas redes sociais, têm um papel importante no 

desencadeamento de ações democráticas. São, inclusive, capazes de superar barreiras 

burocráticas e fazer com que os pleitos cheguem aos tomadores de decisão demandando 

resposta do poder público e obrigando-o a atender também os clamores refletidos nas 

ações comunicativas online dos cidadãos.  

 

3.4 Limites e desafios de uma democracia conectada: exclusões, assimétricas e 

tecnicização do debate  

 

Pensar a participatividade democrática e os canais de interação sob a ótica das 

redes sociais requer, necessariamente, refletir sobre o potencial desses instrumentos em 

delegar mais legitimidade à Democracia. O campo teórico até aqui analisado mostrou 

possibilidades de as redes sociais reduzirem déficits democráticos, aproximando a 

sociedade civil dos agentes tomadores de decisões. Ou, ainda, na esteira do pensamento 

de Carole Pateman, à participatividade podem ser atribuídos maior engajamento político 

e formação de amplificada cultura democrática. Magrani também relata que há 

 
300 Cf.: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/dilma-propoe-5-pactos-e-plebiscito-para-

constituinte-da-reforma-politica.html>. Acesso em: 23 de jul. 2020 
301MAGRANI, op. cit. p. 181. 
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contribuição para o incremento da democracia representativa (indireta) no sentido de 

abrirem-se novos espaços e canais de interação por meio de uma possível democracia 

direta ou participativa/deliberativa302.  

No entanto, considerando o quão recente é o fenômeno da interação por meio 

de redes sociais, ainda são necessários estudos que analisem por diversas perspectivas as 

ameaças intrínsecas às ferramentas digitais. Salienta-se que são diversos os limites e 

desafios. Contudo, debruçamos nas discussões veiculadas em redes sociais, 

especificamente sobre o Elevado João Goulart, que ocorre na rede social Facebook, 

visando corroborar os debates sobre a gestão de bens públicos no contexto das redes 

sociais.  

A despeito da discussão apresentada, visando um contraponto na análise das 

interações online, destacamos um importante marco de análise considerados 

“ciberpessimistas” ou “cibercéticos”, que se apresentam reticentes quanto ao potencial 

democrático da internet303. 

Tim Wu, autor da obra Impérios da Comunicação: do telefone à Internet304, 

aponta a existência de uma sucessão de mídias abertas sob as quais recaíram doses de 

otimismo, contudo, cada qual em sua época, acabaram tornando-se fechadas e controladas 

pela indústria.  

Na obra, o autor trata a internet como a única exceção na hegemonia, que, ao 

a partir do final da década de 1990, tem vivido um crescimento explosivo, prometendo 

destruir todas as outras indústrias da comunicação. O projeto descentralizado da rede tem 

aparentado ser o prenúncio de uma era de abertura industrial sem fim, abolindo de vez o 

‘Ciclo’.  

No entanto, o autor aponta que a internet caminha para a repetição do ‘Ciclo’, 

uma vez que seu projeto radicalmente descentralizado tem se tornado, com o tempo, alvo 

das forças do império da informação e, recentemente, já vem esboçando sinais de pôr fim 

ao período da rede totalmente aberta. Isso porque, hoje, vivemos em uma sociedade cuja 

economia é fundada na informação, que, com efeito, gera uma dependência das redes 

cada vez maior no que concerne, por exemplo, à vida e ao trabalho. Assim, para Wu, estar 

 
302 MAGRANI, op. cit.  
303 Ibidem.  
304 WU, Tim. Impérios da Comunicação: do telefone à internet, da AT&T ao Google. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2012. p. 380-381.  
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sujeito a um monopólio da internet pode afetar dramaticamente a liberdade e a capacidade 

de escolhas individuais.  

Wu aponta que, embora a internet tenha uma suposta singularidade em sua 

arquitetura, tem se mostrado como qualquer rede de comunicação, sujeita à economia da 

rede e ao controle centralizado no poderio econômico das grandes empresas. Por isso, Wu 

atenta aos riscos de apropriação desta tecnologia para que não se perca por completo o 

seu potencial: “Se não fizermos isso agora, garantindo nossa soberania nas escolhas que 

a era da informação nos permite usufruir, não poderemos botar a culpa dessa perda nos 

que estão livres para enriquecer tirando isso de nós e de uma forma que a história já 

antecipo”305.  

A partir desse marco teórico, Magrani aponta que há grandes riscos em 

considerarmos a internet e as interações nela ocorridas, em sua maioria em redes sociais, 

uma salvação incontestável à legitimidade do sistema democrático. Magrani trabalha com 

o conceito de esfera pública conectada e pondera, assim como Habermas, que a esfera 

pública deve ser igualmente aberta a todos, a própria falta de acesso à internet aberta a 

todos já reduz, de início, a grandeza do potencial democrático desse espaço306.  

Assim, dos riscos à legitimidade democrática, um deles é a exclusão digital e 

a ausência de educação digital. O acesso dos indivíduos à internet é uma condição básica 

tanto para a participação de toda a população quanto para que se estreite o diálogo com o 

sistema político de modo a viabilizar uma democracia digital.  

Uma importante fonte de dados é a pesquisa TIC Domicílios, do Centro 

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br)307. 

Essa pesquisa tem como um de seus principais objetivos mapear o cenário do acesso 

domiciliar e individual à Internet no Brasil, visando criar políticas de inclusão digital mais 

assertivas de acordo com a necessidade populacional.  

Um dado que chamou a atenção nesse relatório de 2018 foi o crescente uso 

de celulares como fonte exclusiva de acesso à internet, mais da metade (56%) dos usuários 

 
305 Ibidem, p. 384.  
306 MAGRANI, op. cit.  
307 O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) tem a 

missão de monitorar a adoção das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no Brasil. Criado em 

2005, o Cetic.br é um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), ligado 

ao Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br). Disponível em: <https://cetic.br/pt/sobre/> Acesso em: 27 

de jul. 2020. 
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da rede, no Brasil, conecta-se apenas pelo celular308. Contudo, apesar de representar 

aumento do número de brasileiros conectados à rede, mantêm-se as limitações 

importantes para a realização de atividades que demandam maior capacidade de conexão 

e tráfego de dado. A pesquisa também denuncia que é justamente nos seguimentos 

socioeconômicos mais vulneráveis em que se observa a expansão do acesso à internet 

exclusivamente pelo celular309.  

A pesquisa constatou que, em 2018, havia conexão com a internet em 67% 

dos domicílios brasileiros, seis pontos percentuais a mais do que em 2017 (61%). O 

crescimento ocorreu principalmente em segmentos mais vulneráveis, ou seja, nos 

domicílios com renda familiar de até um salário mínimo e nos das classes DE. Assim, 

subentende-se que ainda cerca de 33% dos lares permanecem sem acesso à rede. 

Assim, considerando a realidade dos domicílios sem acesso à rede, foi 

investigada a razão da ausência de acesso, vejamos:  

Os mais citados foram: o fato de considerarem o acesso muito caro 

(27%), a justificativa de que não sabem usar a Internet (18%) e ainda a 

falta de interesse dos moradores (16%), com diferenças de acordo com 

a região do país e níveis socioeconômicos. O custo, por exemplo, foi 

mais frequentemente citado como principal motivo para falta de acesso 

à Internet entre domicílios de classes DE (29%) e os domicílios com 

renda familiar de até um salário mínimo (31%), enquanto não passou 

de 13% entre domicílios de classe A. Por outro lado, a falta de interesse 

dos moradores foi o principal motivo para 41% dos domicílios de classe 

A não terem acesso à Internet, mas não chegou à proporção de 14% 

aqueles de classes DE310. 

A falta de interesse relaciona-se com um possível não engajamento online, 

enquanto o alto custo e o fato de não saber usar a rede estão intrinsecamente ligados à 

exclusão digital e à ausência de educação digital. O teórico Cass Sustein311 reconhece a 

importância do tema da inclusão digital como forma de reduzir as desigualdades sociais, 

dada a importância da conexão na sociedade atual312.  

Embora o número de brasileiros conectados tenha aumentado, a qualidade da 

conexão ainda é um fator de exclusão. Assim, o CETIC aponta grande discrepância desse 

 
308 COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. TIC Domicílio: pesquisa sobre o uso de tecnologias 

de informação e comunicação nos domicílios brasileiros. Câmara Brasileira do Livro: São Paulo, 2018, p. 

105. 
309 Ibidem, p. 105 
310 Ibidem, p. 106 
311 SUSTEIN, Cass. Republic.com 2.0. Princeton University Press. 2007. Kindle Edition. Pos. 302. 
312 No entanto, Sustein acredita que na medida em que as novas tecnologias forem avançando, juntamente 

com a internet, o recurso de acesso chegará inevitavelmente.  
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recurso; estima-se que, em 2018, enquanto 28% dos domicílios de área urbana, mais de 

metade dos domicílios com renda familiar acima de dez salários mínimos (54%) e de 

classe A (52%) possuíam conexões com velocidades acima de 8 Mbps, essas proporções 

eram de apenas 7% na área rural, 12% entre os domicílios com renda familiar de até um 

salário mínimo e 8% naqueles das classes DE.313 

Conclui-se que, com relação à velocidade da Internet contratada nos 

domicílios, novamente, a presença de conexões mais velozes mostrou-se relacionada à 

localização do domicílio e ao seu maior poder aquisitivo314.  

É inegável a assimetria do uso da internet, visto que o estudo demonstra que, 

entre os indivíduos das classes A (92%) e B (91%), o uso de Internet era quase universal, 

ao passo que, entre os indivíduos das classes DE, a parcela de usuários de Internet ainda 

era inferior à metade (48%)315.  

Cumpre destacar que o acesso à internet entre a população DE cresceu 

significativamente nos últimos anos, passando de 30% em 2015, para 48% em 2018; em 

números absolutos representa um acréscimo de 24,6 milhões de usuários de Internet nessa 

classe no período de três anos316.  

Somado a isso, os usuários das classes D e E dispõem de conexão mais 

precarizada e de uma frequência diária menor, porque apenas o telefone celular serve 

como dispositivo de acesso à rede e depende mais do WiFi para se conectar. Esse conjunto 

de indicadores sugere que, apesar do crescimento do uso da Internet por essa parcela da 

população, as características desse uso ainda guardam disparidades importantes em 

relação às classes A, B e C.317 

Essa questão ainda parece sem solução quando analisado o perfil das pessoas 

que compõem as discussões em redes sociais, principalmente as ligadas às questões de 

interesse público. Como veremos a seguir, muito se fala em gentrificação318 da região do 

 
313 COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2018, p. 108. 
314 O valor pago pelo serviço de conexão à Internet segue o mesmo movimento, com mais de um terço dos 

domicílios de área urbana e 62% dos domicílios de classe A pagando acima de R$ 80,00, ao passo que, em 

cerca de metade dos domicílios das classes DE (53%) e da área rural (47%), o valor pago pela Internet não 

superou R$ 50,00. 
315 Ibidem, p. 109. 
316 Ibidem, loc. cit.  
317 Ibidem, loc. Cit  
318 Gentrificação, termo importando do inglês, gentrification, é o fenômeno que afeta uma região ou bairro 

pela alteração das dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos comerciais ou construção de 

novos edifícios, valorizando a região e afetando a população de baixa renda local. 
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entorno do Elevado João Goulart, fenômeno intrinsecamente ligado à exclusão social e à 

concentração de espaço de participatividade.  

A questão do engajamento político real será discutida no próximo capítulo. 

Embora tenha sido apresentado até aqui grande potencial de legitimidade das redes 

sociais, deve-se observar com cautela as discussões. Cabe doravante entender se se 

estabelecem, nas redes, discussões de alto nível racional capazes de incrementar a 

democracia, ou, se há um ideal de participatividade visando ao convencimento da 

população.  

Mesmo que o cidadão ultrapasse esses desafios haveria outro fenômeno que 

poderia vir a ser considerado um desafio à otimização democrática por meio de mídias e 

redes sociais, qual seja a Tecnicização do Debate. Isso porque, muitas vezes, a falta de 

conhecimento técnico para debater eventuais temas pode transformar-se em obstáculo 

para a participatividade.  

Nas redes sociais e fóruns online, ou até mesmo plataformas criadas pelo 

próprio Estado para a consulta popular, a linguagem costuma ser livre. Contudo, muitas 

vezes, consultas consideradas bem sucedidas apenas representam procedimentos de 

participação elitista e pouco representativa da população em geral.  

Um dos efeitos de a participação político-democrática se estender até os 

ambientes online é, paradoxalmente, criar obstáculo à discussão. Há aqueles 

impossibilitados de participar destes processos, ainda que fosse a sua vontade. Há outros 

que não possuem acesso, há os que não possuem conhecimento de informática, 

envolvendo as diferentes tecnologias. Contudo, além desses indivíduos, existe uma 

parcela que, embora com o privilégio do acesso, prescindam dele por sentir-se dissuadida 

devido ao hermetismo técnico imposto pelo tema em pauta, consequência da 

complexidade da linguagem ou da discussão envolvida.  

