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RESUMO 

 

 

O presente trabalho acadêmico tem por objetivo realizar uma análise sobre a 

contemporaneidade da democracia representativa, que por sua vez, perpassa por uma 

crise identitária social. Esse cenário é perceptível através da crescente e variada 

manifestação popular insatisfeita com o cenário político, que emerge junto ao anseio por 

uma democracia mais participativa. Uma das formas de exercício dessa última é a 

chamada democracia deliberativa, por meio da qual, o filósofo Habermas propõe enfatizar 

processos que visem facilitar a participação pública nas tomadas de decisões, ou seja, para 

além da participação via votação. Nessa perspectiva, se faz pertinente verificar como a 

sociedade vem aderindo à concepção embrionária de democracia deliberativa – ao invés 

da exaltação da democracia representativa – mesmo que desconheça tal arcabouço 

teórico. A análise empírica do estudo é pautada a partir da análise das principais e 

contemporâneas manifestações populares no Brasil. Para tanto, o presente trabalho é 

delineado em quatro partes: o conceito de democracia e análise da democracia brasileira 

a partir da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; A 

democracia passiva e ativa; Habermas e democracia; Manifestações populares brasileiras 

e a aplicação do conceito a partir de Habermas ao caso concreto. 

 

Palavras chave: Democracia Representativa. Democracia Deliberativa. Jürgen 

Habermas. Filosofia do Direito. Direito Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this academic work is to analyze the contemporaneity of representative 

democracy, which, in turn, runs through a social identity crisis. This scenario is 

perceptible through the growing and varied popular manifestation unsatisfied with the 

political scenario, which emerges together with the desire for a more participatory 

democracy. One of the ways of exercising the latter is the so-called deliberative 

democracy, through which the philosopher Habermas proposes to emphasize processes 

that aim to facilitate public participation in decision-making, that is, in addition to 

participation through voting. In this perspective, it is pertinent to verify how society has 

been adhering to the embryonic conception of deliberative democracy - rather than the 

exaltation of representative democracy - even if it ignores such a theoretical framework. 

The empirical analysis of the study is based on the analysis of the main and contemporary 

popular manifestations in Brazil. For this, the present work is outlined in four parts: the 

concept of democracy and analysis of Brazilian democracy since the promulgation of the 

Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988; Passive and active democracy; 

Habermas and democracy; Brazilian popular manifestations and the application of the 

concept from Habermas to the concrete case. 

 

Keywords: Keywords: Representative Democracy. Deliberative Democracy. Jürgen 

Habermas. Philosophy of law. Constitutional right. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta do tema é suscitada como de salutar importância, pois no século XXI 

não só o Brasil – mas o mundo – perpassa por uma preocupante crise institucional, 

demonstrada pelas tentativas de ruptura com o modelo democrático estabelecido. O 

modelo da democracia representativa, já não mais apetece os anseios sociais, seja pela 

ausência de confiança, provocada pelos inúmeros escândalos de corrupção, quanto pelo 

descontentamento provocado pela ineficiência de serviços básicos e essenciais para a 

sociedade civil.  

Apesar da Constituição Federal de 1988 promulgar inovações legislativas sobre 

os procedimentos da democracia, como audiências públicas e orçamento participativo, o 

aumento da nossa complexidade humana e a insuficiência de um sistema político 

institucional que venha a atender as demandas sociais, permite identificar que o debate 

contemporâneo sobre a democracia deliberativa tem importância para o Direito. Afinal, 

apesar dessa perspectiva moderna, a visão procedimental da democracia deliberativa tem 

importância inegável na Carta Maior, pois a deliberação se presta também a permitir que a 

sociedade, de forma democrática, possa definir não somente quais são os direitos que são 

concebidos por fundamentais, mas também os contornos e os limites.  

Diante desse cenário, é importante resgatar como foi definido o modelo de 

democracia representativa, para assim, verificar se o mesmo cumpre minimamente o 

propósito esperado: do representante, escolhido via votação pelos cidadãos, exercer o 

papel de representar, instituir e cooperar para atingirmos uma sociedade justa, equânime 

e digna. De outro modo, não se verificando minimamente o cumprimento de tais 

requisitos, auxiliados por forte pressão social, verificar a relevância e viabilidade da 

construção de novos caminhos para que a sociedade supramencionada seja configurada. 

Um desses caminhos, a de uma democracia que permita o cidadão não mais atuar como 

ponto isolado do processo, via votação, mas que participe e atue com mais ênfase ao lado 

dos representantes eleitos, inclusive participando na tomada de decisões, representando a 

chamada democracia deliberativa. 

Nessa perspectiva, o primeiro capítulo trata de resgatar brevemente o conceito de 

democracia ao longo da história, seus contrastes no Brasil e o período de democratização 

que culminou com a Constituição Cidadã; é realizada ainda, uma análise contemporânea 

da Carta Magna 30 anos após sua promulgação com relação aos aspectos democráticos.  
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No segundo capítulo, a análise realizada é sobre a democracia passiva e ativa, 

notadamente no que concerne ao paradigma do cidadão tutelado em toda a esfera social, 

ao invés de conceber seus próprios esclarecimentos através de própria razão. Desse modo, 

o capítulo propõe a discussão de como o povo questiona sua atuação enquanto cidadão 

detentor do poder, segundo promulga a Constituição da República1.  

No terceiro capítulo ocorre a análise dos pontos controversos da democracia 

representativa na práxis brasileira, com base em diversos teóricos e estudiosos que 

comungam com essa perspectiva. 

No quarto capítulo, a abordagem se direciona a análise do eixo central desse 

trabalho: a democracia deliberativa proposta por Jürgen Habermas. Diferentemente da 

democracia representativa, com mecanismos de participação popular reduzida, aquela 

propõe que o cidadão faça parte do elo social que coadune com a gestão governamental, 

notadamente nos processos decisórios. 

No quinto capítulo, é proposta a análise das manifestações mais impactantes 

realizadas no Brasil, sob o prisma do anseio da democracia deliberativa; afinal, mesmo 

que a sociedade brasileira não tenha conhecimento do arcabouço teórico dessa 

democracia, suas ações de luta civil demonstram a insatisfação cada vez mais acentuada 

com o poder público e o pedido de participação social no âmago da gestão pública. Por 

fim, aplicando a práxis na teoria do filósofo alemão, resultando após, na conclusão do 

trabalho proposto e delineado. 

 

                                                 
1 Previsto no artigo 1º,  parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
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1.  O CONCEITO DE DEMOCRACIA 

 

O conceito de democracia surgiu a partir da prática de autogoverno ateniense, na 

Grécia, durante o período do líder Péricles, no século V a.C. Desse modo, a palavra 

democracia vem do grego e significa governo do povo, em contraposição a monarquia 

(governo de um para todos) e a oligarquia (governo de poucos para todos).  

Conforme dialoga Ferreira (1990), em Atenas, as decisões importantes que 

afetavam a vida da cidade e dos seus habitantes, como as relativas à economia, aos 

impostos e à defesa contra os ataques externos, eram tomadas em uma espécie de 

assembleia composta pelos cidadãos. A praça pública, chamada de ágora, era o local de 

encontro, onde exercitavam a discussão dos problemas da cidade, podiam votar as 

decisões de interesse coletivo e ser indicados para cargos públicos. Ao mesmo tempo, 

destituir ou inserir no ostracismo – espécie de punição, por meio do qual eram exilados 

por dez anos – os governantes cuja ação era considerada prejudicial ao bem comum e aos 

interesses da maioria2. 

 

Por mais contemporâneo que possa parecer, é na constante deliberação 

que a democracia ateniense se consolidou e permitiu a ascensão de 

Atenas, tendo o conceito de isegoria, antes central, dissociando-se 

completamente do termo moderno – este mais voltado para a 

formalização do processo eleitoral e da origem e do exercício do poder 

de mando. Quanto à igualdade e à liberdade, os atenienses percebem 

não se tratar de princípios absolutos em si, porém, permitem o avanço 

de um ou de outro na busca do equilíbrio de uma forma que, para alguns, 

nasceu do desvio e que para outro desvio pior poderia caminhar 

(WEBER, 2017, p. 137). 

 

Segundo tradução de Bruce Butterfield (1942) dos escritos de Heródoto, a 

literatura histórica menciona que Péricles foi o pioneiro na prática da ideia de que a 

democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, frase utilizada no imortalizado 

discurso de Abraham Lincoln no século XIX. Em suma, a democracia teorizada e 

praticada em Atenas dizia respeito a dois ideais complementares: a distribuição equitativa 

do poder de tomar decisões coletivas e o julgamento dos cidadãos quanto ao processo de 

tomada dessas decisões e os seus resultados. Esses ideais iriam converter-se, ao longo das 

                                                 
2 MORLINO, L. (2010). “Teoria da Democratização, Qualidade da Democracia e Pesquisa de Opinião: 

Ainda em “Mesas Separadas” ´, in Moisés, J. A. (org) Democracia e Confiança – Por que os Cidadãos 

Desconfiam das Instituições Públicas? São Paulo: Edusp. 
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transformações históricas que deram origem à democracia moderna, nos principais pilares 

do conceito, distinguindo de outras modalidades de governo. 

Faz-se necessário apontar, que não se trata de um simples idealizar a democracia 

sem manter o foco na análise crítica do contexto dos fatos sociais, políticos e econômicos 

que envolviam esses personagens. Mas sim, “de resgatar os componentes de um estado 

de natureza democrático para assinalar que os consensos modernos sobre a democracia, 

deram-se sob acepções falhas ou incompletas do termo” (WEBER, 2017). 

Sendo assim, é possível ressaltar que 

 

[...] a) A democracia originária, deu-se sempre no sentido da ampliação 

do conceito de cidadania (ainda que restrita aos limites culturais, legais, 

sociais e económicos de sua época) e da inclusão efetiva de um maior 

número de cidadãos na participação da vida pública; b) que todos esses 

processos deram-se por meio de “reformas revolucionárias” ou de 

“revoluções reformadoras”, as quais, baseadas em leis e em um 

processo de legitimação legal, buscavam alterar os fatores de exclusão 

da participação do poder,10 diretamente influenciadas pela realidade 

que se pretendia alterar; c) por fim, que uma simplificação dos fatores 

que norteavam a democracia originária não permitiram a identificação 

do conceito de democracia com seus princípios basilares que mediam a 

relação complexa entre liberdade individual e privada e igualdade 

pública (WEBER, 2017, p. 137). 

 

Contemporaneamente, o jurista José Afonso da Silva (2000, p. 130), também 

sinaliza que a “democracia é governo do povo, pelo povo e para o povo”. Tal definição 

retrata bem a democracia, contudo, é provável que essa definição não se encontre 

vigorando em nenhum Estado democrático de forma genuína. Rousseau (1762) afirma: 

 

Rigorosamente falando, nunca existiu verdadeira democracia nem 

jamais existirá. Contraria a ordem natural o grande número governar, e 

ser o pequeno governado. É impossível admitir esteja o povo 

incessantemente reunido para cuidar dos negócios públicos; e é fácil de 

ver que não poderia ele estabelecer comissões para isso, sem mudar a 

forma da administração (ROUSSEAU, 1762, p.33). 

 

É possível compreender que a democracia é na verdade um conceito histórico. 

Portanto, possui o sentido que as circunstâncias, que a sociedade e que a própria história 

perpassa. José Afonso da Silva (2000, p. 130), delimita o conceito de democracia com 

aspectos importantes considerados para o bem estar social: a historicidade, quando se 

refere a um “processo de convivência”; o poder político, que “emana do povo”; a forma 
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de exercício desse poder, “direta ou indiretamente”; e, por último, o resultado, que pode 

ser traduzido no bem comum, “em proveito do povo”. 

Já para Hans Kelsen (2000, p. 35) “a democracia, no plano da ideia, é uma forma 

de Estado e de sociedade em que a vontade geral, ou, sem tantas metáforas, a ordem 

social, é realizada por quem está submetido a essa ordem, isto é, pelo povo”. Como 

exemplifica Bittar (2017), é perceptível a partir das diversas acepções resgatadas, que a 

democracia desde Atenas até a contemporaneidade perpassa por transformações 

conceituais, mas sempre centrada no povo: 

 

A radicalização da democracia é, assim, desafio para o processo de 

constituição do convívio social. Nestes termos, não somente a prática 

democrática, mas também e, sobretudo, o conceito de democracia, se 

apresenta num campo aberto de disputas e construção, não tendo ponto 

de finalização; sendo entendida muito mais na perspectiva de um 

processo histórico, do que como resultado, em estado sempre latente de 

perfectibilização, incompletude e transformação (BITTAR, 2017, p. 

94). 

 

O autor Noberto Bobbio (1983), ilustra que: 

 

Por democracia se entende um conjunto de regras (as chamadas regras 

do jogo) que consentem a mais ampla e segura participação da maior 

parte dos cidadãos, em forma direta ou indireta, nas decisões que 

interessam a toda a coletividade (BOBBIO, 1983, p. 56) 

 

A partir das diversas acepções de democracia, podemos depreender cinco tipos 

diferentes, com base nos escritos de Sottomayor Cardia (1998): a institucional, a 

convencional, a representativa ou constitucional, a plebiscitária e a orgânica. 

