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RESUMO 
  
O presente trabalho tem como temática a relação do cidadão com o poder público 
através da mídia. O objetivo é analisar os discursos dos cidadãos que participam do 
Programa Zé do Bairro, transmitido pela TV Rio Sul 1º Edição, utilizando a técnica 
do Discurso do Sujeito Coletivo. Essa pesquisa buscou responder a seguinte 
questão problema: Como se da a relação do cidadão com o poder público através da 
mídia? Para examinar e compreender essa questão, fora de suma importância 
construir um arcabouço teórico acerca dos conceitos de cidadania, democracia, 
relação público-privado e mídia.  Foi utilizada uma metodologia que analisou os 
discursos dos cidadãos participantes do programa “Zé do Bairro”, no período de 
Janeiro à Maio de 2014. Utilizou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo para 
tratamento dos dados e discursos transcritos. Por meio da teoria e da técnica foi 
possível analisar com maior respaldo a pesquisa, onde será possível demonstrar a 
relação entre o cidadão, o poder público e a mídia por meio de um processo que 
objetiva ponderar a relação entre os cidadãos e o poder público. 
 
Palavras-chave: Cidadão; Poder Público; Mídia; Cidadania; Democracia; 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The present work has as its theme the relationship between citizens and the 
government through the media. The goal is to analyze the speeches of citizens who 
participate in the Program Zé do Bairro”, televised by TV Rio Sul Primeira Edição 
(Rio Sul TV 1st Edition), using the technique of the Collective Subject Discourse. 
This research sought to answer the following question: How is the relationship of the 
citizen with the government through the media? To examine and understand this 
issue, it was of paramount importance to build a theoretical framework about the 
concepts of citizenship, democracy, public-private relationships and media. The 
methodology used was such that analyzed the speech of citizens participating in the 
"Zé do Bairro" program for the period from January to May 2014. The technique of 
the Collective Subject Discourse was used for data processing and speech 
transcripts. Through theory and technique it was possible to analyze with greater 
depth the supporting research, where it will be possible to demonstrate the 
relationship between the citizen, the government and the media through a process 
that aims to examine the relationship between citizens and the government. 
 

Keywords : Citizen ; Government, Media, Citizenship, Democracy. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como escopo a relação do cidadão com o poder 

público através da mídia. Analisam-se os discursos de indivíduos no programa Zé do 

Bairro, a partir da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), com o propósito de 

compreender a correlação entre estas duas esferas. 

 As circunstâncias atuais em que se encontra a sociedade rogam por uma 

mudança significativa nas questões políticas, sociais e econômicas. Desse modo, há 

a necessidade de reconfigurar a relação do setor público com o setor privado. Essa 

relação vai além do que se pode ver, ela consiste também na subjetividade do 

indivíduo, que corresponde ora ao coletivo, ora ao individualismo. 

 A partir dessa concepção, a influência desta relação perpassa pelo exercício 

da cidadania e da democracia, ou seja, o indivíduo a partir de tal influência faz uso 

ou não destas concepções. A mídia por sua vez, surge como objetivo disseminar 

informações para a sociedade. 

 Contudo, o cenário atual tem sido marcado por diversas disfunções, 

“fragmentações e pela multiplicidade de interesses” (NOGUEIRA, 2006, p.12). Estas 

tem ocasionado intensa desigualdade social e econômica, e na incapacidade da 

máquina pública em prover com as suas obrigações.  

 Desta forma, tem-se a seguinte questão problema no presente trabalho: 

Como se da a relação do cidadão com o poder público através da mídia? 

 Por mais que a questão seja algo que a princípio seja compreensível, esta vai 

muito além do que estamos habituados. A situação que nos encontramos hoje 

impede que essa relação mediada pela mídia seja simples, o que proporciona 

situações em que o poder econômico ou político dominem a mídia e os indivíduos. 

A cidadania, a democracia, o poder público no contexto da relação entre o 

âmbito público e do âmbito privado, e a mídia foram os alicerces para analisar e 

conceber a questão problema.  O objetivo geral deste projeto é: Relatar a relação do 

cidadão com o poder público através da mídia e como esta influencia no 

desempenho da cidadania e democracia na vida em sociedade. 

 Os objetivos específicos são: a) Entender a relação do cidadão com o poder 

público através da mídia; b) Observar o quão relevante é os indivíduos exercerem a 
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cidadania e democracia para vivenciar essa relação; c) Observar a partir da 

utilização do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) as demandas e as percepções dos 

cidadãos sobre o poder público; d) Analisar o Programa Zé do Bairro a fim de ilustrar 

essa relação; 

 Para auferir esses objetivos, empregou-se a técnica do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC) nos discursos dos cidadãos participantes do programa Zé do Bairro 

que é transmitido pela TV Rio Sul 1º Edição. Foram assistidos 19 episódios no 

período de Janeiro à Maio de 2014. A partir disso, os discursos foram transcritos e 

analisados através da técnica do DSC. 