Por conta dos seus efeitos dissuasivos, a tecnicização fragmenta o 

potencial do debate reduzindo o valor deste na esfera pública ao deixá-

lo restrito a um pequeno número de intelectuais e especialistas no tema. 

Ou seja, com um público menos heterogêneo do que se esperaria 

partindo da perspectiva de que todos os possíveis atingidos deveriam 

participar do debate319.  

 
319 MAGRANI, op. cit, p. 149. 
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No próximo capítulo, esses serão pontos de atenção ao ser analisado o debate 

por meio da rede social Facebook, quando ao destino de uma das principais estruturas da 

capital paulistana, qual seja o elevado João Goulart. Além, desses pontos destacados, 

ressalta-se a possibilidade iminente de riscos de polarização320 do debate e Fake News321.  

  

 
320 Muitas vezes, não temos consciência, como vimos, da filtragem a que estamos sujeitos. E não raro, 

achamos que nossos argumentos estão sendo ouvidos online por um público amplo, quando, na realidade, 

não estão. Apesar do potencial comunicativo das redes sociais, muitas vezes nossas vozes são ouvidas de 

maneira muito restrita, acessada e compartilhada apenas pelos amigos mais próximos, com o pensamento 

ideológicos semelhantes. Isto gera por vezes uma dupla falsa impressão: primeiramente por considerar a 

extensão do debate maior do que efetivamente foi; em segundo lugar, por gerar sensação de consenso. 

(MAGRANI, op. cit., p. 125).  
321 O termo vem do inglês fake (falsa/falso) e news (notícias). Dessa forma, em português, a palavra significa 

notícias falsas. Apesar de ter se destacado recentemente, a expressão é bem mais antiga e data do final do 

século XIX. Fake News são as informações falsas que circulam entre a população como se fossem verdade.  

Atualmente, elas estão, principalmente, relacionadas às redes sociais. A velocidade está sendo a grande 

“carta na manga” das notícias falsas, as quais se disseminam por meio de diversas mídias sociais como 

WhatsApp, Facebook, Twitter, entre outras de grande aderência. A notícia ganha impulso, propaga-se como 

um verdadeiro incêndio virtual e, dessa forma, consolida opiniões e supostos conhecimentos sobre os mais 

variados temas. GOMES, Sheila Freitas; PENNA, Juliana Coelho Braga de Oliveira; ARROIO, Agnaldo. 

Fake News Científicas: Percepção, Persuasão e Letramento. Ciênc. educ. (Bauru),  Bauru ,  v. 26,  e20018,    

2020 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

73132020000100215&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:   27 de Jul.  2020. p. 3. 
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CAPÍTULO 4. 

Destinos do Elevado João Goulart (Minhocão): participatividade e 

debate online 
 

 

4.1 Da construção e dos impactos do Minhocão:  

4.1.1 Entre fluxos, velocidade e vias expressas  

Em janeiro de 1971, depois de 15 meses de trabalhos contínuos, foi inaugurado o 

Elevado Presidente João Goulart (na época, denominado Elevado Costa e Silva), 

conhecido, popularmente, como Minhocão.  

Com aproximadamente 3,5 km de extensão, 5 m de altura e quatro pistas (duas em 

cada sentido), a construção atravessa uma região privilegiada da cidade, passando sobre 

avenidas com prédios contínuos dos dois lados, com fachadas e janelas próximas, cerca 

de cinco metros, ao viaduto. Há, na região do Minhocão, três estações de metrô – 

República, Santa Cecília e Marechal Deodoro –, terminais e pontos de ônibus, além de 

ciclovias por praticamente todo seu percurso322.  

Construído e inaugurado no período de ditadura militar, na gestão do prefeito de 

São Paulo (1969-1971), Paulo Maluf, o Elevado inseriu-se no contexto rodoviarista da 

época, no qual a circulação viária era privilegiada. Representou naquele momento, a 

solução para desafogar o trânsito na região central, ao funcionar como uma ligação 

paralela323 entre a região da Praça Roosevelt (centro da cidade) ao Largo Padre Péricles 

(zona oeste) da cidade324.  

 

 

  

 
322SILVA, Isabela Oliveira. et al. Espaço urbano, fluxos e direitos: percursos no Elevado João Goulart 

(Minhocão). Abstrato. Revista eletrônica da Escola de Sociologia e Política da FESPSP, São Paulo, v.9, 

n. 1, p.64-74, 2017.  
323O percurso do Minhocão atravessa os bairros de Água Branca, Santa Cecilia e Higienópolis, seguindo 

pela Rua Amaral Gurgel, Praça Marechal Deodoro e por um trecho da Avenida São João e Avenida General 

Olímpio da Silveira. Termina no túnel que dá acesso à Avenida Francisco Matarazzo e Largo Padre Péricles 

(MACHADO, 2019).  
324 MACHADO, Ana Carolina Padua. Para além de um viaduto: uma análise de usos e discursos sobre o 

Parque Minhocão, 204p. Dissertação (mestrado em Ciências). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  
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Figura 4.1: O trajeto do Minhocão 

 
                     Fonte: ASSUNÇÃO, 2016.  

 

Na década de 1960, a cidade de São Paulo ainda carecia de uma ligação viária 

leste-oeste, as marginais do rio Tietê ainda não tinham sido finalizadas e a Avenida do 

Emissário (atual Avenida Marquês de São Vicente), paralela às marginais, ainda estava 

em projeto de construção. Deste modo, quando do desenvolvimento do projeto do 

Minhocão, na gestão do prefeito Faria Lima (1965-1969), já se pretendia a construção de 

uma estrutura viária que conectasse a região central e a área oeste da cidade325. 

Segundo Assunção326, Luis Gomes Sangirardi, arquiteto e funcionário do 

Departamento de Urbanismo na gestão de Faria Lima, era identificado, na época, como 

autor das diretrizes que permitiram a realização do projeto do elevado. No entanto, o 

prefeito escolheu por não construir a via elevada. Ainda de acordo com Assunção327, tal 

escolha justificou-se por três principais motivos: a falta de tempo para concretização da 

obra ainda em seu mandato; a existência de um projeto de via subterrânea, entendida 

como mais adequada ao entorno, mesmo que mais dispendiosa e, principalmente, pela 

existência do projeto da linha leste-oeste do metrô, que passaria sob a Avenida São João, 

principal objeto de seu governo, e que ficaria inviabilizada com a construção de uma via 

elevada.   

 
325 ZAIDLER JR, 2014; ASSUNÇÃO, 2016; MACHADO, 2019  
326 ASSUNÇÃO, 2016 
327 Ibidem. 
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Paulo Maluf, sucessor de Faria Lima, logo no início de seu mandato, descartou o 

Plano Urbanístico Básico (PUB)328, lançado nos últimos meses de governo do seu 

antecessor, pois entendia que o PUB era propaganda política do governo anterior. Deste 

modo, quando o anteprojeto da via expressa foi apresentado a Paulo Maluf, ele 

“prontamente deu andamento ao processo”329.  

Machado destaca que, na ocasião da construção do Minhocão (visto como a maior 

obra realizada na cidade após o metrô), Paulo Maluf afirmou: 

o elevado é a maior obra de concreto armado da América Latina, de 

quase três quilômetros e meio de extensão em via elevada, toda em 

concreto protendido e pré-moldado, com o custo de 37 milhões de 

cruzeiros novos, aproximadamente, que inaugura uma nova solução de 

sistema viário para a cidade de são Paulo, que já tem sido aplicada em 

outras capitais do mundo330. 

 

A construção do Minhocão refletiu tanto a lógica de um urbanismo moderno, em 

sua corrente funcionalista, no qual a velocidade de deslocamento era “sinônimo de 

sucesso”, quanto a lógica desenvolvimentista331, com o crescimento de políticas de 

subsídios a empresas do setor automobilístico e de favorecimento ao transporte individual 

em detrimento do coletivo, que significou, por sua vez, a necessidade de construção de 

vias expressas, viadutos e túneis332. Zaidler Jr complementa que a cidade organizada 

funcionalmente, 

concebe o lugar como pontos de partida ou chegada, destinos 

individuais: lugar de trabalho, de moradia, de estudo, de lazer. O 

deslocamento entre lugares, antes feitos por ruas, alamedas, avenidas, 

cada vez mais se dá por acessos, corredores, interligações, vias 

expressas, complexos viários, pelos quais se deve passar sem parar, a 

não ser em obediência à sinalização de tráfego e nos inevitáveis 

congestionamentos333. 

 

O projeto do Minhocão correspondeu à conclusão de um ideal da cidade de São 

Paulo, inspirado em soluções viárias consagradas, ao longo do século XX, de diversas 

 
328 O PUB, primeiro plano a englobar todo o município, como um plano diretor, propunha, entre outras 

metas: cerca de 800 km de vias expressas e 450 km de linhas de metrô, além de propor mudança no 

planejamento viário da cidade, ao projetar as vias expressas em malha ortogonal, bem com as vias 

subterrâneas (ASSUNÇÃO, 2016, p. 99).  
329 ASSUNÇÃO, 2016, p. 100 
330 MACHADO, 2019, p. 31 
331Sobre desenvolvimentismo no Brasil ver BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento econômico 

brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2004.  
332 MACHADO, 2019, p. 28 
333 ZAIDLER JR, Waldemar. Ratículas: As Superfícies Mudas como Lugar da Fabulação, 112p. 

Dissertação (Mestrado em Design e Arquitetura) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 94. 
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cidades norte-americanas e europeias, representou o ideal de “uma via expressa segregada 

do tecido urbano, idealizada para aumentar a velocidade de deslocamento de veículos à 

revelia de condicionantes topográficos, visuais, históricos”, que pretendia criar um 

conjunto de vias de circulação integrando as diversas regiões da “cidade que não podia 

parar”334. Tal ideal emergiu na década de 1930, no Plano de Avenidas do prefeito Prestes 

Maia, que, em seus fundamentos, concebia, não apenas a estruturação do sistema viário, 

mas, também, da paisagem urbana335.  

De acordo com Frau e Neto336, a elaboração desse Plano contrapôs diferentes 

visões sobre a urbanização de São Paulo, com destaque às concepções de controle do 

crescimento da cidade, do engenheiro, arquiteto e político Anhaia Mello, e às concepções 

do engenheiro sanitarista Francisco Saturnino de Brito, que defendia a intervenção nas 

margens do rio Tietê com adoção simultânea de um parque ao longo do rio. Por fim, o 

Plano de Avenidas apenas ampliou a malha viária da cidade. 

Na década de 1950, com o crescimento demográfico, aumento da área urbanizada 

e proposta política de criação de infraestrutura para o parque industrial que se instalava 

na cidade, ocorreram novas intervenções no sistema viário de São Paulo. Naquele 

momento, no país, houve a consolidação das vias expressas como símbolos de cidades 

modernas. Tal cenário alterou a paisagem urbana da cidade de São Paulo, bem como as 

relações dos sujeitos com espaço urbano. Porém, o projeto do Minhocão (sobre avenidas 

já existentes) refletiu ainda a concepção de que a calha elevada e desconexa da malha 

urbana era uma estrutura viária potencialmente superior para proporcionar velocidade do 

tráfego337.  

Machado338 compreende que a tendência de construção de vias elevadas em 

diferentes cidades do mundo, como estratégia para acelerar os fluxos de trânsito, começou 

a se consolidar com a construção da Highways and Horizons, promovida pela General 

Motors, na Exposição Internacional de Nova York, em 1939, como importante exemplo 

para divulgação desses modelos de construção de vias expressas elevadas, “aliando-se à 

perspectiva de cidades do futuro e, também, dos transportes individuais de quatro rodas”.   

 
334 Idem, p.108. 
335 FRAU, Fernanda Marafon; NETO, Manoel Lemes da Silva. O destino do Elevado Costa e Silva, o 

Minhocão: uma decisão à luz do urbanismo. Arquitextos, 2017. 
336 Idem 
337 FRAU; NETO, 2017.  
338 MACHADO, 2019, p. 29. 
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Em tal contexto, destaca-se o trabalho do urbanista Robert Moses, (responsável 

pelo planejamento da cidade de Nova York), contratado para realizar um novo 

planejamento para São Paulo. O urbanista coordenou o desenvolvimento do “Plano de 

Melhoramentos Público para a Cidade de São Paulo”, elaborado por uma equipe de 

consultores norte-americanos e engenheiros brasileiros, o plano influenciou as futuras 

ações de planejamento urbano na cidade de São Paulo339.  