A democracia institucional consiste naquela própria do Estado, com berço em 

Atenas, ou seja, sendo parte da democracia direta, com legitimação da soberania popular 

organizada por um Estado. Por esse motivo, havia o desprezo com relação ao processo 

eleitoral e segundo Cardia (1998), seria impossível em sociedade de grande ou média 

extensão territorial. 

 

Embora se conhecesse a prática da eleição das mais altas magistraturas, 

designadamente militares, a regra de democracia era o sorteio, entre 

candidatos de mais de trinta anos, para a generalidade das 

magistraturas. Imperava a desconfiança relativa à profissionalização 

política. Do sistema de sorteio resultava a inutilidade, e não apenas a 

ilicitude, dos partidos ou facções. O agrupamento permanente de 

cidadãos efectua-se para servir de base à disputa de eleições, mas não 
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para promover a fidelização do voto deliberativo em grandes 

assembléias. A eleição dá forma à disputa do poder; o sorteio conduz à 

atribuição aleatória do poder. Nem disputado nem monopolizado 

(CARDIA, 1998, p. 311). 

 

Já sobre a democracia convencional, Cardia (1988), assevera que nasceu a partir 

de processos eleitorais, contudo, delegando poderes ilimitados aos representantes eleitos, 

sendo essa configuração perpetuada na França do século XVIII, notadamente na 

Convenção Francesa, denominada fase jacobina3. 

A democracia representativa ou constitucional vigorou pioneiramente na 

Inglaterra, “após a Revolução de 1688 e imitado, com adaptações, por diversos Estados 

continentais no século XIX” (CARDIA, 1998). Sendo caracterizada pela: 

 

[...] (a) exposição das decisões públicas ao generalizado e 

contraditório escrutínio dos cidadãos e (b) pelo princípio da 

representação, sendo (c) o poder judicial não só independente dos 

outros poderes mas também imparcial e (d) o poder político 

exercido segundo a regra da maioria expressa pelo voto secreto 

eleitoral em regime de sufrágio universal com supremacia de 

câmara parlamentar (diretamente eleita) no processo de decisão 

legislativa, (e) no pressuposto da consagração e eficácia do igual 

direito de todos às liberdades e direitos fundamentais garantidos 

e observada divisão (ou mesmo separação) entre os poderes 

executivo e legislativo (CARDIA, 1998, p. 312). 

 

A democracia plebiscitária, constituída entre os séculos XIX e XX, representa: 

 

[...] o sistema político em que o ditador (cesarista ou não) é eleito 

ou confirmado por sufrágio universal. Um plebiscito pode incidir 

ou sobre uma candidatura única, ou sobre pluralidade de 

candidaturas uma das quais oficial ou sobre pluralidade de 

candidaturas em condições institucionais igualitárias. A 

democracia plebiscitária é porventura o regime que dispõe de 

maior expressão quantitativa no mundo contemporâneo. Nos 

Bálcãs, na América Latina, em África, na Ásia. A diferença 

essencial entre democracia plebiscitaria e democracia 

representativa consiste em aquela ignorar, e esta respeitar, os 

direitos fundamentais garantidos, designados, na ordem 

constitucional portuguesa, por "direitos, liberdades e garantias" 

(CARDIA, 1998, p. 314). 

 

                                                 
3 A fase jacobina, mais conhecida como fase do terror, foi um período na França em que, cercados de 

crise em quase todos os setores da vida civil, os jacobinos, através de um movimento de massa social, 

instituíram o terror e o radicalismo. As práticas consistiam em matar qualquer oposicionista do governo. 
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Enquanto que a democracia orgânica consiste em uma representação parlamentar 

“substituída por uma assembleia cujos membros são designados não pelo voto político 

individual dos cidadãos, mas por deliberação de colectividades representativas de 

interesses econômicos, profissionais, culturais ou morais” (CARDIA, 1988). 

Desse modo, considerando as distintas concepções sobre democracia tecidas até o 

momento, é interessante pontuar que desde “Faktizität und Geltung” (1992), de Jürgen 

Habermas, se deve pensar o Direito em estreita conexão com a democracia. Por isso, qualquer 

diagnóstico do tempo presente deve ser elaborado considerando a intersecção de fatores, 

como o fator político e âmbito socioeconômico. Assim, é legítimo perquirir o sistema 

democrático no contexto brasileiro, para assim compreender se a sociedade civil é 

contemplada conforme um genuíno modelo democrático: em um sistema do povo para 

povo. 

 

1.1 A democracia no Brasil 

 

A democracia brasileira perpassou por diversas nuances ao longo da história, 

evidenciada a partir do eixo histórico típico de um processo mundial de disputa de 

poderes. Ao suplantar o período monárquico escravista e a República da Espada de 1889 

ao ano de 1894, a República Velha perdurou com relativa estabilidade institucional 

(BONAVIDES, 2002). Contudo, após a oligarquia dos coronéis, o Brasil perpassou por 

crises sistemáticas, oriundas de movimentos populares que não conseguiam ser sufocados 

como outrora. 

Nesse período, segundo constata Augusto Zimmermann:  

 

É certo, porém, que acaso nós houvéssemos estabelecido ainda em 1891 

a autonomia municipal e o voto secreto, as oligarquias locais também 

se beneficiariam primeiramente destas conquistas. Contudo, é fato que 

para estas mesmas a instituição de um mero estadualismo foi 

extremamente cômodo e vantajoso; porque manteve a inércia e sob 

controle a participação política das comunidades locais, permitindo-se 

o livre exercício do domínio despótico dos caudilhos e coronéis 

(ZIMMERMANN, 2014, p. 308) 
 

Diferentemente dos anos 80, “a década de 1930 representou a centralização na 

República, especialmente com o surgimento da ditadura getulista de 37, que representou 

o rompimento definitivo com o princípio federativo das autonomias estaduais” 

(ZIMMERMANN, 2014, p. 313). 
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O século XX foi marcado por uma série de transformações no Brasil; 

especificamente no ano de 1932, destaca-se a Revolução Constitucionalista, movimento 

popular de luta pela formulação de uma nova Constituição com participação social. Esse 

movimento, iniciado em São Paulo, sai derrotado, porém, ainda sim tem grande influência 

na construção da Constituição de 1934. Após ser eleito indiretamente pela Assembleia 

Constituinte, Getúlio Vargas deu início à formulação de uma nova Constituição. Essa 

Carta Magna foi formulada levando muitos dos detalhes apontados pela Revolução 

Constitucionalista, com uma nova descentralização das decisões, fortalecendo a 

autonomia dos estados. Ela trouxe, ainda, avanços significativos, como o princípio da 

alternância no poder, a garantia do voto secreto, agora estendido às mulheres, a 

pluralidade sindical e o direito à livre expressão (CARVALHO, 2008; AMARAL, 2004).  

Todavia, no ano de 1937, o próprio Getúlio Vargas dá um novo golpe de Estado, 

aliançado com a hierarquia militar e os setores da oligarquia nacional, pautado em uma 

suposta ameaça comunista, dando início à fase histórica intitulada Estado Novo. Nessa 

ditadura Vargas, como também é conhecida, destacaram-se os fatos de colocar o Brasil 

em estado de sítio; dissolver o Congresso Nacional; cassar a Constituição vigorante e 

elaborar uma nova, que centralizou os processos decisórios novamente na figura do 

presidente, tirando a autonomia dos estados federativos ao indicar os governadores dos 

estados, os chamados interventores; bem como sucumbir qualquer participação ou 

organização social (CARVALHO, 2008; AMARAL, 2004). 

Posteriormente à renúncia de Getúlio Vargas, em 1945, após intensas 

manifestações populares de insatisfação com o regime autoritário, teve início à fase 

histórica conhecida como República Populista, período que separa duas ditaduras no 

Brasil, marcando um período democrático no país (AMARAL, 2004). Durante esse 

período de quase vinte anos, apresenta-se dois fatos históricos bem relevantes: 

Primeiramente, no ano de 1946, a nova Constituição brasileira, considerada uma das 

poucas constituições promulgadas, é formulada e determina novamente a 

descentralização dos processos decisórios. Os estados federativos ganham autonomia, 

dentre outros pilares democráticos, redesenhando, assim, o sistema orçamentário 

brasileiro com distribuição de competências e atribuições. O outro momento destacado 

que ganha muita força na participação social sobre o desenvolvimento de políticas 

públicas, e por consequência fortalece a participação na definição dos gastos públicos, é 

a criação de diversas associações de moradores para organização popular e luta por 
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melhorias em políticas públicas durante os anos 1950. Esse fato histórico ganha corpo, 

visto que, até os idos anos, existiam camadas da sociedade invisibilizadas e excluídas de 

todos os processos decisórios, incluindo do próprio voto. 

Para Francisco Weffort (1978), o fato marcante é que, a partir de 1945, a 

democracia vai deixando de ser somente uma formalidade como ocorrido até 1930. É 

perceptível que é a revolução brasileira democrática em ascensão, mesmo com suas 

limitações, impossibilidades e especificidades. No entanto,  

 

[...] diante desta democracia que buscava raízes nas massas, a classe 

média tradicional desesperou-se. Marginal na Velha República apoiada 

na grande propriedade da terra, marginal nesta democracia que busca 

apoio nas massas - a classe média nunca encontrou o terreno adequado 

para a democracia pura de suas pretensões aristocráticas (WEFFORT, 

1978, p.22). 

 

A autora Maria do Carmo Campello de Souza (1985), no artigo intitulado “A 

democracia populista 1945/1964: bases e limites” relata a impossibilidade de considerar 

o referido período como uma democracia de massa. Diferentemente de Weffort, que 

considerava a Constituição de 1945 como uma democracia de massa, pois "o povo pode 

influir – e efetivamente o faz, ainda que apenas indiretamente, na composição de forças 

ao nível das elites e em sua renovação” (WEFFORT, 1978, p.18). 

Segundo a autora, basta observar os dados sobre a participação eleitoral que era 

baixíssima (37% em 1950, por exemplo), a qual era a única forma de poder político 

disponível à grande maioria. Sendo assim, era o suficiente para concluir que aquele 

período não pode ser classificado como uma democracia de massa. 

É consolidado o entendimento de que o Brasil resgata em sua história avanços e 

retrocessos no que se refere à sua perspectiva democrática. Os elementos culturais 

inerentes à formação da sociedade brasileira concorrem para a configuração das relações 

entre sociedade civil e Estado, determinando o fazer político cotidiano da esfera pública 

brasileira, permeado por uma relação de dominação e desigualdades.  

A sociedade brasileira carrega em si uma riqueza cultural múltipla, que se tornou 

híbrida no decorrer da história, guardando consigo determinantes da lógica imposta pelo 

modelo eurocêntrico de desenvolvimento. O eurocentrismo sempre foi marcante na 

cultura política brasileira, submissa a histórica cultura da classe alta, que sempre fez 

questão de reafirmar os valores burgueses, em detrimento das expressões culturais locais.  
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No Estado brasileiro, toda relação de subordinação e dominação da classe 

dominada pela dominante burguesa europeia, sempre esteve atrelado a busca de 

mecanismos para o fortalecimento e consolidação dos elementos culturais, econômicos, 

políticos e sociais dessa última, desprezando toda a história e elementos do povo nativo, 

realizando reformas necessárias à manutenção dos próprios interesses de dominação. 

 

O fato de que os pressupostos da formação econômico-social brasileira 

estiveram situados no exterior teve uma importante consequência para 

a questão cultural. Isso significa que, no caso brasileiro, a penetração 

da cultura europeia (que se estava transformando em cultura universal) 

não encontrou obstáculos prévios (COUTINHO, 2005, p. 44).  
 

Ao passar das décadas, o país foi consolidando suas bases populacionais em uma 

pirâmide desigual e excludente, assim como a economia, fruto da política que respondia 

aos anseios da classe privilegiada. Coutinho (1984, p. 137) destaca que “a tendência 

objetiva que tem a transformação social no Brasil de se realizar por meio da ‘conciliação 

pelo alto’ marca de vários modos o conteúdo da cultura brasileira”.  

Dessa maneira, não gera surpresa toda a base histórica e centrada na figura do 

Estado como o ente que visa tutelar de forma subjugadora a classe dominada pelos 

próprios interesses. A preocupação foi centrada tão somente na exploração do cidadão e 

das riquezas naturais brasileiras em benefício próprio, em nome da consolidação e 

imposição do desenvolvimento do país no parâmetro europeu. Isso representa bem como 

a sociedade brasileira nasceu e se perpetua nos dias de hoje, mas com uma nova 

roupagem, um novo cenário, constituído com a exploração moderna, utilizando outras 

ferramentas sociais e midiáticas. 

Silva e Luiz (2012) colaboram com o exposto, afirmando que: 

 

Determinante para a manutenção dos interesses da classe burguesa no 

âmbito do desenvolvimento da sociedade brasileira foi a ideia de 

“interesse nacional”. Tal concepção é uma construção ideopolítica que 

permite explorar o sentimento de pertença, próprio da natureza humana, 

favorecendo uma leitura da realidade em seu conjunto, em detrimento 

das particularidades, desigualdades entre as diferentes camadas sociais 

no país. Assim, no plano da cultura, a manipulação ideológica é eficaz. 