 O trabalho está delineado em sete capítulos. Além deste, que é o primeiro 

capítulo, o segundo corresponde à cidadania e suas formas; o terceiro diz respeito 

ao poder público no contexto da relação do público com o privado; o quarto capítulo, 

conceitua mídia e suas influencias na sociedade; a metodologia e o seu trajeto neste 

trabalho está descrita no capítulo cinco; no sexto é apresentada a análise do caso; e 

a conclusão é encontrada no sétimo capítulo, em que procura mostrar o resultado 

alcançado. 

 O segundo capítulo trata-se de relatar o processo de consolidação da 

cidadania no Brasil, buscando demonstrar a relevância da mesma para a igualdade 

social. Em seguida conceitua-se a democracia e suas diversas formas, com a 

finalidade de exemplificar as diversas alternativas que esta proporciona para os 

indivíduos. O terceiro capítulo aborda o poder público inserido na relação do setor 

público com o setor privado, conceituando cada esfera e demonstrando os 

problemas que estão sendo encontrados nessa relação atualmente e como deveria 

vigorar de fato esta. 

 O quarto capítulo discorre sobre a mídia em sua origem, de modo que esta 

tenha surgido para fins sociais, que favorecesse os cidadãos e o Estado. No 

entanto, encontram-se neste capítulo alguns impasses que a mídia tem passado. No 

capítulo quinto, é detalhada a metodologia utilizada, delimitando o público que seria 

observado para a implementação da técnica do DSC. O sexto capítulo, mostra os 

discursos do DSC construídos para a análise e a correlação com o referencial 

teórico. 

 A conclusão deste se faz no sétimo capítulo, com algumas respostas, 

reflexões e indagações encontradas, e com algumas limitações da pesquisa, além 

de apontamentos que servem de base para trabalhos futuros. 
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2 – CIDADANIA NO BRASIL E SUAS FORMAS  
 

 

“Assim como a comunicação, o objetivo da cidadania é a 

inserção do indivíduo na vida social, reconhecendo no 

outro um igual, em uma relação de respeito e 

reconhecimento entre indivíduos.” 

                                             (TEMER & TONDATO, 2008) 

 

 

A Constituição Cidadã após o fim da ditadura militar, em 1985, possibilitou a 

partir da consolidação da democracia naquela época, um futuro menos desigual e 

mais democrático. A transição política brasileira vivenciada diariamente pelo Estado 

e pelos seus cidadãos no contexto anteriormente citado criou diversas vias para que 

o interesse do cidadão e o interesse coletivo tenham voz e gozem de liberdade. 

Antes desse período, era claro que o povo não tinha lugar no sistema político, 

mesmo na época do Império ou da República, havia certo distanciamento. A 

desigualdade social era alarmante e era a característica principal da época, já que 

os senhores usavam o seu poder econômico e até mesmo do seu posicionamento 

na hierarquia social para obter aquilo que desejava (CARVALHO, 2013). A partir 

disso, Pinsk & Pinsk (2008, p.9 apud Cavalcante, 2010, p.4), relata a importância de 

observar o processo evolutivo da cidadania:  

 

Cidadania não é uma definição estanque, mas um conceito histórico, o que 
significa que seu sentido varia no tempo e no espaço. É muito diferente ser 
cidadão na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Brasil (para não falar dos 
países em que a palavra é tabu), não apenas pelas regras que definem 
quem é ou não titular da cidadania (por direito territorial ou de sangue), mas 
também pelos direitos e deveres distintos que caracterizam o cidadão em 
cada um dos Estados-nacionais contemporâneos. Mesmo dentro de cada 
Estado-nacional o conceito e a prática da cidadania vêm se alterando ao 
longo dos últimos duzentos ou trezentos anos. Isso ocorre tanto em relação 
a uma abertura maior ou menor do estatuto de cidadão para sua população 
(por exemplo, pela maior ou menor incorporação dos imigrantes à 
cidadania), ao grau de participação política de diferentes grupos (o voto da 
mulher, do analfabeto), quanto aos direitos sociais, à proteção social 
oferecida pelos Estados aos que dela necessitam. (PINSK & PINSK, 2008, 
P.9) 

 