O referido Plano, apesar de enfrentar oposição do Instituto de Arquitetos do Brasil 

(IAB), previa a construção de vias expressas para separar o tráfego da estrutura urbana, 

com foco “nos fluxos, velocidades, ligações estratégicas entre pontos da cidade, sem 

verdadeira preocupação com pedestres ou espaços da paisagem”340. Entre elas, destacam-

se a construção das vias expressas conectando as rodovias Anchieta, Anhanguera e Dutra 

ao centro da cidade, além das vias às margens dos rios Pinheiros e Tietê e outras sobre o 

canal do rio Tamanduateí341.  

Assunção pontua que o trabalho de Robert Moses significou  

uma mudança brusca na forma de implantação de avenidas em São 

Paulo [...]. Da antiga preocupação na inserção urbana, onde o carro é 

importante mais não é a única preocupação na concepção dos projetos 

viários, para um protagonismo onde o automóvel passa a ser a única 

preocupação: velocidade, absorção de grande fluxo, ligação entre 

pontos da cidade sem a preocupação com área de passagem da via e 

nenhuma preocupação com o pedestre (a não ser o seu isolamento em 

outros níveis, para evitar acidentes, daí a solução em se elevar ou 

submergir a calha para os carros)342. 

 

 Neste contexto de discussão sobre o “futuro urbanístico da cidade de São 

Paulo”343, intensificada na década de 1960, a empresa Hidroservice Engenharia de 

Projetos desenvolveu o projeto do Minhocão, entregue no final de 1970.  

 
339 MACHADO, 2019. 
340 ASSUNÇÃO, 2016, p. 88. 
341 FRAU; NETO, 2017.  
342 ASSUNÇÃO, 2016, p. 96.  
343 MACHADO, 2019, p. 31 
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4.1.2 Da poluição do ar e sonora à degradação do entorno: o “problema” Minhocão  

 

O Minhocão, símbolo de uma forma específica de se pensar o espaço urbano, foi 

foco de discussão dos moradores da cidade de São Paulo desde a sua construção344. 

Assunção destaca uma reportagem do jornal “O Estado de São Paulo”, de primeiro de 

dezembro de 1970 (menos de dois meses antes da inauguração do Minhocão), com a 

manchete “Elevado, o triste futuro da avenida”. A matéria buscou mostrar “a situação 

caótica em que estava a Avenida São João” e já alertava para os diversos problemas que 

a construção do elevado poderia gerar, como a poluição sonora, a degradação ambiental 

e urbana da região345. Na época, as reportagens também questionavam a necessidade e 

“utilidade” da obra, além de criticarem o desconhecimento do público sobre estudos de 

viabilidade durante a fase de pré-projeto do Minhocão.   

Segundo Machado, após a inauguração do elevado, o debate sobre a necessidade 

e os problemas gerados pelo Minhocão acirraram-se:  

de um lado, moradores do entorno, insatisfeitos com problemas de 

poluição sonora e do ar, passaram a clamar pela desativação da 

circulação de carros no Minhocão, ao menos no período noturno. Do 

outro lado, comerciantes e demais cidadãos manifestavam-se contra 

esta desativação, pois, sem esta via expressa, o trânsito se concentraria 

todo na área central da cidade, atrapalhando o fluxo e a dinâmica de 

suas atividades comerciais346.  

 

A autora observa que, por meio de pesquisa em jornais da época foi possível 

verificar essa “aparente falta de harmonização do Minhocão com seu entorno”347. Em uma 

matéria da Folha de São Paulo, de 1976, alguns aspectos destas discussões apareceram,: 

de um lado, moradores do entorno reclamavam dos prejuízos causados pela presença do 

Minhocão relacionados, em especial, “a barulhos incessantes e fuligens”; de outro, 

comerciantes manifestavam entendimento sobre a necessidade do elevado para evitar 

congestionamentos na Avenida São João, o que atrapalharia suas atividades348.  

No mesmo ano, as primeiras medidas para diminuir os impactos do funcionamento 

do Minhocão foram tomadas pelo poder municipal, o elevado passou a ser fechado para 

carros entre meia noite e 5h00. Em 1989, durante a gestão de Luiza Erundina, o horário 

 
344 MACHADO, A. 2019. 
345 ASSUNÇÃO, 2016, p. 111-112. 
346 MACHADO, A. 2019, p. 32. 
347 Ibidem. 
348 Ibidem. 
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de fechamento do Minhocão estendeu-se das 21h30 até 6h30. O fechamento ocorreu 

como resultado das reivindicações em relação à poluição do ar e sonora, buscando 

garantir horários regulares de silêncio na região.  

Já na década de 1990, no Minhocão passou a ser fechado também aos finais de 

semana. Machado destaca que, no ano 1996, durante o segundo mandato do prefeito Paulo 

Maluf, o elevado foi reaberto para carros durante no horário noturno e nos finais de 

semana. Tal medida foi revista após decisão da Câmara dos Vereadores que proibia a 

reabertura do Minhocão349.  

Cabe observar que as discussões retratadas na imprensa e nas medidas do poder 

estatal, desde a década de 1970, mostram que o Minhocão impactou de forma significativa 

o seu entorno. Além dos fatores supracitados, Assunção350 destaca ainda o impacto do 

elevado na vida cultural e artística: o viaduto atingiu uma região, simbolizada pela 

tradicional Avenida São João, conhecida como local de resistência ao regime ditatorial e 

que tinha uma vida cultural ativa, com cinemas, restaurantes, hotéis e bares, que a 

desqualificou. Além disso, “a sombra do elevado sobre o leito das ruas diretamente 

afetadas fez a vitalidade nas calçadas diminuir drasticamente, reduziu a diversidade 

comercial da área e expulsou os antigos moradores”351. 

Do mesmo modo, Frau e Neto352 assinalam que o Minhocão condicionou um 

desenho viário que potencializou a desqualificação do tecido urbano da região, pois sua 

construção gerou impactos visuais, ambientais e sonoros em toda área contígua a sua 

extensão. Como efeito da desqualificação urbanística e ambiental ocorreu, sobretudo nos 

anos 1980, a desvalorização imobiliária dessa porção da área central da cidade. Parte 

significativa dos moradores foram obrigados a vender ou alugar seus imóveis a valores 

inferiores, comparados a outras regiões semelhantes.  

O elevado contribuiu, em especial, para a desvalorização imobiliária de parte dos 

bairros de Vila Buarque e Santa Cecília, com diminuição gradativa dos preços dos 

imóveis e a crescente ocupação da região por população mais pobre, um processo de 

“gentrificação às avessas”353. Assunção354 pontua ainda que a construção do Minhocão 

acentuou o processo de desvalorização da Avenida São João, que desde os anos 1960, 

 
349 MACHADO, A. 2019 
350 ASSUNÇÃO, 2016.  
351 Idem, p. 206. 
352 FRAU; NETO, 2017 
353 SILVA et al., p. 67 
354 ASSUNÇÃO, 2016 
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sofria a concorrência da Avenida Paulista – que atraía cada vez mais o setor imobiliário, 

as sedes de grandes empresas e a população de classe média.  

As áreas de comércio se popularizaram e os baixos do viaduto passaram a ser cada 

vez mais ocupados por pessoas em situação de rua. Silva et. al.355 assinala que se, por um 

lado, no debate público atual, o Minhocão já ganhou “status de parque, de forma que se 

pretende inserir a cidade de São Paulo na vitrine das metrópoles mundiais que inovam na 

utilização de equipamentos urbanos antigos”, a região ainda enfrenta uma confluência de 

problemas de violações a direitos e de violências, especialmente, contra a população de 

rua da área.  

De acordo com Assunção, devido à rápida transformação da região, já em 1976, 

arquitetos e urbanistas propunham a demolição do Minhocão, tomando como referência 

obras similares de outros países. O autor destaca uma reportagem publicada no jornal 

OESP, no dia 7 de novembro de 1976, com a manchete “Urbanistas defendem o fim do 

Minhocão”, em que chamava o elevado de “uma das grandes monstruosidades 

arquitetônicas da cidade”. Na época, entendia-se que a demolição do Minhocão seria a 

única forma de revitalizar a região, sobretudo a Avenida São João.  

A proposta de transformá-lo em parque suspenso, por sua vez, surgiu na década 

seguinte, em 1987, quando o arquiteto Pitanga do Amparo desenvolveu um estudo, com 

diversas imagens que mostravam a utilização desta alternativa em diferentes cidades do 

mundo. O estudo do arquiteto criava um parque suspenso que dividiria o espaço do 

elevado com um corredor de ônibus eletrificado com rede aérea.  

O período compreendido entre as décadas de 1980 e 2000, segundo Assunção356, 

pode ser caracterizado como o período de “contínuo decréscimo populacional”, quando a 

região central da cidade de São Paulo perdeu mais de 152 mil habitantes. Deste total, 

cerca de 60 mil deixaram a região onde está localizado o Minhocão (Consolação, 

República e Santa Cecília)357. Entretanto, apesar do esvaziamento populacional, Assunção 

assinala que essa região central manteve sua vitalidade econômica por meio das altas 

concentrações de postos de trabalho. Ou seja, “a vitalidade do centro foi mantida pelo 

 
355 ASSUNÇÃO, 2016. 
356 Idem, p. 151. 
357 Cabe pontuar que esse processo, que acompanhou o deslocamento das classes dominantes para outros 

setores da cidade, acompanhadas pelo comércio e serviços e elas relacionados, começou antes de 1980. O 

centro histórico, formado pelos distritos Sé e República, que até a década de 1960 era praticamente a única 

centralidade da metrópole, ganhou a concorrência de novas centralidades, em especial da região sudoeste 

da cidade: Avenida Paulista, Avenida Brigadeiro Faria Lima, Avenida Luís Carlos Berini e Marginal 

Pinheiros (ASSUNÇÃO, 2016, p. 2000).  
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intenso fluxo de pessoas que circulam por suas ruas e são atraídas pelos empregos que a 

região oferece”358.  

O centro se transformou num período de duas décadas e, desde meados da década 

de 1970, cada governante que administrou a cidade de São Paulo buscou promover 

alguma ação que tinha como narrativa o “discurso da revitalização” da área central. 

Assunção destaca a Operação Urbana Centro (OUC), plano aprovado no governo de 

Celso Pitta, em 1997, que buscava atrair novos investidores para os distritos Sé e 

República (e parte do Brás), principalmente, por meio do coeficiente de aproveitamento 

de até seis vezes a área do terreno. Porém, nos primeiros anos do plano, a OUA teve baixa 

adesão, em parte por causa do interesse do mercado imobiliário nas garantias de 

construção em áreas mais valorizadas359.  

Somente a partir dos anos 2000, a região central voltou a atrair novos moradores 

e investidores, inclusive nos arredores do Minhocão. Segundo Assunção, os lançamentos 

imobiliários na região central tiveram um primeiro impulso no governo de Marta Suplicy 

(2001-2004), em especial, devido a ações promovidas pelo Programa Ação Centro e pela 

perspectiva de contrato de financiamento com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, que gerou “certa confiança do mercado imobiliário e 

consequentemente da população de classe média para um possível retorno”. Neste 

momento também houve a tentativa de incentivar novos usos do Minhocão, por meio do 

projeto “Domingo no Minhocão”, a gestão municipal buscava tornar o Minhocão um 

espaço de lazer e prática de esportes. 

Assim, inicialmente, houve um retorno de estudantes, artistas, profissionais 

liberais, que buscavam espaços amplos e acessíveis financeiramente, com valores de 

aluguéis mais baixos. Mais recentemente, especialmente a partir dos anos 2006, houve o 

aumento da procura dessa região, tanto por famílias de classe média, que buscavam uma 

região com infraestrutura instalada, sobretudo de transportes, o que dispensaria o uso 

diário de veículos particulares, quanto por investidores, que buscavam lucrar com 

aluguéis e vendas de imóveis, depois da relativa revalorização da área360. Cabe observar 

que, paralelamente a essa chegada dos novos moradores de classe média, muitos 

 
358 ASSUNÇÃO, 2016, p. 201 
359 Ibidem. 
360 Ibidem. 
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moradores que conviveram com a região “decadente”, nas décadas anteriores, acabaram 

sendo expulsos devido ao aumento dos aluguéis na região361.  

O Elevado Presidente João Goulart/Parque Minhocão, atualmente, desempenha, 

para além de um viaduto, novos sentidos para a cidade de São Paulo, ao funcionar também 

como um parque urbano. Como Machado362 assinala, ao longo do tempo, o Elevado 

passou a apresentar um “caráter anacrônico”, embora ainda seja foco de intenso debate, 

com diversas propostas ao seu futuro.   

De modo geral, de um lado estão os que acreditam que sua demolição (total ou 

parcial) seria necessária para a revitalização da região; de outro, os que defendem suas 

vantagens para o trânsito da cidade ou os que defendem a viabilidade da construção de 

um parque suspenso, questionando, inclusive, os efeitos sociais de sua derrubada, como 

a possibilidade de expulsão dos moradores de menor poder aquisitivo da região. Este 

debate ganhou novo fôlego depois da aprovação, no Plano Diretor do município de São 

Paulo, em 2014, que desativou seu uso e exigiu do Poder Público que se criasse “uma 

solução viária ao seu desmonte ou à sua reconversão em parque elevado”363.  