Visa à incorporação de valores de interesse minoritários, por parte de 

toda a população, que age como se fosse beneficiada igualmente quando 

da hegemonia de tais interesses, que notadamente são burgueses. As 

relações no âmbito do Estado brasileiro estiveram hegemonicamente 

determinadas pelo caráter elitista e intimista da organização da cultura 

no país. No entanto, vale ressaltar as resistentes e históricas lutas contra-

hegemônicas à ordem burguesa emergentes no seio da população 
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brasileira, especialmente os movimentos pela redemocratização na 

década de 1980, como exemplos históricos da resistência popular às 

determinações hegemônicas da burguesia nacional. Desta forma, 

podemos dizer que o desenvolvimento e a formação do país 

aconteceram, hegemonicamente, vinculados, aos moldes da revolução 

passiva, “de cima para baixo”. As resistências à hegemonia burguesa, 

portanto aconteceram historicamente na contra regra desta lógica. Os 

avanços populares possíveis, em meios às diferentes conjunturas, 

possuem uma dupla composição: são resultados da luta das classes 

subalternas e, em boa medida, constituem-se também concessões da 

classe dominante para garantir a manutenção da hegemonia burguesa. 

Como aponta Mota (2005) nem tudo é concessão, nem tudo é conquista, 

nem tudo se dá em nome da reestruturação do sistema capitalista, mas 

é consequência do movimento conflituoso entre o capital e o trabalho 

(SILVA; LUIZ, 2012, p. 7). 

 

Em contrário à lógica da tutela e do favor inerente às políticas populistas o 

momento de transição democrática é caracterizado por rupturas e avanços no que se refere 

à garantia de direitos à sociedade civil, frente ao Estado. As reivindicações da sociedade 

civil diferenciavam-se em seu conjunto. As diferentes classes sociais da sociedade 

brasileira lutavam motivadas por diferentes questões, sendo hegemônicas e contra-

hegemônicas. Dentre as diferentes motivações para a luta por direitos frente ao Estado, a 

luta pelos direitos humanos foi capaz de congregar as diferentes classes sociais e 

tendências políticas de oposição (CHAUÍ, 1986). 

Presente à crise estrutural, a elaboração do debate entre os chamados esquerda 

politicamente afirmando (incluindo as massas) e os de direita, notadamente composta por 

grupos conservadores e de interesses burgueses, resultou em uma constituição 

democrática liberal, apesar da participação expressiva das camadas historicamente 

afastadas do processo decisório. A lei garantiu direitos civis, políticos e sociais para os 

cidadãos brasileiros, mas a partir das reformas, alguns pontos da política fiscal e 

administrativa estatal voltaram a imperar formalmente. Não obstante, a constante e 

regular onda dos “mecanismos internacionais de regulação da economia interna, bem 

como a subordinação aos ditames do capitalismo monopolista mundial foram questões 

determinantes à hegemonia da classe dominante do país” (SILVA; LUIZ, 2005, p. 9).  

No momento que a comunidade civil se fundava em uma nova sistemática de 

política pública, o Estado também se reinventou, devido aos ditames de um processo de 

crise do capitalismo, acompanhada da onda neoliberal que assolou todo o mundo. Com 

base na política, os setores conversadores perpetuavam no aspecto formal e legal do 

Estado sua própria reestruturação neoliberal, lado a lado do sufocamento de pressões 

societárias que ganham mais força nesse período (SILVA; LUIZ, 2005). 
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É possível afirmar que, 

 

Neste sentido, na década de 1980, o Estado brasileiro reforma suas 

bases políticas e econômicas, redemocratizando-se e liberalizando-se 

respectivamente. As reformas se procedem no Estado com grandes 

dificuldades no sentido da promoção da emancipação e da autonomia 

das populações subjugadas pelo sistema capitalista. O que se observa, 

portanto, no período da transição democrática brasileira é que o país 

passou por uma dupla reforma, sendo política e econômica. Apesar do 

caráter liberal da constituição de 1988, contraditoriamente a mesma 

abre espaço para construção de meios para uma a afirmação de nova 

cultura política, na qual é possível a participação ativa da sociedade 

civil estrutura política estatal. Após a redemocratização o campo de 

participação política, aberto à sociedade civil brasileira no âmbito do 

Estado, entre os diferentes setores da sociedade civil que introduzidos 

nos espaços de participação do poder institucionalizado se relacionam 

com o Estado. As ações do Estado, mediadas pela sociedade civil, são 

impressas na agenda pública, resultando em ações para a coletividade. 

Tais ações são determinadas pelo conflito societário, capital e trabalho, 

e ainda, pelas características culturais da sociedade brasileira (SILVA; 

LUIZ, 2005, p. 9). 

 

A cultura política no Brasil, herdada de uma história de colonização europeia, de 

superposição dos valores burgueses, frente uma desagregada cultura popular, impõe ainda 

nos dias de hoje, muitos desafios para a contra-hegemonia na esfera das relações 

democráticas brasileiras. Assim, no Brasil a democracia vem sendo uma construção 

baseada e conquistas das classes operárias, mas também é fruto de concessões das classes 

burguesas, uma vez que em momentos de crise orgânica, não há como a sociedade 

permanecer em um mesmo status quo. Portanto, a reflexão sobre os limites e 

possibilidades que são impostos aos espaços participativos é relevante na medida em que 

as estruturas de poder sejam conhecidas e analisadas “de baixo para cima”, conforme a 

visão gramsciana de revolução (SEMERARO, 1999).  

No âmbito das relações que se estabelecem entre os sujeitos políticos envolvidos 

no processo de participação há uma disputa quanto ao modo do fazer político, que revela 

anseios dos mais diversos e trazem questões de interesse das distintas classes sociais da 

sociedade capitalista. Constituindo-se, desse modo, um elemento que dificulta a 

efetivação de uma prática democrática emancipatória, em favor da autonomia dos 

cidadãos participantes, devido ao pacto de dominação vigente e às relações de hegemonia, 

que se constituem resultante do modo de vivência da moderna sociedade capitalista 

(SEMERARO, 1999). 
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A partir da breve análise realizada, fica evidente que a democracia brasileira é 

recente e perpassa por um processo de consolidação, ocasionando um tratamento 

embrionário por parte da gestão governamental em diversos âmbitos sociais. De toda 

forma, é inegável que a instituição de um sistema democrático possibilitou a conquista de 

direitos e a abertura para o início da participação popular na gestão governamental. 

 

1.2 A democratização e a Constituição Cidadã 

 

Segundo José Antonio Moroni (2005), o sistema democrático estabelecido na 

Constituição de 1988 é resultado de um processo que exigiu não só a democratização do 

nosso país, mas também a publicização do Estado, a necessidade do controle social em 

cinco dimensões: formulação, deliberação, monitoramento, avaliação e financiamento 

das políticas públicas. Assim, a Constituição adota o Estado democrático de direito, que, 

segundo José Afonso da Silva (2000), se funda no princípio da soberania popular, 

impondo a participação efetiva e operante do povo na coisa pública; participação esta, 

que não se esgota na simples formação das instituições representativas, mas na busca do 

completo desenvolvimento do Estado, procurando realizar o princípio democrático como 

garantia geral dos direitos fundamentais da pessoa humana. Desse modo, é possível 

afirmar que existem artifícios democráticos que possibilitam a participação popular na 

democracia instaurada, contudo, as práticas estatais para que tais possibilidades 

vislumbrem para além da letra da lei, são limitadas. 

Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos afirmam que 

 

A Constituição de 1988 foi o marco de um recomeço, da perspectiva de 

uma nova história. Sem as velhas utopias, sem certezas ambiciosas, 

como o caminho a ser feito ao andar. Mas com uma carga de esperança 

e um lastro de legitimidade sem precedentes, desde que tudo começou. 

E uma novidade. Tardiamente, o povo ingressou na trajetória política 

brasileira, como protagonista do processo, ao lado da velha aristocracia 

e da burguesia emergente (BARCELOS; BARROSO, 2003, p. 142) 

 

Nesse ínterim, existe uma visão procedimentalista dos direitos fundamentais na 

perspectiva constitucional brasileira com algumas dificuldades evidentes, sendo a 

principal delas relativa ao fato de que a Constituição Cidadã fez opções procedimentais, 

mas foi muito mais pródiga em opções substanciais. De fato, a visão substancialista do 

constituinte brasileiro permeia todo o texto constitucional, sendo mais evidente em seu 
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preâmbulo, nos arts. 1º a 4º da CRFB/1988, no amplo rol de direitos fundamentais 

encontrados em todo o texto e no art. 170 da Constituição. Sendo assim, nas democracias 

contemporâneas a deliberação pública se presta também a permitir que a sociedade, de 

forma democrática, possa definir não somente quais são os direitos que são tidos por 

fundamentais, mas também os contornos, os limites e o alcance destes direitos 

fundamentais (MARTINS; VECCHIATTI, 2015). 

Não obstante, a mudança do contexto social, econômico e cultural do século XX 

no mundo, aliada a uma nova postura dogmática sobre os direitos fundamentais previstos 

nas Constituições, propiciou o surgimento de uma nova modalidade de democracia: a 

chamada democracia deliberativa, na qual a argumentação pública passa a ter um lugar 

de destaque e as instâncias da concretização constitucional são deslocadas para além dos 

representantes (MARTINS; VECCHIATTI, 2015). 

A movimentação democrática que surgiu na base da sociedade civil brasileira 

entre as décadas de 1970 e 1980, conseguiu ter força e expressão política suficientes para 

provocar uma verdadeira democratização no nível institucional e legal do sistema político 

da nação. A Constituição Federal de 1988, construída a partir da influência de uma 

pluralidade de forças e de sujeitos políticos, estabeleceu o Estado Democrático de Direito 

no Brasil. Além disso, promulgou uma série de princípios e de diretrizes sobre a 

participação dos cidadãos no desenho, na implementação e no controle social das políticas 

públicas que, posteriormente, foram regulamentados e operacionalizados em diversos 

mecanismos institucionais nas esferas da União, estados e municípios (CICONELLO, 

2008). 

A Constituição também reconheceu novas atribuições para as organizações da 

sociedade civil, destacando o seu papel protagonista na condução da “coisa pública”. É 

por essas razões, entre outras, que a Carta Magna foi batizada de “Constituição Cidadã”. 

Assim, os dois principais mecanismos de deliberação coletiva que foram criados ou 

reconfigurados a partir das diretrizes constitucionais de participação cidadã nas políticas 

públicas do Estado brasileiro são os Conselhos e as Conferências de Políticas Públicas. 

Importante salientar que essa dinâmica foi alterada graças ao povo, oriunda de 

incontáveis derrotas nas décadas anteriores ao processo legislativo da Assembleia 

Constitucional. 

 

Essa estrutura institucional participativa, impulsionada por pressão da 

sociedade civil organizada, gera um impacto ainda não dimensionado 
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nas próprias formas de estruturação da ação coletiva e no 

associativismo. O Estado brasileiro passou a estimular um novo 

protagonismo das associações civis e demais organizações da sociedade 

civil, dentro do sistema político nacional, a saber, o papel de exercer 

democraticamente o controle social das políticas públicas, assim como 

influenciar a sua elaboração e configuração. Esse papel, contudo, tem 

sido exercido não sem dificuldades tendo em vista a fragilidade e a falta 

de estímulo oficial às organizações da sociedade civil brasileira 

(CICONELLO, 2008, p. 5). 

 

Habermas (2003), na obra “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, 

critica a possibilidade de se manterem princípios substantivos de justiça no atual contexto 

das sociedades pluralistas. Afirma, em linhas gerais, que nas sociedades complexas 

contemporâneas, qualquer modelo que dependa de uma concepção material de 

legitimidade é incapaz de dar conta das expectativas normativas inseridas na esfera 

pública pelos diversos grupos sociais (HABERMAS, 2003).  

Para o filósofo, os direitos fundamentais formam uma categoria de direitos 

intrínseca a um sistema de direitos comunicativamente estruturado, pois “o princípio da 

democracia resulta da interligação que existe entre o princípio do discurso e a forma 

jurídica” (HABERMAS, 2003, p. 158). Habermas entende, portanto, que o núcleo 

material da Constituição exige que a deliberação pública seja pautada por ações 

comunicativas. 

Habermas (2003), entretanto, faz uma crítica contundente à concepção de 

Constituição como ordem objetiva de valores adotada pelo Tribunal Constitucional 

Federal Alemão, argumentando que quando ele se deixa conduzir pela ideia de realização 

de valores materiais, dados pelo direito constitucional, transforma-se em uma instância 

autoritária.  

Além disso, concebe o papel do controle de constitucionalidade como voltado 

apenas para a proteção do sistema de direitos que possibilita a autonomia privada e 

pública dos cidadãos; afirmando que o tribunal constitucional precisa examinar os 

conteúdos das normas controvertidas no contexto dos pressupostos comunicativos e 

condições procedimentais do processo de legislação democrática. O caso brasileiro 

também figura com essa problemática desde o nascedouro do seu texto constitucional 

de1988. 