A cidadania em sua essência tem como característica a possibilidade de dar 

vez às necessidades da sociedade, seja na hora de votar (na escolha de um 
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representante), na luta pelos seus direitos e deveres, ou no fomento dos direitos 

civis que garantem a vida em sociedade (no poder ir e vir); dos direitos políticos que 

asseguram a participação do governo na sociedade, dando a possibilidade de 

participar ou exercer o poder político e dos direitos sociais que garantem a 

participação de todos na riqueza social (MARSHALL, 1987). A ação da cidadania 

está na relação do indivíduo com o coletivo, e como ele inserido em um ambiente 

plural defende suas crenças e respeita as diferenças de cada componente nessa 

esfera, lutando juntos por seus direitos. O ato de ser cidadão e vivenciar a cidadania 

plena é algo a ser buscado e conquistado, onde a busca deixa de ser individual e 

passa ser um esforço contínuo e coletivo (CAVALCANTE, 2010). 

Desta forma, lutar por cidadania significa lutar por inclusão, garantindo 

diversas possibilidades universais que corroborem para a igualdade social e na ação 

do sujeito de interferir na tomada de decisão do meio em que se vive. O cidadão que 

atua na sociedade civil tem diversas possibilidades para ajudar na construção da 

cidadania, como: garantir a moralidade e a legalidade dos atos institucionais por 

parte dos seus representantes, lutar para que seus direitos e deveres sejam 

preservados, preservar o espaço público de forma a cooperar para que os serviços 

sejam prestados corretamente, fazer da sociedade cada vez mais igualitária e 

solidária para que qualquer tipo de exclusão seja reprimida, dentre outras 

possibilidades. Para Pinsk & Pinsk (1983, p.9 apud CAVALCANTE, 2010, p.6): 

 

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade. À propriedade, à igualdade 
perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis, é também participar no destino 
da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e 
políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que 
garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: O direito à 
educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranqüila. 
Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais 

 
 

Instaurada a cidadania, abre-se um leque de diversos valores como a 

liberdade, a participação, a identidade nacional e solidariedade, que construídos e 

conquistados juntos obtém um ambiente cívico igualitário, em que o Estado é uma 

ferramenta para a consolidação dos valores e os cidadãos passam a exercer seus 

direitos políticos, sociais e civis. 

 A cidadania é de grande relevância para a relação do Estado com a 

sociedade civil, pois é ela que dá equilíbrio e regula os poderes do Estado, e garante 
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a igualdade dos indivíduos que compõem a coletividade. Vale ressaltar que a 

necessidade de acabar com a desigualdade econômica não é o fato primordial para 

a necessidade de uma cidadania, o objetivo principal é que haja um enriquecimento 

geral da vida civilizada, onde se iguale os mais e os menos favorecidos, seja 

economicamente, politicamente ou socialmente. Para Marshall (1987, p.95) “a 

igualdade de status é mais importante do que a igualdade de renda”, ele observa a 

cidadania como uma nova alternativa de conter essas desigualdades a fim de 

garantir a democracia nas ações do Estado e a cidadania nas ações dos indivíduos. 

 Propiciando uma inclusão social e uma homogeneização da sociedade, a 

cidadania regida pela participação integral dos cidadãos e o comprometimento do 

Estado em buscar o bem-estar de todos, fortifica essa relação e a busca contínua 

para uma cidadania plena. O conceito de cidadania é temporal e é utilizado 

dependendo de cada nacionalidade, o que não desqualifica a essência da cidadania 

universal (FLEURY, 1994). 

 

2.1- Evolução Histórica da Cidadania  

 

 

 Carvalho (1996) caracteriza a evolução histórica da cidadania a partir de duas 

execuções utilizadas por diversos países, que é o movimento de cima para baixo, 

onde o Estado mantém a sua iniciativa de mudanças e dá aos poucos espaço para 

os cidadãos a partir da inserção dos seus direitos. E o movimento de baixo para 

cima, que é a experiência histórica da luta por direitos civis e políticos. São 

encontrados exemplos desse primeiro eixo na Alemanha, onde o cidadão é “criado” 

pelo Estado e os exemplos do eixo de baixo pra cima é encontrado na trajetória 

francesa, na transformação do Estado em Nação; é encontrado também no caso 

inglês onde o cidadão é tido como súdito ocorrendo à universalização dos direitos 

individuais e por último temos como exemplo o caso norte-americano onde a 

cidadania é obtida dentro do espaço privado. 