 

4.2 Do online ao offline 

Nesta seção do capítulo, pretende-se descrever e discutir os resultados da análise 

documental das normativas sobre proposta urbanística, ambiental e social do Elevado 

Presidente João Goulart e das publicações dos grupos da rede social Facebook, de modo 

a analisar a importância das redes sociais e da e-democracia para a construção deste 

debate público.  

Na primeira parte da seção, apresentam-se as normativas aprovadas após a 

construção do Minhocão e que, de algum modo, tiveram impacto na ocupação de seu 

entorno. Neste momento, discutem-se ainda as normativas relacionadas à proposta de 

tornar o Minhocão um parque suspenso. Por fim, será analisado o debate online sobre o 

Elevado, realizado em três grupos da rede social Facebook.  

 

4.2.1 Normativas  

Diversas leis urbanísticas foram aprovadas após a construção do Minhocão. Em 

30 de dezembro de 1971, foi aprovado o primeiro Plano Diretor do município de São 

 
361 ASSUNÇÃO, 2016 
362 MACHADO, A. 2019, p. 14 
363ASSUNÇÃO, 2016, p.18 
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Paulo, intitulado Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), Lei n. 7.688/71, 

elaborado com base em todo o levantamento realizado durante o Plano Urbanístico Básico 

(PUB), de 1969, que, como vimos na seção anterior deste capítulo, foi aprovado no final 

da gestão de Faria Lima e abandonado por Paulo Maluf.  Neste PPDI, “o zoneamento 

seria o mais importante mecanismo de controle do desenvolvimento urbano”364  

No ano seguinte, com a Lei Geral de Zoneamento, foram estabelecidas oito 

zonas365, abrangendo, pela primeira vez, todo o município de São Paulo. Toda a região 

central e a linha da Avenida São João (até a Praça Marechal Deodoro) foram classificadas 

como Z5 (mista central de alta densidade). A Avenida General Olímpio da Silveira, até o 

cruzamento com a Avenida Pacaembu, ficou situada na Z4 (mista densa). Já a área que 

abrange a Rua Amaral Gurgel foi classificada como Z3 (predominantemente residencial 

de média densidade com comércio e serviços de maior porte). Assunção366 assinala que 

todas as três áreas afetadas pelo Minhocão podiam elevar o coeficiente de aproveitamento 

até quatro vezes a área do terreno e, mesmo com esse estímulo ao zoneamento, essas 

regiões não se tornaram atrativas ao setor imobiliário.  

Em 1985, no governo do prefeito Mario Covas, foi elaborada proposta de novo 

Plano Diretor. De acordo com Assunção, a prefeitura inovou ao propor a participação da 

sociedade nas decisões já pré-elaboradas pela Secretaria de Planejamento. Em relação à 

área central, de acordo com Campos,  

o plano inova quando aponta problemas fundamentais de produção do 

espaço urbano que emergem da lógica imobiliária de repartição social 

do espaço, e da resultante iniquidade da distribuição dos benefícios 

urbanos. [...]. É importante destacar que o PD-85 admite que a atuação 

do poder público contribuiu para agravar a segregação urbana. 

Somando-se à lógica imobiliária perversa, essa ação foi concentradora 

tanto em seus investimentos, quanto na regulação do uso do solo nas 

áreas ocupadas pela população de mais alta renda367.  

 

 
364 ASUNÇÃO, 2016, p. 166 
365 O PPDI criou as seguintes zonas urbanas: Z1: estritamente residencial unifamiliar; Z2: 

predominantemente residencial, uni e multifamiliar, com comércio e serviços locais; Z3: 

predominantemente residencial de média densidade com comércio e serviços de maior porte; Z4: mista 

densa; Z5: mista central de alta densidade; Z6: predominantemente industrial; Z7: estritamente industrial; 

Z8: usos especiais (como construções de interesse histórico)  que seriam determinadas com legislação 

própria (ASSUNÇÃO, 2016, p. 167).  
366 ASSUNÇÃO, 2016 
367 CAMPOS, Candido Malta. Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo. São Paulo: 

Editora SENAC, 2002, p. 150-151.  
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Esse projeto de lei acabou sendo abandonado, mas serviu de direcionamento para 

novos planos diretores, inserindo, a partir de então, a população nas discussões 

pertinentes ao planejamento urbano368.  

Em 1988, no governo Jânio Quadros, foi aprovado, por decurso de prazo – depois 

que tramitou por mais de um ano sem que fosse votado pela Câmara Municipal – um novo 

Plano Diretor que, embora não tenha alterado praticamente nada da cidade de São Paulo 

até o Plano Diretor de 2002369, “fez críticas quanto à expansão menos densa da cidade e 

ao abandono da área central, que vinha perdendo população desde o início da década”370.  

Em 1991, no governo Luiza Erundina, depois de estudos e consultas populares, 

foi enviado à Câmara Municipal um novo Plano Diretor, coordenado pela arquiteta 

Raquel Rolnik, que deveria substituir o Plano anterior.  Entretanto, “apesar de toda a 

inovação que ele representava, como, por exemplo, a proposta de criar coeficiente básico 

de aproveitamento igual a um em toda a cidade e cobrar outorga onerosa para atingir o 

coeficiente máximo”, o Plano não chegou a ser votado, sendo retirado do legislativo pela 

gestão seguinte de Paulo Maluf (1993-1996), sob pressão do setor imobiliário371.  

Assim, somente em 2002, na gestão Marta Suplicy, foi aprovado um novo Plano 

Diretor no município de São Paulo, intitulado Plano Diretor Estratégico – PDE, Lei n. 

13.430, coordenado pelo urbanista Jorge Wilheim. De acordo com Assunção, o PDE 

representou importante avanço em termos de planejamento urbano, pois foi o primeiro a 

incorporar a outorga onerosa do direito de construir, instrumento incorporado, em 2001, 

pela lei federal que instituiu o Estatuto da Cidade372.  

Por meio desse instrumento, a administração municipal pode cobrar pelo “solo 

criado”, ou seja, um valor para permitir que o incorporador (ou construtor) saia do 

coeficiente de aproveitamento básico do solo e atinja o coeficiente de aproveitamento 

máximo da área do terreno. A outorga onerosa acabou por gerar, paulatinamente, um novo 

interesse pela área central, pois, desde a década de 1990, a Operação Urbana Centro 

(OUC) estimulava a construção de novos edifícios residenciais podendo atingir “o 

coeficiente de aproveitamento máximo de seis vezes a área do terreno, sem a necessidade 

de pagamento de outorga onerosa”373.  

 
368 Ibidem. 
369 Ibidem. 
370 Ibidem, p. 176 
371 Ibidem. 
372 Ibidem. 
373 Ibidem, p. 178. 
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Em 2004, foi aprovada a nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 

(LUOS), Lei n. 13.885, que substituiu a Lei Geral de Zoneamento de 1972, com objetivo 

de regulamentar os parâmetros urbanísticos previstos no Plano Diretor de 2002. Assunção 

assinala que o novo zoneamento acabou por restringir a área do entorno do Minhocão ao 

diminuir o coeficiente máximo das áreas de terreno em áreas sem pagamento de outorga 

como, por exemplo, na Avenida São João.  

O Plano Diretor Estratégico (PDE), de 2002, completou dez anos em 2012, de 

forma que se aguardava um novo plano, visto a validade de dez anos. O prefeito Gilberto 

Kassab tentou impor um novo PDE, sem a participação popular que o plano anterior tinha 

legitimado, sem conseguir a aprovação374. Assim, a cidade se manteve com o mesmo 

plano, aprovando projetos sem uma análise revisora que o PDE-2002 exigia, entre 2007 

e 2012, período do maior boom imobiliário que o país já passou, sendo que a cidade 

replicou projetos, hoje nitidamente prejudiciais ao convívio urbano375. 

Em 2013, no governo de Fernando Haddad, houve o incentivo de se elaborar novo 

Plano Diretor com participação popular, com a coordenação do arquiteto Fernando de 

Mello Franco, nomeado para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – 

SMDU (que substituiu a antiga Secretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA). 

Decorrido mais de um ano entre elaboração, discussões públicas e processo legislativo, o 

novo Plano Diretor foi aprovado em julho de 2014.  

 

4.2.2 Plano Diretor de 2014 

Foi a partir do novo Plano Diretor do Município de São Paulo (Lei n. 16.050/2014) 

que a discussão sobre o Minhocão ganhou novo impulso. Entre seus componentes, 

destacavam-se os eixos de estruturação da transformação urbana, demarcados com base 

na rede estrutural de transporte coletivo, a partir dos quais se buscou “alterar os padrões 

da produção imobiliária promovida pela iniciativa privada, (...) instituiu um conjunto de 

mecanismos que certamente irão influenciar a formatação dos novos empreendimentos 

(...) demarcados junto aos corredores de ônibus e no entorno de estações de trens e de 

metrô376.  

 
374 VIDE: < https://www.redebrasilatual.com.br/cidades/2013/04/plano-diretor-de-kassab-e-arquivado-e-

gestao-haddad-vai-retomar-debate/> Acesso em: 28 de jul. 2020 
375 ASSUNÇÃO, op. cit.  
376NAKANO, Kazuo; GUATELLA, Sully Alonso. A forma urbana a partir de planos diretores e leis de 

zoneamento do Município de São Paulo, p. 149. PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção, 

Campinas, SP, v.6, n.3, p. 142-154, set. 2015. ISSN 1980-6809. Disponível em: 
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A Prefeitura de São Paulo (PMSP) conduziu o processo de discussão da Lei 

13.430/02, visando à participação democrática. Os números oficiais do processo 

participativo de revisão do PDE ofertados pela PMSP revelam 114 audiências públicas, 

com 25.692 participantes, 10.147 contribuições, 5.684 propostas presenciais e 4.463 

propostas web377.  

Nesse processo, ressaltam-se alguns dados importantes: das 10.147 contribuições 

recebidas, 4.463 foram por meio das plataformas digitais de participação, sendo divididas 

em 1.826 como ficha de proposta online378, 902 no Mapa Colaborativo379, 1204 em Minuta 

Participativa380 e 531 Hotsite da Câmara381.  

O processo de aprovação se enquadra em uma das modalidades de e-democracia 

ou e-governo, que envolve inúmeras experiências como e-votação, e-petição, sendo nesse 

caso uma modalidade de e-consulta382. A minuta construída por meio de consulta pública 

foi enviada para a Câmara Municipal, onde se deu início uma nova rodada de participação 

para a construção de um texto substitutivo, aprovado em votação no Legislativo, em 30 

de junho de 2014. 

Os números somados demonstram que as atividades realizadas pelo Executivo e 

Legislativo – entre atividades participativas presenciais (seminários, oficinas, audiências 

públicas e Diálogos com Segmentos) e as Plataformas Participativas Digitais383 – 

excederam o estabelecido por Lei, com o cumprimento de todas as formalidades e 

pactuado desde o início com a sociedade civil e Conselho Municipal de Política Urbana 

(CMPU). 

 
<http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc/article/view/8640799>. Acesso em: 19 de set. de 

2016. 
377 Disponível em:< https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/plano-diretor/processo-

participativo/> Acesso em: 28 de jul. de 2020.  
378 A ficha usada para envio de propostas também esteve online, permitindo o envio a qualquer momento, 

a partir de qualquer computador conectado à internet. Feito para quem possui conhecimento técnico, ela 

permitiu, por meio de um preenchimento passo a passo, o envio de contribuição diretamente para a os 

organizadores da revisão participativa do PDE na SMDU. 
379 Este mapa, aberto para a colaboração, tornou possível apontar diretamente os espaços da cidade, 

julgando o que estava bom ou o que precisava melhorar. Com isto, foi possível sugerir ideias que serviram 

de referência para o processo de revisão no Executivo. 
380 A Minuta Participativa foi criada com o objetivo de ampliar o diálogo entre Prefeitura e sociedade e de 

permitir ao cidadão comparar o texto proposto com o vigente e fazer suas considerações à proposta. Cerca 

de quinze dias no ar, a plataforma online recebeu mais de 500 contribuições, sistematizadas e analisadas 

antes da conclusão do texto final enviado à Câmara Municipal. Disponível em: 

<https://minutapde.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/> Acesso em: 28 de jul. de 2020. 
381 Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.leg.br/planodiretor/>. Acesso em: 28 de jul. de 2020. 
382 FARIAS, op. cit, p. 108. 
383Houve, inclusive, um relatório de devolutiva sobre as ponderações apresentadas pelos cidadãos na 

minuta. Disponível em: < https://minuta.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/relatorio-da-

devolutiva.pdf>. Acesso em: 28 de jul. 2020. 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/plano-diretor/processo-participativo/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/plano-diretor/processo-participativo/
https://minutapde.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.saopaulo.sp.leg.br/planodiretor/
https://minuta.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/relatorio-da-devolutiva.pdf
https://minuta.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/relatorio-da-devolutiva.pdf
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Assim, o PDE dispõe sobre a proteção de zonas de modo a observar os objetivos 

e as diretrizes definidos pela rede de estruturação da transformação urbana e pela rede 

hídrica ambiental. Dessa forma, seguem os artigos da Lei 16.050, de 31 de julho de 

2014384, que serão de maior importância para esse trabalho:  

Art. 32. O zoneamento do Município deverá incluir, dentre outras, as 

seguintes zonas: 

I – Zona Exclusivamente Residencial – ZER; 

II – Zonas Predominantemente Residenciais – ZPR; 

III – Zonas Mistas – ZM; 

IV – Zonas de Centralidades – ZC; 

V – Zona de Desenvolvimento Econômico – ZDE; 

VI – Zona Predominantemente Industrial – ZPI; 

VII – Zona de Ocupação Especial – ZOE; 

VIII – Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável – ZPDS; 

IX – Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; 

X – Zonas Especiais de Preservação Cultural – ZEPEC; 

XI – Zonas Especiais de Preservação Ambiental – ZEPAM; 

XII – Zona Especial de Preservação – ZEP; 

XIII – Zona de Transição – ZT. 