Assim, os direitos fundamentais e os princípios do Estado de Direito são 

concebidos como uma resposta à pergunta sobre como institucionalizar as condições de 

comunicação do procedimento democrático. 
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1.3 A Constituição Cidadã 30 anos depois e a democracia 

 

Analisando o sistema político no Brasil de hoje, é perceptível que se trata de um 

regime com contornos democráticos. Conforme assevera Dahl (1971), o país ampliou 

significativamente as condições de contestação pública e participação política, porém, 

não há como negar que existam problemas no que se refere tanto à "qualidade" da 

contestação pública e da participação do cidadão, quanto ao funcionamento efetivo do 

processo decisório democrático. 

Isto porque: 

 

Consideremos, então, a democratização como formada por pelo menos 

duas dimensões: contestação pública e direito de participação [...]. A 

maioria dos leitores certamente acredita que a democratização implica 

mais do que essas duas dimensões; mais adiante discutirei uma terceira 

dimensão. Mas proponho que se limite a discussão aqui a essas duas. 

Pois a questão, creio eu, já está colocada: desenvolver um sistema de 

contestação pública não é necessariamente equivalente à 

democratização plena. Para demonstrar mais claramente a relação entre 

contestação pública e democratização, coloquemos as duas dimensões 

[...]. Como um regime pode ser teoricamente localizado em qualquer 

lugar no espaço limitado pelas duas dimensões, fica imediatamente 

evidente que nossa terminologia para regimes é quase inapelavelmente 

inadequada, pois se trata de uma terminologia invariavelmente fundada 

mais na classificação do que no posicionamento relativo (DALH, 1971, 

p. 8). 
 

A Constituição do Brasil de 1988 completou 30 anos em 2018, em uma conjuntura 

na qual o país confronta-se com um retrocesso sem precedentes nos âmbitos executivo, 

legislativo e judiciário, resultante do esfacelamento da garantia dos direitos de cidadania 

relacionado ao ajuste ao econômico, fiscal e social da crise (OLIVEIRA; KRÜGER, 

2018). A Constituição de 1988 reconheceu direitos sociais inéditos no Brasil, 

particularmente no campo da Seguridade Social, organizados como um sistema híbrido 

(BOSCHETTI, 2009), ao conjugar direitos derivados do trabalho (previdência), direitos 

de caráter universal (saúde) e direitos seletivos (assistência). Faleiros (2000) reconhece 

os avanços obtidos pela Constituição de 1988 no campo dos direitos sociais, porém 

destaca seu caráter liberal-democrático universalista ao expressar as contradições da 

sociedade brasileira, no sentido de fazer conviver as políticas estatais com as de mercado. 

Apesar da concordância essencial com as análises relatadas, cabe destacar o tema 

da participação social no decorrer dos 30 anos pós-Constituição, na cultura política da 
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sociedade brasileira e na criação de instituições participativas. É necessário deixar claro 

o conceito de participação popular requerido nas políticas públicas, para a gestão pública 

e estatal dos serviços sociais, como a saúde. A formação social brasileira é historicamente 

subordinada ao capital monopolista internacional e a soberania forjou-se na revolução 

pelo alto, fatos que legaram a não afirmação dos institutos democráticos favoráveis aos 

direitos sociais e a participação popular nos serviços públicos (OLIVEIRA; KRÜGER, 

2018). 

A conquista dos direitos políticos e sociais é muito recente no Brasil e a legislação 

de 1988 representou uma modernização política formal, vinculada à democracia popular 

e participativa. O reconhecimento de direitos sociais possibilitou a inserção da 

participação deliberativa e fiscalizadora da sociedade. Esta participação vem se 

materializando institucionalmente como uma espécie de acomodação da democracia 

formal, por meio dos Conselhos e das Conferências de direitos e políticas, nos diversos 

temas das políticas públicas, nas três esferas de governo. Contudo, essa possibilidade 

jurídico-formal da participação nas políticas sociais tem promovido a socialização da 

política, mas não a socialização do poder de decisão político (NETTO, 1990), e, 

tampouco, uma apropriação social das estruturas de poder dos governos e do Estado 

(COUTINHO, 2008).  

A participação institucional nesses 30 anos não promoveu socialização do poder 

de decisão político e nem a apropriação social das estruturas de poder dos governos, que 

podem se materializar em participação em escolhas de cargos políticos; definição e 

prioridade dos instrumentos de gestão; critérios de divisão orçamentária entre esferas de 

governo e fontes de financiamento. Por serem fundamentais à luta da classe trabalhadora, 

as contradições e os limites dos espaços de participação popular na sociedade capitalista 

são evidenciados na presente discussão (OLIVEIRA; KRÜGER, 2018).  

A igualdade jurídica dada pela Constituição e os espaços de socialização da 

política são essencialmente limitados pela estrutura econômico-social. Todavia, se a luta 

pela igualdade e estes espaços de participação emergirem, vinculados à radicalidade da 

democracia popular, e não se apequenarem as pautas setoriais, existirão possibilidades de 

generalizar e intensificar o reconhecimento dos direitos. 

 Segundo ratifica Juliana Borcat e Lívia Pelli (2012), que: 

 

Com o advento da nova Carta Magna, o Brasil foi inserido no rol dos 

países democráticos, depois de vinte e cinco anos de regime militar. A 
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soberania popular, enfim, retomou para si o poder constituinte que lhe 

fora usurpado desde 1964 (PELLI; BORCAT, 2012, p.139). 

 

Nessa perspectiva, também assevera Luís Roberto Barroso e Ana Paula de 

Barcellos (2003): 

 

A Constituição de 1988 foi o marco zero de um recomeço, da 

perspectiva de uma nova história. Sem as velhas utopias, sem certezas 

ambiciosas, como o caminho a ser feito ao andar. Mas com uma carga 

de esperança e um lastro de legitimidade sem precedentes, desde que 

tudo começou. E uma novidade. Tardiamente, o povo ingressou na 

trajetória política brasileira, como protagonista do processo, ao lado da 

velha aristocracia e da burguesia emergente (BARROSO; 

BARCELLOS, 2003, p. 142).4 

 

Apesar das críticas que o texto constitucional possa merecer, “deve-se admitir que 

a Magna Carta de 1988 buscou, de modo geral, o enunciado de suas normas, tornar efetiva 

a instituição de um Estado Democrático de Direito” (PELLI; BORCAT, 2012). Destarte, a 

maneira de como o cidadão lida coletivamente com a tutela estatal, possibilita que a 

democracia seja aprimorada no que concerne à ampliação e manutenção de direitos, além 

de concretizar a consolidação de espaços decisórios participativos.  

O sistema democrático brasileiro atual revela a influência dos paradigmas 

proposto por Schumpeter (1984) e Dahl (1997), sobre os quais compreende-se que um 

governo para ser democrático deve nascer de eleições periódicas e competitivas, 

caracterizando um método de alternância das elites no poder. Schumpeter (1984) ressalta 

que Democracia significa apenas que o povo tem a oportunidade de aceitar ou recusar as 

pessoas designadas para governá-lo, restringindo a participação popular apenas a opção 

de escolher (voto) um representante.  

A participação dos indivíduos nas decisões no âmbito político, apesar de ocorrer 

em certos episódios pontuais da historiografia brasileira, mostra a sua força decisiva para 

o êxito dos movimentos. Contudo, é preciso lembrar o exposto por Pateman (1992), a 

qual argumenta que a participação mais ampla na esfera política começa necessariamente 

com a participação em microesferas da vida social. De acordo com a autora, quanto mais 

os indivíduos participam, mais capacitados se tornam para fazê-la. Entretanto, não é 

                                                 
4 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história: A nova interpretação 

constitucional e o papel dos princípios do Direito Brasileiro. Disponível em 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45690/45068>. Acesso em 30 de jun. 2019. 
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possível negar que a sociedade brasileira carece de maior interesse quando se trata de 

assuntos relacionados à política (SALES, 2014).  

Para Amorim (2007) as desigualdades e exclusão social, fome, desemprego, 

analfabetismo, manipulação da imprensa, o enriquecimento desonesto de alguns políticos 

e ainda escândalos de corrupção favorecem o desinteresse, a descrença e o afastamento 

dos indivíduos das questões políticas. Assim, predomina-se a cultura sobre a qual a 

maioria da população acaba se preocupando em sanar necessidades individuais imediatas. 

 Como recorda Miguel5 (2005), um povo que não disponha das condições básicas 

para uma vida digna não estará em condição de exercer a soberania que, segundo o ideário 

democrático, é o seu papel. Portanto, para que a democracia seja um regime político 

legítimo evidencia-se a importância da participação da população nas decisões política. 

Essa participação é defendida pelos teóricos clássicos da democracia e retomada pela 

cientista política Pateman (1992) como cerne de um governo democrático. E diante dessa 

historiografia é possível considerar que no Brasil de hoje a democracia ainda e mais 

representativa do que participativa. 

 

2. DEMOCRACIA PASSIVA E ATIVA 

 

Segundo os postulados de Immanuel Kant (2012), a democracia seria 

incompatível com o liberalismo, visto que, sua defesa está no âmbito dos direitos naturais 

que a Constituição de um Estado não poderia prejudicar: 

 

O direito natural no estado de uma constituição civil (quer dizer, aquele 

que para ela pode ser derivado de princípios a priori) não pode ser 

prejudicado pelas leis estatutárias desta última, e assim permanece em 

vigor o princípio jurídico: “Lesa-me quem procede segundo uma 

máxima pela qual me é impossível ter um objeto de meu arbítrio como 

meu”. Pois a constituição civil é somente o estado jurídico por meio do 

qual o seu é assegurado a cada um, ainda que sem ser, a rigor, 

constituído e determinado. – Toda garantia já pressupõe, pois, o seu de 

alguém (a quem isso é assegurado). Por conseguinte, antes da 

constituição civil (ou abstraindo dela) têm de ser admitidos como 

possíveis um meu e um seus exteriores e, ao mesmo tempo, o direito de 

forçar qualquer um, com quem poderíamos de algum modo nos 

relacionar, a entrar conosco em uma constituição em que o meu e o seu 

possam ser assegurados (KANT, 2012, p. 60). 

 

                                                 
5 MIGUEL, L. F. A Democracia no Brasil. Com Ciência: Revista eletrônica de jornalismo científico. 

Disponível em: < www.comciencia.br/dossies-1-72/reportagens/2005/07/08.shtml>. Acesso em 03 de jul. 

de 2019. 
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Tais premissas ecoam a figura de Carl Schmitt (2003), que assevera que os 

elementos próprios do Estado de direito, qual sejam, direitos fundamentais e divisão de 

poderes, não implicam forma de governo alguma, mas “só uma série de limites e controles 

do Estado, um sistema de garantias da liberdade burguesa e da relativização do poder do 

Estado” (Schmitt, 2003, p. 201). Segundo ele, “a concepção de Kant correspondente ao 

Estado burguês de direito relativiza todos os princípios político-formais ao convertê-los 

em meios orgânicos do equilíbrio de poderes” (Schmitt, 2003). 

Kant em “Resposta à pergunta: O que é o Esclarecimento” (1783), salienta que o 

indivíduo, muitas vezes por covardia, ou até mesmo por preguiça acaba por se sentir 

confortável ao se submeter a tutela de outrem, de modo que sair da “minoridade” por 

conseguinte se emancipar é uma tarefa deveras difícil (KANT, 2012). Conforme Kant, é 

mais fácil ser menor, delegando decisões à terceiros de modo a deixar em segundo plano 

o senso crítico e até mesmo a possibilidade de assumir responsabilidades acerca de seus 

atos (KANT, 2012). 

O Esclarecimento é a libertação do homem de sua imaturidade auto-

imposta. Imaturidade é a incapacidade de empregar seu próprio 

entendimento sem a orientação de outro. Tal tutela é auto-imposta 

quando sua causa não reside em falta de razão, mas de determinação e 

coragem para usá-lo sem a direção de outro. Tenha coragem de usar sua 

própria mente! Este é o lema do Esclarecimento. A preguiça e a 

covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, 

depois que a Natureza de há muito os liberou de uma direção alheia, 

continuem, no entanto, de bom grado tutelados durante toda a vida. São 

também as causas que explicam por que é tão fácil que os outros se 

constituam em seus tutores. É tão cômodo ser imaturo. Se tenho um 

livro que faz às vezes de meu entendimento, um pastor que tem 

consciência por mim, um médico que decide a respeito de minha dieta 

etc., então não preciso nem tentar. Não tenho necessidade de pensar, 

quando posso simplesmente pagar; outros se encarregarão em meu 

lugar do trabalho cansativo (KANT, 2012, p.145). 