§ 1º As zonas especiais são porções do território com diferentes 

características ou com destinação específica que requerem normas 

próprias de uso e ocupação do solo, podendo estar situadas em qualquer 

macrozona do Município. 

Art. 375. Ficam desde já enquadradas como ZEPAM: 

I – os parques urbanos municipais existentes; 

II – os parques urbanos em implantação e planejados integrantes do 

Quadro 7 e Mapa 5 desta lei; 

III – os parques naturais planejados. 

Parágrafo único. Lei específica deverá ser elaborada determinando 

a gradual restrição ao transporte individual motorizado no Elevado 

Costa e Silva, definindo prazos até sua completa desativação como 

via de tráfego, sua demolição ou transformação, parcial ou integral, 

em parque. (Grifo nosso) 

 

Importante menção deve ser feita à Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2016 (Lei nº 

16.402)385, visto que inclui as regiões afetadas pela construção do Elevado (e suas quadras 

e arredores imediatos) em zonas especiais, visando alterar o cenário de desvalorização 

causado pelo Elevado desde a sua construção. Essa Lei foi promulgada em março de 2016 

em conformidade com o PDE.  

 
384 São Paulo (cidade). Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP. Plano Diretor Estratégico do 

Município de São Paulo: Lei Municipal n. 16.050, de 31 de julho de 2014; texto da lei ilustrado. São 

Paulo: PMSP, 2015. 
385 São Paulo (cidade). Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP. Lei n. 16.402, de 22 de maio de 

2016, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – LPUOS. 
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Visto que o PDE demandou a necessidade de Lei específica para regulamentar a 

questão do Elevado, essa determinação teria sido teoricamente atendida pela aprovação 

da Lei Municipal nº 16.833, de 7 de fevereiro de 2018, criada pelo prefeito João Doria386.  

O ato normativo que estabeleceria a desativação gradativa do Elevado como via 

de circulação veicular, estimularia a realização de atividades culturais e esportivas nos 

períodos de interdição ao tráfego e proporia a transformação parcial ou total do elevado 

em parque por meio de um Projeto de Intervenção Urbana (PIU)387. A grande questão 

quanto à essa abordagem era que se assumia a implantação do Parque Minhocão como 

única alternativa para o local, diferentemente do que vinha sido ponderado nos bairros do 

entorno e nas redes sociais, com destaque dos grupos do Facebook “São Paulo sem 

Minhocão” e “Cecílias e Buarques”.  

O PIU do Minhocão ocorre em um contexto maior, de revalorização do centro de 

São Paulo – PIU Setor Central388. Trata-se de um projeto que envolve tanto um amplo 

espaço territorial quanto uma grande quantidade de cidadãos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386 Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16833-de-7-de-fevereiro-de-

2018#:~:text=Cria%20o%20Parque%20Municipal%20do,gradativa%20do%20Elevado%20Jo%C3%A3o

%20Goulart.&text=1%C2%BA%20Fica%20criado%20o%20Parque,%C3%A1rea%20do%20Elevado%2

0Jo%C3%A3o%20Goulart.>. Acesso em: 28 de jul. 2020 
387 Art. 3º: O Poder Público Municipal, na forma da legislação vigente, incentivará atividades culturais, 

esportivas e de lazer no Elevado João Goulart, por parte da comunidade e de entidades da sociedade civil, 

assim como garantir as adequadas condições de segurança no local durante os horários de fechamento ao 

tráfego de veículos, bem como desenvolverá ações de sustentabilidade destinadas a preservar e ampliar a 

área verde no local. 
388 O PIU do Minhocão está majoritariamente contido no perímetro do PIU Setor Central e por isso deve se 

beneficiar das estratégias de atendimento habitacional, de promoção social e dos incentivos edilícios 

previstos nesse projeto. Com base nos estudos realizados, foi estabelecido um regramento urbanístico 

específico para o Eixo Estratégico Minhocão, definido em função do Elevado Presidente João Goulart, que 

vise favorecer o aproveitamento dos lotes lindeiros desocupados ou subutilizados. A definição do destino 

da estrutura, o equacionamento dos aspectos ambientais concorrentes e a formulação de programas de 

atendimento social e habitacional da população vulnerável, abrigada no âmbito do projeto, delimitam o 

espaço específico de discussão do PIU Minhocão. 
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Figura 4.2: O entorno do Minhocão 

 

                      Fonte: ASSUNÇÃO, 2016. 

 

Em ato contínuo foi criado o Decreto n. 58.601389 de 15 de janeiro de 2019, que 

institui o Grupo de Trabalho Intersecretarial com o objetivo de adotar medidas prévias 

necessárias à implantação gradativa do Parque Minhocão, nos termos da Lei n. 16.833, 

de 7 de fevereiro de 2018, pelo prefeito Bruno Covas. É digno de nota que a secretaria da 

habitação não está inclusa no grupo:   

Art. 2º O Grupo de Trabalho de que trata o artigo 1º deste decreto será 

integrado por membros e seus suplentes que representem: 

I - a Secretaria do Governo Municipal, que exercerá a sua coordenação; 

II - a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento; 

III - a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras; 

IV - a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente; 

V - a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes; 

VI – a Secretaria Municipal de Subprefeituras. 

 

No entanto, o Ministério Público Estadual questionou a competência legislativa 

do então prefeito João Dória para a criação da Lei n. 16.822/2018, que complementa o 

PDE, normatizando a criação do Parque Minhocão na Ação Direta de 

 
389 Disponível em: < http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-58601-de-15-de-janeiro-de-2019>. 

Acesso em: 29 de jul. 2020 
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Inconstitucionalidade – ADIN, de número 2129887-42.2019.8.26.0000. Esta última corre 

no tribunal de São Paulo em seu órgão especial.  

A referida Lei criava o parque de maneira imediata:  

Art. 1º Fica criado o Parque Municipal Minhocão na área do Elevado 

João Goulart. 

Art. 2º A implantação do Parque Minhocão será gradativa, com o 

progressivo aumento da restrição de tráfego, conforme o seguinte 

cronograma: 

I - em até 30 dias a partir da sanção da lei: estender o fechamento para 

o trânsito aos sábados, domingos e feriados; 

II - em até 90 dias a partir da sanção da lei: restringir o horário de 

funcionamento para tráfego de veículos motorizados nos dias úteis para 

o horário das 7h às 20h; 

III – (VETADO) 

Parágrafo único. Fica o Executivo autorizado a realizar projetos pilotos 

para avaliação dos impactos, em períodos inferiores aos previstos no 

cronograma. 

 

No referido processo judicial, houve o deferimento de Liminar (publicada no 

diário oficial em 18 de junho de 2019) sob o argumento de que a abrupta desativação de 

importante via de circulação causaria grande impacto urbanístico, além do risco de 

irreversibilidade, caso fosse criado o parque municipal no lugar do Elevado.  

Paralelamente, a prefeitura segue com um processo participativo que consiste em 

uma consulta pública online. A consulta inicial é utilizada para subsidiar a SMDU na 

decisão de autorizar o prosseguimento dos estudos e na elaboração do respectivo Projeto 

de Intervenção Urbana, considerando a adequação da proposta à política de 

desenvolvimento urbano do Município. A primeira etapa do processo participativo de 

discussão do projeto consistiu na disponibilização, entre os dias 17 de maio e 14 de junho 

de 2019, de uma consulta pública online para divulgar o diagnóstico preliminar da área 

objeto de intervenção e para colher contribuições da sociedade civil.  

Diferente da forma como a PMSP vinha concebendo o debate, a maioria dos 

cidadãos (47%) posicionou-se a favor do desmonte da estrutura, enquanto 39%, pela 

manutenção de sua função original de via de tráfego, e apenas 14% foram favoráveis à 

implantação do parque390.  

A partir dos posicionamentos recebidos, a Prefeitura de São Paulo, através da 

SMDU, decidiu pelo estudo, com auxílio da população. Foram consideradas todas as 

hipóteses apontadas pelo Plano Diretor, ou seja, considera-se como possibilidade, tanto o 

 
390 A consulta foi feita pelo site https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br. Disponível:< 

https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/parque-minhocao>.Acesso em: 29 de jul. 2020.  
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desmonte quanto à implantação total ou parcial de um parque na estrutura do elevado. 

Esse estudo serve para que possa haver a intervenção que mais contribua para o 

enfrentamento dos problemas e particularidades desta região, bem como para seu 

desenvolvimento urbano, social e ambiental. 

Em resumo, o processo participativo do Projeto de Intervenção Urbana – PIU 

Minhocão está dividido em três etapas: apresentação do diagnóstico e do programa; 

desenvolvimento do projeto e consolidação do projeto final. Todas essas etapas 

consideram momentos em que a população pode exercer a participação, bem como 

exercitar suas qualidades referentes à participatividade391. 

 

4.3 O debate online: das narrativas sobre o futuro do Minhocão  

 

4.3.1 Caracterização dos grupos e publicações 

Foram analisadas 46 publicações relacionadas ao Minhocão (Quadro 1). A análise 

buscou identificar: a) data do post; de modo a verificar se houve momentos predominantes 

de discussão em torno do Minhocão; b) categorias dos posts c) autoria da publicação – 

administrador ou membro; d) existência de comentários. Esses três últimos dados 

justificam-se pelo interesse em analisar quais temas mobilizaram maior discussão e 

participação dos membros, bem como as narrativas sobre os possíveis destinos do 

Minhocão. Além disso, buscou-se identificar as estratégias e ações desenvolvidas por 

membros dos grupos que tiveram efeitos no debate político-institucional e jurídico sobre 

o “destino” do Minhocão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
391 A participação da sociedade civil está garantida no Decreto n. 56.901/2016 e foi iniciada quando da 

publicação dos elementos prévios entre os dias 17 de maio e 14 de junho de 2019 e deve se estender até a 

consolidação final do Projeto. As propostas serão debatidas por meio de consultas e audiências públicas 

online e, quando possível, em encontros presenciais – audiências públicas e reuniões temáticas com a 

população. 
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Quadro 4.1: Informações dos grupos de discussão sobre o Minhocão no Facebook 

 
 Parque 

Minhocão 

SP sem 

Minhocão 

Cecílias e 

Buarques 

Data de criação 13/ago/2013 11/ago/2014  

Tipo do grupo Grupo aberto Grupo aberto Grupo fechado 

Quantidade de membros 13522 1907 12562 

Total de publicações (em 2019) 10 25 6 

Categorias 

das 

publicações 

Conteúdo Jurídico 4 4 0 

Conteúdo 

informativo/científico 
3 11 3 

Eventos offline 1 1 3 

Outros 2 9 0 

Fonte: Produzido pela autora 

 

a) “Parque Minhocão”  

O “Parque Minhocão”, criado em 13 de agosto de 2013, é um grupo público e 

visível a qualquer pessoa, possui 10 administradores e 13.252 membros. Na descrição do 

grupo, afirma-se que a proposta do grupo é “garantir a existência do Parque Minhocão 

como área de lazer, esporte e cultura”. A foto de capa do grupo remete a essa ideia, ao 

associar o Minhocão com pessoas caminhando (com roupas esportivas), além da imagem 

de um senhor segurando uma bicicleta infantil e com a frase, em letras maiúsculas, 

“ABERTO DESDE 27/05/1990”. Essa foto apresenta algumas ambiguidades. Embora a 

cena seja composta pelo viaduto e pelos arredores, destaca-se a fachada de uma 

propriedade. Essa propriedade se encontra fechada, se assim não o fosse, seu interior seria 

totalmente exposto a quem estivesse nessa cena. Contrapõe-se a dureza de um 

apartamento desgastado pelo tempo e fechado ao viaduto a despeito de pessoas – que 

parecem não se importar com o entorno e sua dureza – circularem. O enunciado 

“ABERTO DESDE 27/05/1990” contrasta-se com o aspecto de fechamento do 

apartamento e de aprisionamento de quem, porventura, viva lá dentro. Não se sabe se o 

gritante ABERTO denuncia ou informa.  
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Figura 4.3: Fotografia de capa do grupo “Parque Minhocão” 

 
   Fonte: Facebook, 2019.  

 

 

Em 2019, foram publicados dez posts neste grupo: quatro publicações foram 

agrupadas na categoria “conteúdo jurídico”; três, na categoria “conteúdo 

informativo/científico” e versavam sobre propostas de destino do Minhocão; uma foi 

incluída na categoria “eventos offline” relacionados ao Minhocão; e duas, incluídas na 

categoria “outras”. A maior parte das publicações foi feita por um dos administradores 

do grupo. 

Na categoria “conteúdo jurídico”, duas publicações jornalísticas faziam referência 

ao Decreto n. 58.601/2019; outra, sobre o julgamento no TJ/SP sobre “Direito” de 

Protocolo, instrumento normativo presente no Plano Diretor que possibilita que 

empreendimentos protocolados antes da nova legislação sigam regras antigas. Mais uma, 

também jornalística, versava sobre a Liminar concedida pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça 

de São Paulo), a qual, em resposta à ação do Ministério Público de São Paulo, suspendia 

a Lei Municipal que criaria o Parque Minhocão. 

Na categoria “conteúdo informativo/científico”, quatro postagens debatiam 

propostas de destino do Minhocão. Uma das publicações trazia um trabalho de iniciação 

científica em cuja descrição tencionava “apresentar a análise sobre as diversas propostas 

recentes para a resolução de problemas gerados pelo Elevado”. Duas outras traziam 

matérias jornalísticas sobre a proposta de construção do parque suspenso. Em uma delas, 
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na reportagem do canal “Crônicas da Cidade”, da Rádio Eldorado, a proposta de criação 

do parque foi identificada como “oportunidade para a recuperação de uma área nobre que 

foi degradada”392 

Na categoria “eventos offline” relacionados ao Minhocão, a única publicação 

divulgava, junto com um vídeo da “ProAcústica” (Associação Brasileira para a Qualidade 

Acústica), o evento “Volta do Silêncio”, caminhada que seria realizada no Minhocão no 

dia internacional da Conscientização sobre o Ruído.  

Na categoria “outros”, as duas publicações fazem referência de forma indireta ao 

Minhocão. Um post divulgou os ganhadores do prêmio Mies van der Rode 2019 de 

arquitetura contemporânea, com um projeto de habitação social com cuja proposta 

otimizava custos econômicos e ambientais, e o outro divulgou as gravações de nova série 

televisa “O grito”, retratando o processo de desvalorização de um Edifício pela construção 

do Elevado.  

As publicações, em sua maioria (sete no total de dez), relacionavam-se a conteúdo 

jurídico e conteúdo informativo/científico sobre propostas de destino do Minhocão. Além 

disso, concentraram-se no primeiro semestre de 2019 (10 publicações), coincidindo com 

a aprovação do Decreto n. 58.601/2019, que instituiu Grupo de Trabalho Intersecretarial 

com o objetivo de adotar medidas prévias à implantação gradativa do Parque Minhocão 

e houve decisão judicial que suspendeu a criação do Parque Minhocão.  Observou-se 

ainda que as publicações, em geral, não receberam comentários dos membros, com 

exceção da publicação referente à reportagem jornalística sobre o anúncio da prefeitura 

acerca da construção do Parque Minhocão, que recebeu um comentário de um membro 

que questionava a falta de participação dos moradores do entorno do Minhocão em 

consulta pública sobre a proposta de transformação do Elevado em parque suspenso.  

 

 b) “SP sem Minhocão”  

O “SP sem Minhocão”, criado em 11 de agosto de 2014, também é um grupo 

público e visível a qualquer pessoa, possui três administradores e 1.907 membros. Na 

descrição do grupo, há referência ao Plano Direitos da cidade e à lei que deverá ser criada 

e que definirá “o futuro do Minhocão”. O grupo relata ter como objetivo “articular e reunir 

argumentos sobre o futuro da estrutura viária”. Ademais, chama-se a atenção para a 

importância das “pressões e articulações da sociedade civil” como forma de “pautar as 

 
392 MENDONÇA, Antonio Penteado. O Parque Minhocão. Crônicas da Cidade, 2019. Disponível em  

https://cronicasdacidade.com.br/cronicas/2019/03/11/o-parque-minhocao/. Acesso em 28 de fev. 2020.  
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decisões governamentais e construir um debate participativo e interessante para a cidade”, 

apresentam-se ainda as atividades já desenvolvidas pelo grupo. A foto da capa do grupo 

também remete à imagem do Minhocão, porém o que se ressalta é a proximidade do 

elevado perante as fachadas e janelas de prédios; a perspectiva da imagem causa um efeito 

como se o viaduto entrasse ou invadisse o espaço e as propriedades: o viaduto ocupa 

pouco mais da metade da imagem e some como se houvesse um movimento.  O viaduto 

é visto de baixo, ele, acima de quem o vê, é apenas uma estrutura que angustia e impõe-

se.  

 

Figura 4.4: Foto da capa do grupo “SP sem Minhocão” 

 
 Foto: Facebook, 2019.  

 

Em 2019, foram publicados 25 posts neste grupo: quatro publicações foram 

agrupadas na categoria “conteúdo jurídico”; 11, na categoria “conteúdo 

informativo/científico” e versavam sobre propostas de destino do Minhocão; uma foi 

incluída na categoria “eventos offline”; e nove, incluídas na categoria “outros”.  

Na categoria “conteúdo jurídico”, uma publicação jornalística fazia referência ao 

pedido de abertura de Ação direta de Inconstitucionalidade no Ministério Púbico de São 

Paulo contra a Lei de criação do parque Minhocão. O pedido foi protocolado pelo 

vereador paulistano Caio Miranda (PSB). Mais uma, também jornalística, versava sobre 

uma consulta pública referente à implantação do parque Minhocão, cuja primeira etapa 

estava prevista no processo participativo do Projeto de Intervenção Urbana (PIU) 

Minhocão. Outra, versava sobre a Liminar concedida pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de 

São Paulo), a qual, em resposta à ação do Ministério Público de São Paulo, suspendeu a 

Lei Municipal que criaria o Parque Minhocão. Por fim, outra matéria, também 
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jornalística, dizia respeito ao pedido formulado pelo Ministério Público de São Paulo para 

a suspensão de contrato de concessão do complexo Pacaembu à iniciativa privada.  

Na categoria “conteúdo informativo/científico”, quatro postagens debatiam a 

proposta de criação do Parque Minhocão. Duas outras debatiam a proposta de demolição 

do Elevado. Quatro destacavam os problemas e desafios em torno do Minhocão. E uma 

apresentava um vídeo sobre o Minhocão, produzido por estudantes da Poli-USP.   

Na categoria “eventos offline” relacionados ao Minhocão, a única publicação 

divulgava a 50ª reunião geral da Cidadeapé (Associação pela Mobilidade a Pé em São 

Paulo), que ocorreu no mês de julho na cidade de São Paulo e tinha entre suas pautas o 

Minhocão.   

Na categoria “outros”, duas publicações eram sobre mobilidade urbana, uma delas 

era especificamente sobre a falta de calçadas adequadas na cidade de São Paulo. Na 

descrição deste post, chamava-se a atenção para o “gasto público necessário à construção 

do Parque Minhocão”, que seria, segundo o autor do post, “suficiente para refazer 142.500 

m² de calçada na região”. Uma publicação era sobre o processo de gentrificação associado 

à permissão da outorga onerosa em áreas nobres da cidade de São Paulo. Uma publicação 

versava sobre o processo judicial de disputa do terreno, onde fora construído o Teatro 

Oficina, localizado no bairro do Bixiga, em São Paulo. Outra era sobre poluição sonora e 

os problemas de saúde a ela relacionados. Uma publicação acionava a campanha pública 

realizada pela Prefeitura de São Paulo sobre acidentes de trânsito, fazendo referência à 

mudança de narrativa da gestão do prefeito Bruno Covas, que teria sido eleito com o lema 

“acelera SP”. Outra publicação era sobre instagrafite e a Lei da Cidade Limpa. Uma 

publicação divulgava o vídeo do canal YouTube sobre o Minhocão. Na descrição deste 

post, destacava-se a sensibilidade do vídeo para o problema “da parte de baixo do 

viaduto”, ignorada, “nos projetos mirabolantes de parquinho na laje”.  Por fim, uma 

publicação denunciava a falta de manutenção em jardins verticais construídos na cidade 

de São Paulo. Na descrição deste post, ressaltava-se que esse problema teria sido alertado 

pelo grupo (SP sem Minhocão) quando da criação do decreto que viabilizaria os jardins 

verticais em 2015.  

As publicações, em sua maioria (15 no total de 25) também se relacionavam ao 

conteúdo jurídico e conteúdo informativo/científico sobre propostas de destino do 

Minhocão. Além disso, distribuíram-se de maneira uniforme ao longo dos dois semestres 

de 2019. 
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As publicações, em geral, receberam comentários dos membros (14 no total de 

25). As publicações que receberam maior número de comentários foram as relacionadas 

à proposta de criação do Parque Minhocão. Os comentários, ao mesmo tempo que 

manifestaram posicionamentos contrários a essa proposta, identificada como “projeto 

mirabolante”, ou “cópia de modinhas do mundo desenvolvido”,  reforçaram o apoio à 

proposta de demolição do Elevado: com hashtags “#Derruba”; #Prochão”; ou frases 

como “Lugar de parque é no chão”. Os comentários destacavam os problemas do 

Minhocão ou “o inferno” que seria morar em sua região. Entre os problemas mencionados 

estavam o barulho, a sujeira, a falta de privacidade e a especulação imobiliária. No 

entanto, nenhuma das duas propostas – Parque Minhocão ou Demolição do Elevado – 

foram debatidas. Destaque-se que os comentários apenas delegavam apoio a uma das duas 

propostas, sem, no entanto, justificarem os motivos.  

No “SP sem Minhocão”, a descrição apresentada na rede social reforça as 

atividades já desenvolvidas pelo grupo, entre as quais: dois fóruns para a discussão sobre 

o tema na Câmara dos vereadores; pedidos de acesso à informação para entender melhor 

as diversas Operações Urbanas que afetam a região; uma caminhada ao redor da Praça 

Marechal Deodoro com um representante do DPH como guia para explicar a história do 

lugar; reunião com o prefeito Fernando Haddad para justificar o apoio ao desmonte do 

Elevado; publicações de artigos na mídia sobre o assunto; parceria com o Fórum 

Suprapartidário para uma São Paulo Saudável e Sustentável – para articular o assunto 

dentro da Câmara; participação em audiências públicas. Destaca-se, portanto, importante 

participação do grupo no processo de discussão e decisão administrativa e legislativa 

sobre o destino do Minhocão.  

Diferentemente dos outros dois grupos analisados, esse, embora seja composto 

por cerca de um décimo de membros em relação a cada um dos outros, há mais do que o 

dobro de postagens – portanto, mais expressivos –  e, sobretudo, suas ações extrapolam o 

ambiente virtual (denotado pelas postagens sobre as atividades desenvolvidas fora do 

ambiente virtual). Essa situação permite inferir que a ação democrática é atravessada por 

um sentimento de mobilização quando a questão envolvida interfere diretamente na vida, 

ratificando o pensamento de Wu sobre o entrelaçamento entre economia, vida, 

informações e redes sociais no impacto sobre as liberdades e as capacidades de escolhas 

individuais.   
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c) “Cecílias e Buarques”  

 

O terceiro grupo analisado, criado por moradores dos Bairros Santa Cecília e Vila 

Buarque, região do entorno do Minhocão, é um grupo privado, composto por 12.562 

membros. Na descrição, o grupo define-se como “grupo voltado para moradores e 

frequentadores dos bairros Santa Cecília e Vila Buarque trocarem dicas, recomendações 

e compartilharem suas vivências pelos bairros”. Destaca-se que, embora tenha como 

proposta a discussão de variados temas relacionados às vivências dos dois bairros, em 

uma busca prévia, (quando da escrita do projeto de pesquisa) foi possível identificar 

quantidade expressiva de postagens relacionadas ao Minhocão, justificando, deste modo, 

sua escolha. No caso do grupo “Cecílias e Buarques”, além do recorte temporal, utilizou-

se o descritor “destinos do Minhocão” para o levantamento das postagens, sendo 

encontradas 24 posts: oito, de 2018; dez, de 2019 (destas, quatro não foram analisadas, 

pois não estavam relacionadas ao Minhocão e/ou temáticas de gestão urbana); e três, de 

2020.    