 

A democracia passiva e ativa a qual se refere o presente capítulo, se faz presente 

no tocante do cidadão tutelado e de outro lado, o cidadão protagonista da sua própria 

história civil e política. Os escritos de Schmitt (2003) corroboram com a ideia de que a 

democracia e o eixo político não comungam diretamente “do povo para o povo”, como 

anunciado no ideário contemporâneo e elencado no primeiro capítulo deste trabalho. As 

leis constitucionais, apesar de anunciarem direitos fundamentais fidedignos com o 

contexto democrático, falha na prática realizada pelos representantes do povo, já que não 

garante a abertura para que o povo tome o poder que é instituído na Carta Maior. 
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A tese central de estruturação da filosofia habermasiana permeia a ideia de 

cidadãos emancipados, isto é, o exercício do protagonismo nas relações sociais, 

notadamente no aspecto político, por meio do qual o indivíduo passa a se reconhecer 

enquanto ente protagonista da sua própria história e do seu meio coletivo. Em comparação 

ao crescimento individual do Ser, a sociedade é percebida, então, como sequência natural 

rumo à maioridade. Esse conceito consiste na faculdade do ator social em formar 

pressupostos de esclarecimento, deixando para atrás a menoridade até então vigorante 

(KANT, 2012). 

Por essa abordagem, é possível depreender algumas análises da teoria de 

Habermas, que são frutos do seu estudo: o conhecimento empírico, a seara política e 

cultural dos indivíduos e as problemáticas em relação a racionalidade e a comunicação. 

Salienta-se que apesar da complexidade e diversidade oriunda das teses de Habermas, a 

ideia de emancipação é ramificada em todas as suas análises, mediadas pelo fator da 

racionalidade para o alcance do amplo e acessível entendimento. 

Maíra Baumgarten (1998) contribui com a ideia afirmada, tendo em vista que  

 

Para Habermas, na medida em que os homens pensam, falam e agem 

coletivamente de forma racional estão se libertando tanto das formas de 

conceber o mundo impostas pela tradição, quanto das formas de poder 

hipostasiadas pelas instituições, assumindo a ação comunicativa um 

caráter emancipatório. É através dessa ação que é possível combater o 

dogmatismo, a dominação social e qualquer forma de coação interna ou 

externa imposta aos sujeitos falantes e agentes (BAUMGARTEN, 

1998, p. 169) 

 

É importante compreender, sobretudo, que o bem-estar social por vezes será 

relativizado em prol da disputa por interesses individuais em detrimento do coletivo. 

Contudo, o cidadão, munido de informações qualificadas sobre seus direitos, articulado 

com a comunidade e atuante em diversas frentes sociais, como participando de audiências 

públicas, consegue garantir não só o seu direito, mas o direito coletivo. O direito de todo 

cidadão ao acesso justo e igualitário das políticas públicas, conforme emana da 

Constituição, sem qualquer distinção de cor, raça ou gênero, assim como o direito à 

garantia da maior defesa constitucional existente: a dignidade humana, imprescindível à 

existência do Ser. 

 

Mas só aquele que é esclarecido não tem medo de sombras e tem à mão 

um numeroso e bem disciplinado exército para garantir a paz pública, 

pode dizer aquilo que não ousa um Estado livre: argumentai 
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(Räsonniert) tanto quanto quiserdes e sobre qualquer coisa que 

quiserdes; apenas obedecei! Surge aqui um padrão estranho, inesperado 

nos assuntos humanos, bem como em outros lugares, quando se 

considera o conjunto, em que quase tudo é paradoxal. Um maior grau 

de liberdade civil parece vantajoso para a liberdade de espírito do povo 

e, contudo, estabelece limites intransponíveis; um grau menor daquela 

dá a esse espaço o ensejo de expandir-se tanto quanto possa. Assim, se 

a natureza por sob esse rígido invólucro desenvolveu o germe de que 

cuida ternamente, a saber, a propensão e a vocação ao pensamento livre, 

este atua em reverso progressivamente sobre o modo de sentir do povo 

(com o que este se torna, pouco a pouco, capaz de agir livremente), e 

finalmente até mesmo sobre os princípios do governo, que acha 

benéfico para si próprio tratar o homem, que agora é mais do que 

simples máquina, de acordo com a sua dignidade (KANT, 2012, p. 9). 

 

Assim, faz-se necessário analisar se a democracia representativa funciona com a 

mesma intenção que o legislador promulgou na Constituição Cidadã, a partir do cenário 

social que se encontra em meados do século XX. E para, análise em detrimento da 

democracia deliberativa, compreendendo como Kant e Habermas constroem suas teorias 

a partir da práxis societária para a contribuir com a liberdade, emancipação e 

esclarecimento social. 

 

3. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

 

Para Edilene Lôbo (2010), a importância do processo de escolha dos 

representantes do povo na democracia representativa é essencial para a existência da 

própria sociedade política, de seus princípios, fundamentos, direitos e garantias; assim 

como a participação ativa dos cidadãos é imprescindível para alimentar o modelo 

democrático, em uma espécie de carga e retrocarga. É dela que nasce o vínculo entre os 

eleitos e os leitores, conferindo legitimação aos atos dos primeiros no exercício do 

mandato outorgado pelos segundos, em cumprimento ao dispositivo constitucional, 

paradigma do Estado Democrático de Direito, segundo o qual “todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente” (artigo 1º, 

parágrafo único, da Constituição).  

Marcelo Neves (2007) também acredita que sem eleições democráticas ou um 

equivalente funcional, parece impossível, na sociedade complexa de hoje, que os sistemas 

político e jurídico não se identifiquem excludentemente com concepções ideológicas 

abrangentes ou interesses de grupos privilegiados.  
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A falta de eleições democráticas conduz, nas condições atuais, à identificação do 

“Estado” com determinados grupos e, com isso, à diferenciação do sistema jurídico, 

inadequada à complexidade da conexão de comunicações, expectativas e interesses 

constitutivos da sociedade. Importa destacar que as eleições interessam ao conjunto da 

sociedade e, sobretudo, às parcelas fragilizadas economicamente mais do que aos grupos 

privilegiados e já estabelecidos (NEVES, 2011).  

Existem exemplos na política histórica brasileira que revelam a captura do poder 

político pelo poder econômico em governos de diferentes colorações ideológicas, o que 

tende a ser mais gravoso e aprofundado em regimes estáticos ou antidemocráticos, sem a 

real possibilidade de alternância. Sendo assim, o conjunto das instituições político-

eleitorais, quais sejam partidos políticos fortes, sufrágio universal e voto direto, secreto e 

com valor igual para todos, eleições livres, justas e periódicas, Justiça Eleitoral, Direito 

Eleitoral e o Direito Constitucional, formam o elo tangível entre a democracia e a 

representação política, constitui fundamental mecanismo de concretização, ainda que 

parcial, da soberania popular e sintetiza, em termos jurídico-políticos, uma parcela 

importante dos direitos fundamentais (NEVES, 2011). 

O conceito de representação, segundo Pitkin (2006), só entra para o campo da 

atividade política junto a um desenvolvimento histórico das instituições e do pensamento, 

especialmente na língua inglesa no século XVII. Etimologicamente, a palavra representar 

ganha o significado de atuar em nome de outros. Essa definição é de grande importância 

porque já denota uma espécie de autorização do poder. Mas a ideia de representação 

política só entra para a teoria política com o clássico Leviatã, de Hobbes, publicado em 

1651. Na obra, o autor trata a representação em termos de autorização. Ao ser escolhido, 

o representante adquire direitos e poderes e deve fazer aquilo que esperam que façam, e 

não o que lhe satisfaz.  

De acordo com Pitkin (2006), a teoria política segue, a partir de Hobbes, por um 

longo caminho que tem como pano de fundo os acontecimentos históricos, como as 

grandes revoluções. Entre as principais questões que ganharam espaço e foram 

amplamente discutidas dentro do campo da teoria política está a relação entre mandato e 

independência. O debate resgata uma questão fundamental da teoria política:  

 

Um representante deve fazer o que seus eleitores querem ou o que ele 

acha melhor? A discussão nasce do paradoxo inerente ao próprio 

significado da representação: tornar presente de alguma forma o que 

apesar disso não está literalmente presente. Mas, na teoria política, o 
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paradoxo é recoberto por várias preocupações substantivas: a relação 

entre os representantes na legislatura, o papel dos partidos políticos, a 

medida em que os interesses locais e parciais se encaixam no bem 

nacional, a forma pela qual a deliberação se relaciona com o voto e 

ambas se relacionam com o exercício do governo (PITKIN, 2006, p. 

30).  

 

É razoável compreender que a democracia representativa se consolida, de fato, no 

século XVIII e se expande de maneira vigorosa no cenário globalizante do século XX. 

De acordo com Santos e Avritzer (2002), é na segunda metade do século XX que podemos 

observar a consolidação de uma crise gerada pela soma de duas patologias: a patologia 

da participação, com altos níveis de abstenção, e a patologia da representação, com os 

indivíduos sentindo-se cada vez menos representados por aqueles eleitos. O processo 

globalizante impulsiona, segundo os autores, uma nova fase da democracia, com ênfase 

no contexto local e a recuperação de tradições participativas em vários países. 

Manin, Przeworski e Stokes (2006) observam que, mais do que proporcionar a 

participação, as eleições servem para selecionar boas políticas ou políticos que sustentam 

determinadas ações. As eleições fornecem à democracia representativa a sensação de uma 

democracia direta. Essa perspectiva é chamada pelos autores de ponto de vista do 

mandato. A representação por mandato é a situação na qual os políticos adotam iniciativas 

como plataformas eleitorais, aquelas que são consideradas melhores pelos cidadãos com 

vistas a uma avaliação satisfatória pelo eleitorado e bons resultados em um processo de 

reeleição.  

Outro ponto de vista é o da prestação de contas. Nele, o processo eleitoral também 

serve para manter os governos responsáveis pelos resultados de suas ações passadas. “Por 

anteciparem o julgamento do eleitor, os governantes são induzidos a escolher políticas 

julgando que serão bem avaliadas pelos cidadãos no momento da próxima eleição” 

(MANIN, PRZEWORSKI E STOKES, 2006).  

Assim, na representação por prestação de contas, os representantes são 

controláveis a partir do processo de tomada de contas, no qual os eleitores votam para 

reterem os candidatos quando eles agem a favor do povo. As duas perspectivas, que se 

complementam em certo aspecto, são problemáticas porque dependem de um fator que 

ainda é fruto de grandes discussões, especialmente nos debates contemporâneos. Para que 

as pessoas consigam votar conscientes a partir da avaliação de um mandato é preciso que 

tenham acesso às informações sobre esse mandato. O acesso à informação auxilia os 
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cidadãos em suas escolhas por ser o principal mecanismo de transmissão de conteúdos e 

a transparência governamental auxilia nessa perspectiva. 

De acordo com Manin, Przeworski e Stokes (2006), as eleições estão longe de ser 

suficiente para garantir o bem-estar do cidadão. Os autores ressaltam que este não é um 

argumento contra a democracia, mas a favor de uma inovação institucional. Nesse 

sentido, eles defendem instituições que aumentem a transparência, facilitando as decisões 

dos cidadãos. Mesmo se as responsabilidades forem claramente assinadas, os maus 

governos puderem ser castigados e os bons eleitos, os eleitores forem bem informados 

sobre a relação entre políticos e interesses específicos, e o comportamento dos políticos 

em busca de rentabilidades estiver sujeito a escrutínio cuidadoso, a eleição não é um 

instrumento suficiente de controle sobre os políticos. “Os governos tomam milhares de 

decisões que afetam o bem-estar individual. E os cidadãos têm apenas um instrumento 

para controlar essas decisões: o voto” (MANIN; PRZEWORSKI; STOKES, 2006).  

A partir da análise realizada até aqui, a democracia representativa possui uma 

limitação ao restringir a participação ativa ao processo pós-eleitoral. Mas isso não 

significa que este modelo não ofereça sustentação para outros argumentos. Um deles é o 

de complementar a democracia representativa com aspectos da democracia participativa: 

é a chamada democracia deliberativa. 

 

4. DEMOCRACIA DELIBERATIVA HABERMASIANA 

 

A transformação do Direito e da democracia deliberativa habermasiana resulta em 

três perspectivas. A primeira, a constituição de uma normatividade diversa da razão 

prática, à medida que a razão comunicativa se constitui como normatividade a posteriori. 

A segunda, não sendo imediata, mas apenas mediatamente normativa, a validade inerente 

ao Direito é falível, e, portanto, sempre aberta à problematização e à revisão, tendo o 

Direito que se instituir como disciplina prescritiva e ao mesmo tempo falível. A terceira, 

a rearticulação da relação entre Direito e Moral: há uma simultaneidade genética entre as 

duas esferas, não havendo preponderância normativa de uma sobre a outra, ao mesmo 

tempo em que há uma relação de complementaridade operada por meio do processo 

legislativo (BIGONHA; JÚNIOR, 2012). 

Segundo afirma Bigonha e Júnior (2012): 
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É a ideia de autonomia, por conseguinte, que nutre a expectativa de que 

a normatividade jurídico-estatal seja concebida como emanação da 

vontade livre de cidadãos associados e como lei dotada de 

reconhecimento universal. É essa ideia motriz que articula a de sujeito 

de direito, colocando em movimento uma normatividade jurídica que é 

ao mesmo tempo autônoma e heterônoma. Autônoma já que criação e 

reflexo da vontade livre que dá a si mesma as próprias leis e, 

heterônoma, por reconhecer, na normatividade proveniente de uma 

estrutura estatal. A legitimidade necessária para prescrever condutas, 

sendo o Estado a projeção da vontade associada e, como tal, a 

instituição por excelência da liberdade (BIGONHA; JÚNIOR, 2012, p. 