Interessante observar que, embora o grupo não seja destinado à discussão 

específica sobre o Minhocão, a foto de capa do grupo também traz uma imagem do 

Elevado, o que reflete sua importância para a identidade dos dois bairros. Ao 

compararmos esta foto com a do grupo anterior, nesta, o viaduto não invade o ambiente, 

mas se apresenta em harmonia, dividindo o espaço ao mesmo tempo em que traça um 

caminho paralelo. Alguns elementos destacam-se na imagem: as cores do mural do 

edifício e da bicicleta, ambas dão vida à imagem sem uma destoar sobre a outra; o chão 

do viaduto molhado reflete a imagem dos arredores, sobretudo as cores. A despeito do 

chão molhado, que se supõe ter chovido, alguém foi até o viaduto.   
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Figura 5. Foto de capa do grupo “Cecílias e Buarques” 

 

     Fonte: Facebook, 2019 

 

Foram analisados seis posts de 2019: três publicações foram agrupadas na 

categoria “conteúdo informativo” e versavam sobre propostas de destino do Minhocão; e 

três publicações foram agrupadas na categoria “eventos offline” relacionados ao 

Minhocão. Não houve nenhum post agrupado nas categorias “conteúdo jurídico” e 

“outros”.  

Na categoria “conteúdo informativo/científico”, as três publicações traziam 

matéria jornalística sobre proposta do Parque Minhocão, em uma delas destacava-se a 

proposta de um muro verde que seria colocado nas vigas do Elevado.  

Na categoria “eventos offline” relacionado ao Minhocão, uma publicação 

divulgava a Audiência Pública sobre o PIU do Parque Minhocão; outra, divulgava 

atividade artística, que seria realizada no Minhocão, a qual estava vinculada à Virada 

Sustentável realizada na cidade. Outra divulgava debate sobre processo de gentrificação 

da região.  

A maior parte das publicações foi feita por membros do grupo. E as que receberam 

maior número de comentários foram as que versavam sobre propostas para o futuro do 

Minhocão – considerando, inclusive sua existência: a construção do parque suspenso e a 

proposta de demolição do Elevado. As opiniões dividiam-se entre os que entendiam, com 

base em experiências internacionais, que a melhor opção seria o parque suspenso, e os 

que entendiam que tal estratégia não seria possível no caso do Minhocão. Além disso, 

observou-se a preocupação com os efeitos de qualquer das propostas para os moradores 

mais empobrecidos da região.  
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4.4 Qual deve ser “futuro” do Minhocão? Os embates em torno das propostas para 

o Minhocão  

A análise das publicações dos grupos do Facebook permitiu verificar que os temas 

preponderantes relacionam-se à categoria “conteúdo informativo/científico” sobre os 

destinos do Minhocão (17 no total 42 publicações), seguidos da categoria “outros” (9 no 

total de 42),  de “conteúdo jurídico” (8 no total de 42) e “eventos offline” (6 no total de 

42). As publicações agrupadas na categoria “conteúdo informativo/científico” trouxeram 

material, preponderantemente, jornalístico, que, além de narrar histórias do Minhocão, 

apontavam também para o futuro, tanto com propostas para o parque suspenso quanto 

para a demolição do Elevado. Em geral, essas matérias jornalísticas apresentaram as 

perspectivas de urbanistas, arquitetos ou professores universitários sobre o que 

consideravam o melhor destino ao Minhocão.  

Retomam, na discussão atual sobre o Minhocão, alguns elementos desde os 

primeiros debates em torno de sua construção, nas décadas de 1970 e 1980, sobretudo os 

problemas de degradação ambiental e urbana da região, como a poluição sonora e os 

relacionados à desvalorização imobiliária ou à especulação imobiliária decorrente das 

ações públicas de valorização da região. Por outro lado, o posicionamento sobre a 

necessidade do elevado para solucionar o problema do trânsito na região, recorrente nos 

primeiros debates, está ausente na discussão dos três grupos analisados.  

A proposta do parque suspenso, a partir de exemplos internacionais bem 

sucedidos, é identificada como a melhor oportunidade para a recuperação de uma área 

nobre. Os que entendem que a melhor estratégia é a demolição argumentam que a alto 

custo de construção e de manutenção de um parque elevado tornariam tal opção inviável 

no caso do Minhocão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar a participatividade democrática e os canais de interação sob a ótica das 

redes sociais requer, necessariamente, refletir sobre o potencial desses instrumentos em 

delegar mais legitimidade à Democracia. Os resultados dessa pesquisa, sob a ótica do 

referencial teórico, indicam possibilidades de as redes sociais reduzirem déficits 

democráticos, aproximando a sociedade civil dos agentes tomadores de decisões. Por 

exemplo: na esteira do pensamento de Carole Pateman, à participatividade podem ser 

atribuídos maior engajamento político e formação de amplificada cultura democrática. 

Magrani também admite contribuição das redes sociais para o incremento da democracia 

representativa (indireta) no sentido de abrirem-se novos espaços e canais de interação por 

meio de uma possível democracia direta ou participativa/deliberativa. 

No caso em específico das discussões dos três grupos de Facebook que 

debatem os destinos do Minhocão, foi possível destacar as potencialidades das redes 

sociais como instrumento de e-democracia, pois apresentaram condições de ampliar a 

participação popular nas decisões de interesse público e de conferir maior legitimidade à 

democracia brasileira. 

O engajamento virtual que os grupos revelaram enquadra-se no que Faria393 

denominou de Ativismo Social ou Mobilização Social, uma das categorias da e-

democracia não institucional, que denota a organização de pessoas, ideias e informações 

em função de causas, adquirindo um formato de movimentos sociais, políticos e cívicos.  

O Ativismo Social ou Mobilização Social decorre geralmente de processos 

auto-organizativos da sociedade, de forma quase sempre espontânea, a exemplo da 

Primavera Árabe e das Jornadas de Julho no Brasil de 2013394. Nota-se que, nos três 

grupos observados, há uma evidente intenção informativa; a maior quantidade de 

postagens, dizia respeito ao conteúdo informativo/científico sobre propostas de destino 

 
393  FARIA, 2012. p. 96.  
394  Importa apontar que existem posicionamentos em contrário à natureza democrática dos levantes de 

2013, um exemplo é o documentário “What Happened to Brasil” foi realizado é também ilustrativa das 

possibilidades de produção audiovisual hoje no mundo. Kennedy é creditado como repórter, entrevistador 

e produtor executivo. Sua produtora, a K.doc, foi contratada pela BBC World News e, no Brasil, buscou 

apoio da RedeTV! para a realização. O roteiro foi aprovado pela BBC e a finalização, incluindo a narração, 

em inglês, foi feita em Londres. Dan Kelly é o outro produtor-executivo do programa. No primeiro episódio, 

intitulado “O fim do sonho”, Dilma analisa as manifestações de 2013, detonadas a partir do aumento das 

tarifas de ônibus, como consequência do sucesso, na sua visão, dos dois governos Lula e do seu primeiro 

mandato: “O fim da miséria é só o começo. Só o começo de novas exigências”. A cientista política Esther 

Solano enxerga em 2013 “o germe” dos confrontos entre esquerda e direita que iriam acontecer na 

sequência. 
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do Minhocão, categoria que foi predominante. Embora essa categoria possa representar 

convencimento, tem como efeito a divulgação de informações, a partir das quais as 

pessoas podem agregar informações e construir seu pensamento.  

A possibilidade de participação online fomenta as características de 

indivíduos apresentadas no capítulo 2 desse trabalho, como a função da integração. Este 

aspecto fornece a sensação de que cada cidadão isolado pertence a uma comunidade, mas 

essa integração derivaria de outros fatores como igualdade econômica, nesse caso 

refletido tanto pelo acesso à internet, como pelo acesso à educação digital.  

A participação na tomada de decisões, para Rousseau um dos expoentes da 

democracia participativa, apresenta uma complexa totalidade de resultados para 

participação, que tenderia a convergir tanto para o indivíduo como para o sistema político 

como um todo. Essa experiência potencializaria a integração do indivíduo na sociedade 

colaborando para que se constitua uma comunidade.  

Pateman acrescenta outra função à participação: a educativa, que reflete na 

subjetividade do indivíduo cidadão. Ela acredita que o indivíduo deve ser preparado para 

a participação em nível local, pois é nesse nível que aprenderia a se autogovernar. Como 

consequência, para que o cidadão seja capaz de participar efetivamente do governo de 

uma “grande sociedade”, as qualidades necessárias para essa participação devem ser 

fomentadas e desenvolvidas em nível local, isso porque os temas debatidos afetariam 

diretamente a vida do indivíduo. A relevância dos grupos de Facebook com a temática 

dos destinos do Minhocão contempla justamente essa prerrogativa, uma vez que os 

membros dos grupos abraçam uma temática de interesse público e a colocam em pauta, 

tornando-se afetados enquanto conduzem a discussão.   

Assim, as funções da participação consideradas por Rousseau e Pateman, com 

ênfase na função integrativa e na educativa, reforçam a possibilidade de otimização do 

sistema democrático para que os cidadãos se beneficiem objetiva e subjetivamente. Os 

cidadãos, ao apresentarem suas demandas em deliberação, embora busquem o bem 

comum, estariam diretamente ligados à suas experiências de vida e às características da 

comunidade que integram. Nesse caso, haveria maior tendência de implementação de 

políticas que beneficiem diretamente seus anseios pessoais, sem excluir as necessidades 

de sua comunidade mais próxima.  
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Na esteira desse pensamento, o conceito de senso de eficácia política de 

Almond e Verda395 reforça a sensação de eficiência pessoal, que envolve autoconfiança 

na relação do sujeito com o mundo, por permitir a sensação de eficiência em suas tarefas 

e desafios cotidianos, o que aumenta a probabilidade de participação política. O senso da 

eficácia ou competência política, doravante, será visto como forma de interpretação 

operacional, ou, pelo menos, como parte do efeito psicológico do que foi discutido pelos 

anteriores teóricos da democracia participativa. 

A existência de um espaço para troca de informações cria oportunidade para 

que o senso de eficácia política seja desenvolvido. Por exemplo, o fato de diversos 

membros esclarecerem suas dúvidas sobre informações que não conheciam ou que não 

tenham compreendido causa impacto na eficiência pessoal, que segundo Almond e Verba 

virá a influenciar nos demais campos de sua vida, inclusive na política.  

Com exceção do grupo “Cecílias e Buarques”, os outros dois apresentaram 

discussões mais direcionadas e mais definidas em relação ao destino do Minhocão, quais 

sejam a demolição ou desmonte do viaduto e criação de um parque. Embora direcionadas, 

o conteúdo das postagens possuía pertinência dentro do debate que cada grupo 

estabelecia, o que se determina uma decisão difícil e que demandará tempo e estudo.  

No grupo “Cecílias e Buarques”, é possível encontrar os argumentos tanto a favor 

do parque como a favor do desmonte. A gentrificação é um tema bastante recorrente nesse 

grupo, diferentemente dos outros dois, cujos argumentos dizem respeito à “valorização” 

da área. No cenário das discussões criado pelos grupos, não se pode esquecer as vozes 

que provavelmente não estão sendo contempladas nas discussões, pessoas das classes 

econômicas DE. Dessa forma, é importante entender quem são os sujeitos que participam 

das discussões. Existem dois aspectos que devem ser sopesados, um deles é a ampliação 

do debate e outro as assimetrias e exclusões existentes nesse processo.  

Quanto à ampliação do debate, o Facebook tornou-se um dos sites mais 

importantes no que tange à organização de protestos e encontros públicos em sentido 

lato396, além disso os grupos têm exercido um papel de banco de informações e 

explicações pertinentes à discussão do Elevado. Tanto o grupo “SP sem Minhocão” 

 
395 Almond e Verda afirmam que “de muitas maneiras a convicção na própria competência é uma atitude 

política decisiva. ALMOND, Gabriel.; VERBA, Sidney. The civic culture: political attitudes and 

democracy in five nations. Princeton: Princeton University Press, 1965, p. 206 
396 MAGRANI, op. cit, p. 79. 
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quanto o “Parque Minhocão”, acompanham os principais desdobramentos oficiais dessa 

temática, apresentando-os para os seus seguidores, no entanto, a maioria dos posts foi 

feita pelos administradores, o que pode causar uma falsa impressão de unidade de 

pensamento e de posicionamento. Por outro lado, no “Cecílias e Buarques”, o debate 

desenvolve-se de maneira mais plural, diferentemente dos outros, os posts são feitos pelos 

membros do grupo – moradores do bairro. Nesse grupo, há maior interação e continuidade 

nos comentários, frequentemente as postagens suscitam discussões, por exemplo, 

algumas chegar a ter 57 comentários.  