68). 

 

Com relação a complexidade da modernidade e sua relação com a filosofia, 

Habermas (2000), reflete que 

 

Hegel foi o primeiro a tomar como problema filosófico o processo pelo 

qual a modernidade se desliga das sugestões normativas do passado que 

lhe são estranhas. Certamente, na linha de uma crítica da tradição que 

inclui as experiências da Reforma e do Renascimento e reage aos 

começos da ciência natural moderna, a filosofia dos novos tempos, da 

escolástica tardia até Kant, já expressa a autocompreensão da 

modernidade. Porém apenas no final do século XVIII o problema da 

autocertificação da modernidade se aguçou tal ponto que Hegel pôde 

perceber essa questão como problema filosófico e, com efeito, como o 

problema fundamental de sua filosofia. O fato de uma modernidade sem 

modelos ter de estabilizar-se com base nas cisões por ela mesma 

produzidas causa uma inquietude que Hegel concebe como "a fonte da 

necessidade da filosofia" (HABERMAS, 2000, p. 24). 

 

Outra contribuição que Habermas sugere é quanto ao desenvolvimento da 

modernidade, existindo uma dualidade entre o sistema e o mundo da vida. No primeiro 

caso, ao longo do tempo, foi desenvolvida a ação estratégica, por meio da qual, 

notadamente os governantes, se apoderam da ação estratégica para obter o próprio 

interesse de exploração. Já no segundo caso, a ação comunicativa imperaria, através da 

comunicação humana, harmonizando seus interesses para o consenso. Ao decorrer do 

capitalismo, houve a colonização do mundo da vida pelo sistema, que se apodera e visa 

se manter perpetuada. 

Contudo, com a ascensão da democracia moderna, é possível, segundo Habermas 

(1989), que a criação seja aprimorada para que o sistema possa ser rompido e o mundo 

da vida surgir eficazmente, com a prática de consenso mútuo, por meio do qual o cidadão 

tenha autonomia para a concepção das opções de escolha. 
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Torna-se transparente a ideia de que a partir de procedimentos e atos com base na 

deliberação normativa-racional, a filosofia habermasiana se constitui. Mas o que a torna 

legítima, é o processo que possibilita a discussão pública, ampla e igualitária entre os 

participantes para a tomada de decisões políticas.  

Com isso, a democracia se fundamenta racionalmente, resultando na utilização da 

deliberação por parte dos atores sociais na participação política. Dessa maneira, passa a 

ser configurado que não somente o voto seja a salvaguarda do contexto democrático, mas 

sim, a participação discursiva dos interessados e afetados pelas decisões realizadas. É 

assim, que se propõe a democracia: ampliando a ideia de soberania popular concebida 

constitucionalmente.  

Habermas (2010) ressalta que nas sociedades modernas ocorre tensão entre a 

facticidade e a validade, isto é, entre fato e norma, a qual é maximizada 

proporcionalmente ao aumento da complexidade societária. Com esse panorama, a 

linguagem, na tese habermasiana, ocupa a centralidade na tensão da facticidade e validade 

responsável pela integração civil. Habermas ainda afirma que essa tensão se situa em 

outro campo da vida: o do direito, notadamente nas formas de institucionalização da 

sociedade e no Estado de Direito.  

Com a base da emancipação permeando toda sua teoria, o filósofo resgata através 

de seus estudos sobre a ciência do Direito, que essa atuaria na sociedade com a 

configuração de algumas premissas básicas: a tentativa de mediação entre facticidade e 

validade na sociedade, entre o sistema moderno e o mundo da vida e o objetivo de 

desempenhar a integração independente do cunho moral. Essa independência da força 

moral surge como elemento interessante para a compreensão das sociedades 

contemporâneas, tendo em vista que nas sociedades antigas, a moral possuía pleno poder 

e domínio social instituído; enquanto que nas modernas, o que vem imperando são as leis, 

afetando e qualificando o tipo e o nível de solidariedade entre os membros do elo social 

(GOMES, 2015). 

O Direito, paulatinamente, vai ocupando um papel importante na mediação da 

complexidade das relações humanas, sendo útil na medida em que os procedimentos 

jurídicos de validade servem de fundamento para o desenvolvimento de novas formas de 

solidariedade social, sendo possível somente em um regime de democracia. O uso da 

linguagem e do direito permite aos indivíduos a ampliação da concepção de sua própria 

autonomia e protagonismo diante dos conflitos inerentes a própria relação interpessoal, 

como na relação coletiva, ambas habitadas por interesses de poder a todo momento. 
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A prática democrática consiste, desse modo, na construção de acordos e consensos 

mediados pela linguagem, e o direito figura nesse panorama, como um catalisador útil ao 

fornecimento das ferramentas para que a sociedade atinja o esclarecimento necessário 

para dirimir seus litígios. Já a política na relação social, “deveria ser o do acordo racional 

em vez do compromisso, e o ato político decisivo é aquele de se engajar no debate público 

com a finalidade do surgimento do consenso” (ELSTER, 2001). 

Sendo assim, a democracia deliberativa consiste em um potencial elo com a 

consolidação do mundo da vida, segundo os escritos de Habemas. Importante também, 

pois acaba por ampliar os denominadores da participação ativa do cidadão, permitindo 

que os indivíduos se reconheçam nas decisões, criando um olhar integrador e fortalecedor 

da política que o cerca. A participação, acaba por fortalecer a educação social desses 

indivíduos, transformando suas vidas e impactando outras, de maneira a protagonizar o 

mundo da vida conforme suas próprias percepções e não sendo meramente tutelado pelo 

Estado. 

 

A democracia deliberativa não parte nem de uma concepção de homem, 

de sociedade ou de Estado idealizados, mas da concretude do homem, 

da sociedade e do Estado, utilizando os processos comunicativos como 

forma de superação de impasses. A democracia deliberativa se baseia 

no respeito mútuo entre os indivíduos numa perspectiva igualitária, isto 

é, caracteriza-se por ser uma forma de governo em que cidadãos livres 

e iguais justificam suas decisões políticas mediante um processo em que 

as razões são aceitáveis e acessíveis a todos os concernidos (GOMES, 

2015, p. 127) 

 

O conjunto da prática de deliberação pública está presente, mesmo que não de 

forma eficaz, na modernidade, como em associações, audiências públicas e suportes 

governamentais de transparência da vida pública, como a Lei de Responsabilidade Fiscal 

e a Lei de Transparência, garantidos em lei. O direito exerce, mais uma vez, papel 

importante para o estímulo e equilíbrio das relações sociais por meio do protagonismo 

cidadão. Mecanismos estatais são abertos à sociedade, devido não a corroboração estatal, 

mas às pressões sucessivas, a custo de muita luta e sangue dos povos historicamente 

oprimidos durante milênios.  

O que de fato, promulga Habermas, é uma democracia deliberativa que preserve 

a dignidade humana, prezando pela contribuição do povo na esfera pública. “Esta, por 

definição, é mais aberta à deliberação de qualquer tema, forjando, inclusive, problemas e 
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questões que não são captados pela agenda do poder administrativo, para o qual é 

conduzido apenas após sua densificação, seu equacionamento” (TAVARES,2012). 

Assim, complementa Tavares (2012), 

 

A associação entre democracia deliberativa e participação da sociedade 

civil nos espaços públicos de debate ou decisão no Brasil engendrou 

descobertas e novas formulações atinentes tanto ao âmbito estritamente 

teórico quanto à produção e interpretação de dados empíricos cuja 

obtenção, aliás, demandou a criativa mobilização de um sofisticado 

arsenal metodológico. Quanto à teoria política, contribuições genuínas 

sobre o debate contemporâneo da democracia deliberativa encontraram 

lugar em estudos nitidamente inspirados pela experiência participativa 

no Brasil. Um exemplo, dentre inúmeros que poderiam ser 

mencionados, é a categoria “públicos participativos”, elaborada por 

Wampler e Avritzer (2004) no contexto de estudos sobre os novos 

arranjos participativos brasileiros. O objetivo dos autores foi aproximar 

o conceito de deliberação pública da atuação cidadã dentro do sistema 

estatal (para além de mera relação de influência), sem que, 

necessariamente, suceda-se uma colonização da informalidade do 

mundo da vida pelos imperativos da burocracia (TAVARES, 2002, p. 

40). 

 

Ainda, para Habermas, as instituições fundadas na democracia só têm razão de 

existirem se estiverem elaboradas por processos comunicativos livres de coação, 

equânimes e contando com a participação de todos interessados e afetados, envoltos com 

o princípio norteador da razão, obtendo a anuência coletiva com base no entendimento 

mútuo. Mas, essa dinâmica está em crise, o que requer a análise prática das ações estatais 

e do cidadão, para que o equilíbrio das relações seja atingido, com a alteração do polo de 

poder: o povo. 

 

5. ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES POPULARES BRASILEIRAS 

 

 A partir da análise tecida até aqui, perpassando sobre o conceito e processo 

histórico da construção da democracia brasileira e da diferenciação do sistema 

representativo e deliberativo, é importante abordar algumas das manifestações populares 

de âmbito nacional, que revelam importantes configurações da esfera social que serão 

analisadas no subtítulo seguinte. Para tanto, será abordado um dos principais movimentos 

populares modernos: O Movimento Passe Livre (MPL) de 2013, também chamado por 

alguns teóricos de Jornadas de Junho. 

 Em junho de 2013, os brasileiros, visivelmente insatisfeitos com os serviços 

públicos, vão às ruas em protesto. De uma maneira que não acontecera desde o 
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movimento das Diretas-Já em 1984 e em 1992 pelo Impeachment do então presidente 

Fernando Collor de Mello, reunindo mais de 128 cidades (RIBEIRO, 2014). 

 

Conforme infere Renato Ribeiro (2014): 

 

A má qualidade e os preços altos do transporte público foram o alvo dos 

primeiros protestos. Como regra, os ônibus urbanos e o tráfego são 

controlados pelos municípios e os trens de superfície pelos estados, 

então os protestos originais não visavam o governo federal. O 

Movimento Passe Livre protestara em anos anteriores, mas jamais 

conseguira em conter o aumento contínuo das tarifas ou melhorar a 

qualidade de um sistema que faz a maioria dos pobres nas grandes 

cidades gastarem diariamente cerca de 4 horas – às vezes até quase oito 

horas – indo para o trabalho e voltando para casa. Em 2013, porém, os 

movimentos conseguiram uma organização melhor e foram capazes de 

bloquear avenidas importantes nas principais cidades durante vários 

dias, como, por exemplo, a Avenida Paulista em São Paulo. Alguns 

manifestantes usaram de violência e a imprensa pediu aos governos 

estaduais que pusessem um fim aos protestos. Em 13 de junho, a polícia 

do estado de São Paulo reprimiu os manifestantes, a maioria jovens e 

muitos deles estudantes universitários, numa ação violenta, tal como há 

muitos anos não se via no Brasil. Isto levou a uma imediata mudança 

na opinião pública (RIBEIRO, 2014, p. 95). 

 

Complementa Daniele Horta (2014): 

 

Tudo ocorreu repentinamente, sem qualquer liderança, iniciando-se 

com pequena manifestação contra reajuste das tarifas dos transportes 

coletivos, que logo se tornou reclamação contra a péssima qualidade da 

mobilidade urbana. A classe média engrossou o caldo para gritar contra 

as óbvias mazelas de um Estado que arrecada, com retorno muito pouco 

ao povo em educação, saúde e infraestrutura. Além disso, notícias 

frequentes de ocorrência de corrupção nos órgãos públicos, com 

ausência de licitações em obras e super faturamento das mesmas foram 

também motivos determinantes da grande afluência da população nas 

passeatas (HORTA, 2014, p. 92) 

 

   

 O discurso no país era de que os cidadãos brasileiros acordaram para a 

reivindicação dos seus direitos, garantidos com o advento da Constituição da República 

Federativa de 19886. Desse modo, os atores sociais tornaram-se mais independentes, 

explorando as possibilidades e passando a não ser mais vistos apenas como simples 

portadores de direitos, mas também como pessoas singulares dotadas de personalidade, 

                                                 
6 O artigo 5°, parágrafo segundo, da Constituição Brasileira de 1988, garante o direito de manifestação, 

reconhecida como um dos pilares do Estado Democrático de Direito. 
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preferências e valores próprios; no momento, era o advento do que podemos classificar 

como a fase embrionária brasileira do esclarecimento kantiano. Nossa Constituição 

Federal determina que o direito de reunião deverá ser exercido independente de 

autorização, vedando assim às autoridades públicas a análise da conveniência ou não de 

sua realização. Sendo assim, 

 

Outros protestos rapidamente começaram a se proliferar em diversas 

cidades do Brasil e do exterior, em apoio às manifestações, passando a 

abranger uma grande variedade de temas. Tudo começou, sem que 

ninguém esperasse, com uma manifestação contra reajuste das tarifas 

de transportes coletivos, que logo se tornou reclamação contra a 

corrupção, clamor em desfavor dos excessos nos gastos públicos em 

grandes eventos esportivos internacionais, má qualidade dos serviços 

públicos e indignação com a corrupção política em geral, além de 

péssima qualidade da mobilidade urbana. As jornadas de junho, de 

cunho evidentemente pacíficas, de descontentamento e crítica aos 

partidos políticos e às autoridades constituídas, atingindo todos os 

partidos políticos sem exceção, nos níveis municipal, estadual e federal, 

foram prova inequívoca da existência plena de nosso regime 

democrático (HORTA, 2014, p. 99). 

 

 O que chama atenção no Movimento Passe Livre de 2013 e se relaciona com o 

promulgado por Habermas, Kant e outros teóricos já citados até aqui, é que 

 

Sem liderança, nem discursos demagógicos, nem a participação dos 

partidos políticos, o povo invadiu as ruas de mais de 300 cidades, 

exigindo respeito ao dinheiro público; mais infraestrutura nas cidades, 

além de melhoria nos transportes coletivos e uma reforma política que 

se arrasta há mais de dez anos no legislativo. Parece-nos que foi um 

choque de democracia. Não se falou em direita ou esquerda, sequer em 

partidos políticos. O povo apenas exigia que o governo cumprisse seu 

papel em relação aos gastos públicos, saúde, educação, moradia e 

melhoria da infraestrutura nas cidades brasileiras, mais de metade sem 

água encanada e esgoto (HORTA, 2014, p. 100) 

 

 O povo, em uma evidência de esclarecimento e protagonismo, se reuniu sem 

nenhum aparato institucional ou financiamento governamental para expor sua indignação 

diante da contrariedade governamental. 

 

O cidadão não pode se recusar a efetuar o pagamento dos impostos que 

sobre ele recaem; até mesmo a desaprovação impertinente dessas 

obrigações, se devem ser pagas por ele, pode ser castigada como um 

escândalo (que poderia causar uma insubordinação geral). Apesar disso, 

não age contrariamente ao dever de um cidadão se, como homem 
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instruído, expõe publicamente suas ideias contra a inconveniência ou a 

injustiça dessas imposições (KANT, 2012, p. 10). 

 

A eclosão de manifestações como as de junho de 2013 no Brasil, suscitam 

indagações. Tem-se um relativo consenso em torno da participação expressiva da 

juventude e da classe média, mas ao longo do tempo, houve um processo de massa e 

diversificação gradual dos participantes. Em análise minuciosa sobre a cidade de São 

Paulo, é possível constatar que: 

 

Limitando-se as primeiras manifestações na cidade de São Paulo, 

salienta-se o fator da repressão policial como grande intensificador e 

mobilizador dos demais grupos, pois, na medida que foi sendo 

reprimido, o movimento ganhou novos adeptos. Ambos os slogans: 

"não é só por 20 centavos" e "é por direitos" são sintomáticos deste 

panorama. Entretanto, é prudente salientar que, mesmo que um pouco 

tardiamente, houve algumas paralizações nas periferias de São Paulo, 

por exemplo em Capão Redondo, Campo Limpo e Guaianazes, 

organizadas por conhecidos movimentos sociais tais como o 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, o Movimento Periferia Ativa 

e a Frente de Resistência Urbana. Em outras palavras, até mesmo 

setores tradicionalmente excluídos estiveram, mesmo que em menor 

peso, envolvidos com as revoltas populares na cidade (WAISBICH, 

2013, p. 144). 

 

Não obstante, interessante pontuar que não estiveram os partidos e os sindicatos – 

enquanto seculares apoiadores e defensores da categoria trabalhista – na origem dos 

movimentos. Inclusive, muitos participantes afirmavam ser apartidários, frisando que não 

estavam representando ninguém, a não ser a si mesmos. Esse fenômeno foi diferente de 

todos os outros existentes no Brasil. Certamente um avanço para o esclarecimento e o 

modo de perceber que o cidadão é a parte central de todo o Estado, ou pelo menos deveria 

ser, se ocupando da “coisa pública” (PELBART, 2013). 

Sobre as ferramentas de ação dos manifestantes, podemos citar a clássica 

manifestação na rua, acompanhada de elementos contemporâneos, como o uso das mais 

variadas mídias sociais, a estratégica ocupação de espaços públicos, como praças e outros 

locais de grande circulação e aglomeração de pessoas. Mais uma vez se torna claro que a 

inspiração repousa nos movimentos globais que vem se alastrando por todo o mundo, 

elementos esses, que corroboram com a mobilização, através da nova forma de agir 

comunicativamente. A linguagem agora, além de circular rapidamente, é diversificada, 

atrativa, acessível às classes, o que possibilitou na disseminação de adesão de crianças 

até idosos ao ato de saírem de suas casas em direção às ruas de todo o Brasil. 
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Laura Waisbich (2013), ressalta que uma verdadeira disseminação internacional, 

fruto da globalização e difusão da internet, eclodiu no Brasil, fornecendo subsídio para as 

manifestações ocorridas em junho de 2013. São exemplos, a Primavera Árabe, os 

Indignados da Espanha, nas manifestações anticorrupção da Índia ou na Praça Taskim na 

Turquia, contextos que contrastam com a movimento brasileiro, pelas semelhanças 

descritas abaixo:  

 

Slogans se repetem, movimentos dialogam nos gritos e nos cartazes 

com outras mobilizações ocorrendo a milhas de distância. Ilustra esta 

intertextualidade o seguinte mote entoado em São Paulo ao som de 

batuques carnavalescos: "Acabou o amor, isto aqui vai virar Turquia". 

A menção ao amor, dialoga com um recente movimento urbano 

espontâneo que despontou na cidade em meados de 2012, o Existe amor 

em São Paulo, e que levou cerca de 10 mil pessoas à Praça Roosevelt 

com slogans do tipo "Fora Russomano" [em referência ao candidato a 

prefeito Celso Russomano]. Quanto à Turquia, trata-se de uma clara 

alusão aos protestos que ocorriam em Istambul, no mesmo período 

(WAISBICH, 2013, p. 144). 

 

Fica perceptível, que não só o tipo de mobilização é semelhante, mas as 

reivindicações. Países com cultura, povo e processos históricos diferentes, vivenciam a 

mesma crise política: a democracia representativa que não representava, que segrega e 

exclui, pois quando não aberta ao povo e contra o povo, faz eclodir movimentos na 

proporção que se remete a esses movimentos civis e legítimos. 

Conforme ratifica o pensamento habermasiano, isso se deve ao fato de um 

possível esgotamento ou crise da democracia representativa (Habermas, 1998; Santos, 

2007; Viera, 1997), refletida em uma profunda mudança de concepção, principalmente 

dos mais jovens, que, com a difusão das redes sociais, possibilita a expansão da 

mobilização entre diversas classes sociais, cidades e estados brasileiros. A era digital 

sofre um “boom”, corroborando com o esclarecimento e a disseminação veloz da 

informação.  

Estudiosos da economia pontuam que os protestos ocorreram em um momento 

por meio do qual, no país, a desigualdade declina. “A boa conjuntura econômica seria, 

paradoxalmente, um cenário factível para a formação de um descontentamento” 

(WAISBICH, 2013). Segundo dizeres do presidente do IPEA, Marcelo Neri: "A velha 

nova classe média já quer mais do que crescimento de renda. Quer qualidade nos serviços 

públicos" (IPEA, 2013).  
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Mas é possível colocar em xeque essa estatística economicista: Se seria essa a 

realidade na práxis social e, inclusive, quais as consequências de uma classe média 

esclarecida. Os movimentos dialogaram com o mero pedido de concretização de mais 

tutela estatal no que concerne a melhoria do serviço público ou mais participação no 

cenário decisório brasileiro: essa é a questão que paira na reflexão. Após séculos de tutela, 

apenas melhoria nos serviços não podem ter feito eclodir e ecoar movimentos tão 

consistentes quanto as da jornada de junho de 2013. 

 

Acrescenta-se a isso um hiato, entre expectativas e realidades. Tal como 

uma bolha prestes a estourar, as promessas do Brasil emergente 

começam a contrastar com o pouco crescimento do PIB e o retorno da 

inflação. Estabelece-se um fosso entre o discurso político de bonança, 

as expectativas dele geradas e a experiência cotidiana dos cidadãos, 

sobretudo nas grandes cidades. Por fim, os gastos com os megaeventos 

esportivos e as denúncias de corrupção atestam com ainda mais vigor o 

deslocamento entre os governantes e a sociedade. Por si só, ilustram 

não apenas a falta de pactuação de prioridades, como o descaso com a 

gestão da coisa pública. Dado este panorama, não parece coincidência 

ter sido o transporte público o fator de eclosão dos protestos. Trata-se 

do serviço mais universal; aquele que atinge a um maior número de 

pessoas, de maneira transversal; intercalasses. Dialoga com diferentes 

setores sociais mais do que qualquer outro serviço público, como saúde 

e educação, já mais amplamente privatizados. O transporte público 

também está no centro do dilema da mobilidade urbana contemporânea 

e sua precarização afeta a todos, mesmo aos que hoje optam pelo 

transporte privado (WAISBICH, 2013, p. 145). 

 

Salienta-se, ainda, que o transporte foi a pauta que forneceu base a eclosão do 

levante, mas não tratou de ser a pauta una das manifestações de junho. Um conjunto de 

fatores ecoavam nas ruas: corrupção, os gastos com a Copa do Mundo de 2014, sediada 

no Brasil, a violência policial desmedida e outras pautas, sempre ligadas a manutenção 

de um quesito arraigado na história brasileira: o fator financeiro, que depende, 

contemporaneamente, para a consolidação do poder e de privilégios de quem o exerce. 

Dessa maneira,  

 

Foram trazidas a público múltiplas agendas, por vezes conflitantes entre 

si. E olhando de cima a representação espacial de algumas das passeatas 

na Avenida Paulista não deixam dúvida: trata-se de um movimento 

atomizado, pessoas andando em pequenos grupos, sem liderança nítida. 

A ocupação do espaço é, portanto, a concretização no território de um 

movimento ainda difuso, multifacetado. Não obstante, a pluralidade de 

causas é ao mesmo tempo o que há de mais frágil e, paradoxalmente, 

de mais concreto nestes movimentos. Com o tempo, as grandes 

manifestações em São Paulo se dissipam e permanecem algumas 
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reduzidas. Chega o tempo das reflexões mais aprofundadas e das 

respostas por parte do poder público (WAISBICH, 2013, p. 146). 

 

Acerca do poder de deliberação em espaços participativos, constituídos no espaço 

democrático brasileiro, em detrimento de condições acessíveis para que tal prática ocorra 

com assiduidade e efetividade nas sociedades contemporâneas, é compressiva a síntese 

da autora Cláudia Feres Faria ao afirmar que “a opção pelo método discursivo é 

considerada prioritária, mas, uma vez que as condições ou os oponentes o rejeitam, seus 

procedimentos e os valores nele contidos, é possível recorrer a outras formas de ação” 

(FARIA, 2010, p. 109). 

Essas outras formas de ação, foram caracterizadas no movimento de junho de 

2013, não só devido a ocupação dos espaços democráticos, mas das respostas efetivas 

oriundas da eclosão: o voto secreto da Presidência do Senado ruiu e a transparência das 

contas de secretarias de transportes foram algumas das medidas que merecem destaque. 

Enquanto que outros anseios, devido sua magnitude e complexidade, não prosperaram, 

como a tão discutida reforma política e a reforma da polícia, sempre criticada por suas 

ações hostis e excludentes, perpetuadas pelo endurecimento do Estado que sentia a colisão 

acentuada como há tempos não observava (WAISBICH, 2013).  

Ao encontro dos escritos de Limongi (2013), as respostas de alteração no centro 

da eclosão através de uma reforma estrutural do cenário governamental, não parece ser 

viável, não existindo forma rápida de regenerar a vida política para o acesso adequado 

dos cidadãos às políticas públicas e a própria “coisa pública”. 

A evidência desse movimento, oriundo de uma crise sistêmica em todo aparato 

estatal, reflete em primeiro momento, um pedido pela qualidade dos serviços públicos, 

mas, sobretudo, é um pedido por um outro Estado. A conciliação entre povo e Estado está 

longe de ser concretizada e não somente a rua seria a responsável pela alteração desse 

aparato de poder. “Mas é salutar que não seja tampouco gestada em portas fechadas, longe 

da participação e do escrutínio público” (WAISBICH, 2013). É por isso que se propõe a 

democracia deliberativa. 

 

5.1 Aplicação do conceito a partir de Habermas ao caso concreto 

 

Como se pode perceber ao longo do texto, as matrizes ou concepções tradicionais 

de democracia incorporadas à nossa tradição constitucional parecem insuficientes para a 

realização da difícil tarefa de conciliar Estado e sociedade. É a partir desta premissa que 



42 

 

surgem as teorias de democracia deliberativa. A ideia de democracia deliberativa também 

não é uma ideia carregada de significado único, correspondendo a diversas matrizes 

teóricas, como a procedimentalista e a substancialista de John Rawls (HABERMAS, 

2010).  