O conceito de mass self-communication397, proposto por Castells, ilustra essa 

nova forma de comunicação, que está ligada ao desenvolvimento de canais de 

comunicação horizontais e interativos, e viabilizada por meio da internet e de redes sem 

fio. Estas características são vistas como a principal manifestação da ampliação da 

autonomia individual na era da informação “porque a tecnologia da internet incorpora a 

cultura da liberdade, como mostra o registro histórico de seu desenvolvimento” 398. 

Assim, a autocomunicação de massa contribui no sentido de oferecer para os 

movimentos sociais e para os indivíduos insurgentes oportunidade de construir sua 

autonomia, de maneira a confrontar as instituições da sociedade com seus próprios termos 

e em torno de seus próprios projetos.  

A e-democracia, para Faria, pode transparecer de diferentes formas, seja para 

melhorar a transparência no processo político, seja para melhorar a qualidade da formação 

de opinião por meio da abertura de novos espaços de informação e de deliberação. Essa 

concepção, somada à discussão apresentada pelos grupos, permite inferir sobre a 

possibilidade de facilitação do envolvimento direto da participação dos cidadãos.  

Embora exista a ampliação do debate, ainda vigoram assimetrias próprias do 

acesso à internet, a despeito da grande quantidade de seguidores presentes nos grupos que 

contribuem de forma a auxiliar na formação de opinião e na criação de novos espaços de 

informação e debates públicos.  

 
397 O termo em inglês mass self-communication pode ser traduzido para o português como 

autocomunicação de massa, é explorado pelo autor como possibilidade de se alcançar uma audiência global 

por meio de canais ponto-a-ponto, representado pela sigla P2P, termo que advém da arquitetura das redes 

de computadores onde cada um dos pontos funciona tanto como cliente quanto servidor, além de conexões 

de internet.  
398 CATELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança. Movimentos Sociais na era da internet (Kindle 

Lacation (2591). 2013. Kindle Edition. Pos. 2.694.  
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Observa-se, nos três grupos, que grande parte dos membros relata em seus 

perfis possuir ensino superior ou ser estudante. Esse fato determina uma realidade que 

não condiz com a do Brasil. Segundo a pesquisa TIC Domicílio399, o acesso à internet por 

usuários com Ensino Superior atinge 95%, por outro lado, aqueles que possuem o Ensino 

Fundamental, o percentual de acesso atinge 57%. Trata-se de uma diferença expressiva, 

sobretudo se considerarmos o aumento de 14 pontos percentuais observado nos últimos 

anos na proporção de usuários da rede entre indivíduos com até Ensino Fundamental, que, 

em 2015, estava em 43%. Esses dados também justificam a inserção de certas temáticas 

nos grupos cujas referências dizem respeito a conteúdos jurídicos e científicos.  

O tema da gentrificação e da preocupação com moradias de Interesse Social, 

que aparecem nos grupos “SP sem Minhocão” e “Cecílias e Buarques”, não são debatidos 

com a população diretamente afetada, os moradores de cortiços e os proprietários de  

imóveis de baixo valor nas margens do elevado, os quais tampouco são membros dos 

grupos.  

Nenhuma intervenção urbanística pode ser pensada apenas em si mesma: se 

demolir ou virar parque altera fluxos de circulação – qual é a nova proposta 

para a ligação Leste-Oeste? Se a transformação em parque impacta nos preços 

e, portanto, nas condições de moradia do entorno, qual é a proposta para a 

população que aproveitou os preços mais baixos da região para viver em uma 

área bem servida de transportes públicos, empregos e com oferta de 

moradia?400 

A ausência da população diretamente afetada nas discussões online acaba por 

ferir as bases da participação, qual seja um acesso igualitário ao debate. De forma que, 

embora exista a preocupação com a gentrificação e com a moradia de interesse social, 

esses temas aparecem nas discussões do Facebook, mas são discutidos por grupos de 

pessoas que não serão diretamente afetadas. Assim, destaca-se a necessidade de 

manutenção de processos offline, não obstante as redes sociais funcionarem como agente 

 
399 COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2018, p. 111. 
400 Trecho presente em post do Grupo Cecílias e Buarques referente à produção do O LabCidade – 

Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade – é um laboratório de pesquisa e extensão da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Tem dois núcleos de atuação: Estudos da 

Paisagem, coordenado pelo professor Euler Sandeville, e Direito à Cidade, coordenado pelas professoras 

Raquel Rolnik e Paula Santoro.  

O laboratório tem como foco de atuação o acompanhamento crítico das políticas urbanas e habitacionais, 

particularmente em São Paulo e em outras regiões metropolitanas brasileiras assim como a intervenção 

direta no debate público a respeito das mesmas e ações desenvolvidas em rede com parceiros, tanto com 

grupos de pesquisa de outras universidades do país, como com ONGs, coletivos, escritórios modelo e de 

assistência técnica, entre outros. Disponível em: < http://www.labcidade.fau.usp.br/entenda-o-labcidade/> 

Acesso em: 03 de agos de 2020.  
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de mobilização, discussão e informação, não é possível encará-las como um instrumento 

universal. Como relatado por Whitaker:  

É a mesma coisa de sempre: quando a coisa vira boa, tiram-se os pobres. Senão 

por políticas oficiais, pela força do dinheiro. Por isso, antes de se falar em 

destruir o elevado ou transformá-lo em parque, a reivindicação deve ser outra: 

a apresentação de um plano, por parte da Prefeitura, de regulação de preços e 

proteção aos moradores de menor renda que lá moram. Essa deve ser a luta no 

atual momento. Sob o risco, se não o fizermos, de carregar a culpa de ter 

defendido a criação de algo que pode tornar-se um dos projetos mais 

gentrificadores que a cidade já teve. 

Há muitas formas de fazer isso, que demandam vitórias políticas em uma 

Câmara Municipal que será provavelmente muito arredia: lei de inquilinato 

específica para o Minhocão para proteger os moradores que lá residem, 

taxações hipertrofiadas para negociações imobiliárias que afetem moradores 

que estão lá há anos, demarcação de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse 

Social) em prédios cuja maioria de moradores seja de baixa renda, e assim por 

diante. Na França, quem quiser comprar uma casa de pessoas idosas que nela 

vivem há muito tempo pode ser submetido a um imposto que dobra o valor da 

transação. O caminho é por ai. 

(...) 

Qualquer que seja a solução escolhida, que deve aliás passar por um processo 

participativo nos conselhos de bairro, no conselho de transporte e na Câmara 

Municipal, durando o tempo que for necessário, só não se pode fazer uma 

coisa: eliminar um problema criando outro parecido. Ou seja, a proposta feita 

na gestão passada de, no lugar do Minhocão, afundar a linha de trem que vai 

para a Barra Funda e construir uma nova via expressa por cima, é simplesmente 

sucumbir à tentação de continuar, 40 anos depois, fazendo o mesmo. Vias 

expressas de fundo de vale que, além dos custos fabulosos de enterrar o trem, 

ressuscitam o carro e matam a cidade.401. 

O teórico Cass Robert Sustein402 reconhece a importância do tema da inclusão 

digital como forma de reduzir as desigualdades sociais, dada a importância da conexão 

na sociedade atual403. Somada a essas assimetrias e agravada por elas, outro problema 

surge nesse contexto, a chamada Tecnicização404 do Debate. Isso porque, muitas vezes, a 

falta de conhecimento técnico para debater eventuais temas pode transformar-se em 

obstáculo para a participatividade. Exemplo disso é que nas redes sociais e fóruns online, 

 
401  WHITAKER, João Sette.  Maluf, o Minhocão e a gentrificação. In: Blog Cidades pra que(m)?, 

disponível em:  https://cidadesparaquem.org/blog/2014/8/22/maluf-o-minhoco-e-a-gentrificao (Acesso: 

20, jul./2020). 
402 SUSTEIN, Cass. Republic.com 2.0. Princeton University Press. 2007. Kindle Edition. Pos. 302 
403 No entanto, Susten acredita que na medida em que as novas tecnologias forem avançando, juntamente 

com a internet, o recurso de acesso chegará inevitavelmente.  
404Muitas vezes mesmo tendo o devido acesso à internet e habilidades para informáticas para interagir nas 

plataformas, a falta de conhecimento técnico e capacidade para debater os temas é um forte empecilho à 

contribuição no debate, não só na esfera digital, sendo esse um tema histericamente já debatido para 

ambientes offline.  
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ou até mesmo em plataformas criadas pelo próprio Estado para a consulta popular, a 

linguagem costuma ser livre. Contudo, muitas vezes, consultas consideradas bem 

sucedidas apenas representam procedimentos de participação elitista e pouco 

representativa da população em geral.  

Em suma, o escopo desse trabalho foi entender como a ferramenta rede social 

tem influenciado na construção democrática, sob o entendimento da necessidade de uma 

maior participação popular para trazer legitimidade ao sistema. Assim, ressaltam-se 

alguns pontos importantes dessa pesquisa que contribuem com o debate: 

a) a democracia brasileira é recente e passou por uma justiça de transição, 

que não se preocupou em restaurar as bases democráticas bem como 

deixar registrado as chagas sociais dos períodos de regimes autoritários já 

passados no Brasil; 

b) é notória uma crise de representatividade, sendo uma das razões o 

distanciamento entre as decisões tomadas pelas autoridades e anseios e 

necessidades populacionais. De forma que maior participação popular 

poderia reduzir esse distanciamento, nesse sentido, Pateman defende uma 

participação em contextos não apenas governamentais, pois a participação 

é benéfica para a criação de subjetividades de indivíduos integrados em 

suas comunidades e prontos para participar politicamente; 

c) no campo de estudos da e-democracia, categorizada por Farias como e-

democracia institucional e não institucional, a internet e as ferramentas 

web, albergam um potencial para maior participação democrática, visto 

os diversos exemplos apresentados no capítulo 3, como a Primavera 

Árabe e Jornadas de julho de 2013 no Brasil. Contudo, esses espaços não 

são neutros, apresentando vícios que podem afetar a discussão, como a 

concentração de informação de um grande conglomerado que engloba não 

apenas o Facebook, mas outras mídias sociais como Instagram e 

WhatsApp, o fenômeno do filtro bolha, polarização da discussão, entre 

outros potenciais problemas; 

d) Interessante notar como os sujeitos envolvidos na questão do Minhocão, 

entendendo a magnitude da discussão, visto ser uma das maiores 

construções urbanas da maior capital do país, buscaram a rede social 

Facebook como espaço de divulgação de informações e engajamento para 



 
 

149 
 

as diferentes opiniões. É notório que os usuários dos três grupos postam 

informações, com intuito de dissipá-las, visto que são repassadas aos 

integrantes dos grupos. De forma que ao acompanhar os três grupos, em 

algum momento se obtém as informações mais importantes sobre o 

desenrolar dos destinos do Minhocão; 

e) Nota-se que nos grupos “SP sem minhocão” e “Parque minhocão”, a 

maioria das postagens são impulsionadas pelos administradores dos 

grupos, que elegem temas de acordo com seus interesses, trazendo um 

recorte da discussão. Já, no grupo “Cecilias e Buarques”, existem 

postagens de diversos membros, com muitos comentários, trazendo uma 

aparência informativa sobre todos os eventos ocorridos que se relacionem 

ao Minhocão, sem um claro interesse quanto ao futuro da estrutura; 

f) a existência dessas informações nos três grupos apresentados, além de 

informar promove um espaço de potencial troca entre os membros, sejam 

moradores dos bairros do entorno ou pessoas interessadas na destinação 

do Minhocão, os grupos mostram-se como engajadores ou divulgadores 

de estratégias externas ou offline, como plataformas governamentais, 

convites para audiências públicas ou mobilização para contactar 

Ministério Público, o que facilita e amplia a participação; 

g) a exclusão digital ainda deve ser um fenômeno a ser ponderado e o acesso 

das Classes D E é restrito à internet, assim, provavelmente esses sujeitos 

não integram um debate que os afetará em relação a sua moradia, o que 

acaba por restringir a legitimidade e a extensão do debate. Um dos 

principais temas apresentado nos grupos é o da gentrificação da região e 

os sujeitos mais vulneráveis não participam desse debate. Ainda, que 

participasse, outro aspecto encontrado no debate dos três grupos é a 

Tecnicização. Ou seja, há preponderâncias de termos técnicos e de 

argumentos de autoridades da área que muitas vezes não são acessíveis e 

que acabam por coibir manifestações e perpetuar a reverberação das 

mesmas vozes. 

h) embora os grupos compartilhem e disseminem informações, estas são 

atravessadas por interesses que, ao mesmo tempo que cumprem esse papel 

também criam realidades – enquanto favorecem a democratização das 

informações colaborando para a legitimização da democracia, também 
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reduzem suas possibilidades. Grupos com postagens de todos os membros 

tendem a proporcionar a primeira possibilidade embora como o conjunto 

de informações é maior, não se sabe se todas são vistas, compreendidas e 

pensadas. 
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