Segundo o professor Cláudio Pereira de Souza Neto (2006), o despertar principal 

da deliberação na democracia consiste em não reduzir o direito popular ao período 

eleitoral, em uma forma passiva de tratar esses entes. Mas, os envolvendo para além desse 

espelho legalista e os convidando ao fomento de práticas de deliberação pública, sobre 

questões de interesse que envolve a coletividade. Essa troca de argumentos racionais, 

levaria ao apogeu da gestão pública democrática. 

A ideia de democracia deliberativa não deve se confundir, necessariamente, com 

a ideia de democracia participativa e seus instrumentos formais (no caso brasileiro, 

plebiscito, referendo ou iniciativa popular), mas pela própria legitimação e racionalização 

dos processos de tomada de decisão. Seja como for, a crise dos instrumentos de exercício 

da cidadania não é o único fator que explica o deslocamento do debate público para as 

ruas (FERNANDES, 2014). O aumento do acesso à informação, especialmente através 

da internet e redes sociais, constitui também um fator especialmente relevante para 

compreender as manifestações de 2013. 

Justamente ao abordar democracia deliberativa,  

 

O tema central de Habermas é a razão, para a qual procura formular um 

novo conceito através da análise linguística. Sua motivação ao trabalhar 

com a linguagem é a possibilidade de formular um conceito de razão 

adequado ao seu propósito de fundamentação científica de um ideal: o 

entendimento como base para a emancipação. Assim, se distancia do 

conceito de razão que se depreende da atividade do sujeito que busca 

conhecer e do agente, pois esta é caracterizada como razão 

instrumental, que requer o domínio sobre os objetos. Por outro lado, a 

razão que pode ser descoberta pela análise da atividade dos sujeitos que 

se comunicam através da linguagem é uma razão intersubjetiva e tem 

como único objetivo, segundo ele, o entendimento (BAUMGARTEN, 

1998, p. 17). 

 

Sendo assim, a linguagem acaba por se distanciar da razão instrumental através 

do avançado do despertar para a racionalidade. O filósofo insere então, a necessidade dos 

anseios da razão, para uma filosofia que vise estabelecer consciência crítica da linguagem, 

na medida que se estabelecem para visualizar o mundo. A partir das sentenças 
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comunicativas estabelecidas, pretende-se o chamado salto téorico-comunicativo (Aragão, 

1992, p. 27). 

Vejamos: 

 

É lógico que o processo de comunicação só pode realizar-se numa 

sociedade emancipada, que propicie as condições para que seus 

membros atinjam a maturidade, criando possibilidades para a existência 

de um modelo de identidade do Ego formado na reciprocidade e na ideia 

de um verdadeiro consenso (Habermas, 1975, p. 300). 

 

Ao analisar o movimento das Jornadas de Junho, Habermas, em sua teoria, 

contribui com a análise do movimento social brasileiro, tendo em vista de que para a 

superação do impasse gerado pela ineficiência da razão centrada no sujeito; propõe a 

razão comunicativa, substituindo a filosofia do sujeito ou da consciência pela filosofia da 

linguagem, como possibilidade de retorno ao projeto de emancipação humana 

(BAUMGARTEN, 1998). 

No agir comunicativo estão sujeitos aptos à fala e à ação que se entendem, ou 

podem se entender, intersubjetivamente a respeito de algo, justamente como ocorreu com 

a Jornada de Junho. A racionalidade nos escritos de Habermas (2002), se funda em 

acordos entre os sujeitos, que comungam ao mesmo objetivo, por livre vontade, 

permitindo a união social para o alcance de determinada meta; essa dinâmica é o agir 

comunicativo, sendo a fuga da razão instrumental. O produto final é a liberdade humana, 

possibilitando a criação, aprimoramento e manutenção de espaços autônomos e 

democráticos. 

Em outra perspectiva, Habermas em “Direito e democracia” (1997), ressalta que 

a participação social remete a conexão de formação de opinião e vontade. Por 

consequência, o princípio do discurso se realiza em dois sentidos: “o cognitivo”, oriundo 

da filtragem dos das conexões externas do mundo da vida, enquanto que o sentido 

“prático”, se revela como um produto da opinião formada por essas conexões. O direito, 

por sua vez, se não se perpetua como um regulador de contextos racionalizados, 

diferentemente da moral, mas trata da realização de mediação em um determinado 

contexto social envolvido por múltiplas condições históricas.  

Essa inserção da filosofia habermasiana nos leva a compreensão de que a 

linguagem pode contribuir com o esclarecimento do cidadão, o levando a conceber 

premissas eficazes para o alcance da democracia deliberativa. Os movimentos de junho 

de 2013 no Brasil, se inserem como um caso prático da teoria do filósofo, já que, cidadãos 
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autônomos, sem participação da tutela de outrem, realizaram sua própria conexão racional 

para atingir um fim: o respeito à democracia e a concretização dos direitos fundamentais 

básicos. 

 

Com esse quadro teórico, Habermas pretende mostrar as razões pelas 

quais aos novos movimentos sociais restaria pressionar o sistema no 

sentido de inverter a lógica de colonização do mundo da vida. Assim, a 

relação capital e trabalho não mais se colocariam enquanto conflito 

central, de tal modo que Habermas também enxerga nas reivindicações 

dos novos movimentos sociais o abandono progressivo de demandas 

anticapitalistas (SILVA, 2016, p. 208). 

 

Baumgarten pontua formidavelmente com o elucidado, revelando os contrastes 

entre Habermas e Kant, tendo em vista que 

 

Habermas parte de Kant, em cuja obra a objetividade do conhecimento 

é constituída e condicionada por princípios e categorias a priori, para 

demonstrar o equívoco da ilusão objetivista pela qual a ciência crê na 

existência de uma relação não mediatizada entre a consciência e o real. 

O autor incorpora criticamente Kant, situando o a priori - não nas 

estruturas de uma subjetividade trancendental, e sim - no processo de 

autoformação da espécie humana que se produz e reproduz no duplo 

contexto da ação instrumental e da ação comunicativa. A partir da 

crítica do conhecimento Habermas conclui que a auto compreensão 

objetivista da ciência conduz à repressão da estrutura de interesses que 

condiciona a objetividade em seus enunciados. Daí a necessidade de 

encontrar instrumentos para trazer à tona esses momentos reprimidos. 

Esse instrumento é a crítica (Baumgarten, 1998, p. 3). 

 

 É por essa razão que o acerto de contas de Habermas com o paradigma 

produtivista implicou reconsiderar a política, o direito e a democracia não mais como 

expressões meramente ideológicas, sempre sobredeterminados por recortes de classe e 

reduzidos a epifenômenos da economia. Interações simbolicamente mediadas permitem 

à teoria crítica localizar os processos de dominação e de luta no quadro das disputas 

políticas e jurídica (MELO, 2016, p. 41) 

Na verdade, vincular o propósito emancipatório da teoria com um projeto de 

democracia radical7 – envolvendo a preocupação com a legitimação democrática do 

sistema político, as revoltas e mobilizações dos cidadãos e uma tematização persistente 

                                                 
7 Democracia radical se refere à concepção de que a política e a democracia são indissociáveis do 

conflito, contrapondo a ideia de deliberação anunciada em Habermas,  já que não acredita em  processo 

racional de negociação para eliminar conflitos (MOUFFE, 1994). 
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dos movimentos sociais na esfera pública – passou a ser constitutivo dos diagnósticos 

críticos do presente (HABERMAS, 1994). 

Ou seja, deliberativa é a democracia que viabiliza a tomada de decisões coletivas 

por meio de um procedimento público em que os cidadãos, livres e em igualdade de 

condições, comunicam-se argumentativamente, em busca de um consenso. Nesse 

procedimento, permite-se que o povo, em uma esfera pública, debata racional e 

criticamente assuntos de interesse público, e encontre, após a eleição do melhor 

argumento, a decisão que melhor atenda ao bem comum. É, por isso mesmo, um 

procedimento inclusivo e adequado às demandas de um mundo plural e complexo, que 

necessita aprender a conviver com as diferenças. Aceitar o diferente, buscar compreender 

as necessidades do outro, respeitar pensamentos e atitudes contrários aos seus interesses 

são decisões que os que vivem e defendem a democracia precisam se impor (ANDRADE; 

JUCÁ, 2014, p. 159). 

Pondera-se, então, se essas manifestações podem ser utilizadas como laboratório 

para o fortalecimento da prática democrática deliberativa, tendo em vista que não se quer 

apenas participar, partilhando desejos e expectativas, mas se almeja protagonizar o 

processo decisório, interferir nas escolhas, direcionar as mudanças pelas quais o país deve 

passar. 

A democracia deliberativa abre espaço para manifestação das minorias, uma vez 

que se deve garantir a tais grupos, “a possibilidade de dar continuidade à discussão 

interrompida, ou então retomá-la, bem como a possibilidade de mudar a situação da 

maioria em virtude de argumentos (supostamente) melhores” (HABERMAS, 2004). 

Como se depreende, o modelo deliberativo é emancipatório, à medida que 

empodera os participantes quando permite que todos deliberem de forma argumentativa 

(todos os argumentos são ouvidos e considerados) e, sobretudo, que a vontade das 

minorias, oriunda do melhor argumento, possa prevalecer e formar o consenso. Por essas 

razões, entende-se, pois, que a democracia deliberativa se apresenta como modelo ideal 

para reger a complexidade da sociedade moderna e superar os entraves da democracia 

participativa, notadamente no que se refere aos problemas vinculados à crise da 

participação política no Brasil. 

De fato, o estímulo à prática deliberativa, não por parte do Estado, mas pelos 

próprios cidadãos, e a inserção desse tipo de procedimento no cotidiano das pessoas 

mostra-se poderoso instrumento para combater a apatia política que se tem hoje no 

cenário brasileiro. A prática do diálogo racional e da argumentação figura como eficaz 
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mecanismo de educação para a cidadania e de conscientização política, capaz de 

combater, ou pelo menos de minimizar, os sintomas do déficit democrático narrado até 

aqui. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final dessa exposição, é possível compreender que o regime democrático 

brasileiro é fruto de centenas de lutas sociais, acompanhadas de repressões 

governamentais incessantes, que ainda se perpetuam ao longo do processo histórico do 

país. Na contemporaneidade, movimentos populares que ganharam dimensões nacionais, 

surgem com o intuito de exigir o cumprimento do dever do Estado, enquanto legitimado 

constitucionalmente, e, sobretudo, a participação do cidadão nos processos decisórios, 

restando comprovado à nítida tentativa de anseio por democracia deliberativa. Mesmo 

não afirmando em seus discursos e desconhecendo o arcabouço teórico desse tipo de 

democracia, a sociedade civil inicia timidamente sua caminhada de protagonismo e 

emancipação, na tentativa de ocupar o lugar que lhes é fornecido por direito. 

É necessário afirmar que o presente trabalho não renega a importância da 

democracia representativa ao longo do processo histórico, social e político do Brasil, que 

possibilitou a instituição, inclusive, do acesso à cidadania aos grupos que perpassam 

historicamente como invisíveis no elo social e eleitoral. Mister, se defende que a 

instituição da democracia deliberativa na contemporaneidade, representa uma maneira de 

colaborar com o aprimoramento da jovial democracia brasileira, que apesar de prever em 

sua Carta Maior mecanismos de deliberação popular, ainda não garante a eficácia da 

participação social nas esferas políticas, pretendida com a promulgação da Constituição 

Cidadã. 

Essa percepção teórica se ratifica através das diversas manifestações populares 

contemporâneas, arraigadas de insatisfação popular, clamando por participação nos 

processos decisórios governamentais institucionalizados, ao invés do cidadão enquanto 

mero espectador e tutelado pelo Estado. É perceptível que os escritos de Habermas e Kant 

dialogam com a narrativa construída ao longo de todo o texto, fornecendo subsídio para 

a demonstração da necessidade de repensar como a democracia pode ser um instrumento 

garantidor de políticas genuinamente “do povo, para o povo”.  

Além disso, resta transparente ao final desse trabalho, que assim como todas as 

conquistas sociais envoltas no cenário brasileiro, sempre lograram êxito após décadas de 

luta civil, acompanhadas por repressão, com relação a alteração da estrutura do eixo 

democrático para a deliberação, não será diferente. Ao passo que a sociedade civil se 

organiza, paulatinamente ganha notoriedade de seus anseios, encontrando obstáculos no 

próprio sistema que deveria colaborar para que os atores sociais cada vez mais fossem 
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donos de sua própria história. É por isso que os escritos de Kant também fornecem 

substancial argumento para asseverar que a mudança de pensamento e o esclarecimento 

do homem seja cada vez mais acentuado, para que possam chegar a um nível de 

emancipação satisfatória, colaborando com o ideário da democracia deliberativa. Mas, no 

cenário atual, pelo contrário, o poder atrai quem o detém e o povo padece de forma 

legalizada, tutelada pelo Estado. A democracia deliberativa vem quebrantar tais 

paradigmas, invertendo a pirâmide de acesso ao poder dos opressores pelos oprimidos, 

munidos de racionalidade e esclarecimento. 
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