 O Brasil fica alocado dentro da tipologia alemã, pois o Estado centralizado 

não corresponde a um caráter público e universalista, ao passo que ele integra 

cidadãos seletivos e por outro lado os cidadãos tentam buscar no Estado a 

satisfação dos seus interesses individuais. Fica claro, que a cidadania brasileira é 

constituída de cima para baixo, em que os cidadãos acabam por se submeter 
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sempre as vontades do Estado. Porém, a cidadania alemã possui uma forte 

identidade nacional, que tem a tradição por obedecer ao poder e às leis, em que no 

Brasil essa característica está ausente. Essa ausência de uma identidade nacional 

corrobora negativamente para a construção da cidadania, já que esta é um 

ingrediente indispensável (CARVALHO, 1996). 

 Para Carvalho (2013), o Brasil independente recebeu a herança do período 

colonial, o comprometimento do Estado com o setor privado, a escravidão e a vasta 

propriedade rural. Essas heranças perpetuaram-se ao longo do desenvolvimento do 

Estado brasileiro e na aliança deste com a sociedade, posto que a cidadania mesmo 

criando raízes na relação desta época, ainda se fazia insuficiente para sanar essas 

influências que estavam perpetuadas nas relações e na efetividade do processo de 

evolução para um país mais igualitário. Com a precarização do trabalho no contexto 

histórico citado ─ não só no que diz respeito à submissão dos escravos para com 

seus Senhores ─, mas de todos os trabalhadores que não possuíam nenhum direito 

trabalhista na época, dificultava ainda mais a instauração da cidadania. 

 Sintetizando o processo evolutivo e constitutivo da cidadania brasileira, desde 

antes da independência, no ano de 1822 que finalizou em 1930 com o fim da 

Primeira República (1889-1930), tinha como fator mais negativo da cidadania nesta 

época a escravidão, o acesso restrito à educação e conscientização. Ao longo das 

décadas os cidadãos começaram a lutar pelos seus direitos políticos na monarquia 

instaurada na época, com a Constituição outorgada de 1824. O país foi regido por 

esta até o fim da monarquia, sendo estabelecido no Brasil os três poderes 

tradicionais – Executivo, Legislativo e Judiciário-, o direito de votar e ser votado com 

algumas restrições para com os cidadãos (mulheres, escravos, homens menores de 

25 anos e renda inferior a 100 mil-réis não tinham essa direito). Porém, os 

detentores do poder e os votantes não agiam em função de uma comunidade plural, 

eles agiam a partir do interesse de quem detinha o poder (CARVALHO, 2013). 

 A partir dessas décadas algumas modificações foram feitas para a melhoria 

do acesso ao voto, sem que o privilégio monárquico influenciasse em alguns 

processos decisórios. Entretanto, ainda não foi suficiente para englobar a 

participação de todos que compunham a sociedade naquela época. A Primeira-

República (1889-1930), não obteve grandes mudanças, apenas instaurou que os 

presidentes dos estados passassem a serem eleitos pela população, possibilitando 

uma descentralização formando sólidas oligarquias estaduais e ao mesmo tempo 
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impossibilitando o descontrole para uma política nacional. Contudo, deu-se margem 

para o surgimento de novas práticas desiguais como o coronelismo, em que o 

coronel não aceitava perder as eleições e acabava por coagir, excluir ou comprar o 

voto dos eleitores (CARVALHO, 2013). 

 A predominância de uma cultura política súdita encontrada no Brasil fazia com 

que a tomada de decisões do Estado e de todos aqueles que tinham o poder 

liderassem o processo evolutivo tanto econômico, como político e social. O direito ao 

voto, o direito de ser jurado e a chance de servir ao exército são características dos 

primeiros passos da cidadania no Brasil (CARVALHO, 1996). Diversos foram os 

acontecimentos para a construção da cidadania, com isso, tem se alguns aspectos 

mais relevantes da época. 

 No ano de 1930 houve um ligeiro avanço no que diz respeito às mudanças 

sociais e políticas no Brasil, já que ao passar dos anos se via uma necessidade em 

adaptar-se as mudanças ocorridas neste novo cenário. Com isso, os direitos sociais 

tiveram avanços relevantes, onde surgiu o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, juntamente com a legislação social, sindical e previdenciária, que dava ao 

trabalhador uma valorização pelo seu trabalho. Os direitos políticos por sua vez, se 

alternavam em regimes democráticos e ditadura, onde influenciava diretamente no 

processo de conscientização da cidadania, já que as mobilizações e até a repressão 

das mesmas caracterizavam esse período (CARVALHO, 2013). 

 Este cenário para Santos (1994) é titulado de cidadania regulada, onde o 

Estado nesta época vê a necessidade de atuar regulamentando as diversas esferas 

da sociedade brasileira, ou seja, “o Estado deveria intervir na ordem da acumulação 

e reestruturá-la, criando as condições para que se processasse tão rapidamente 

quanto a estrutura dos recursos permitisse” (SANTOS, 1994, p. 67 apud CASTRO et 

al. 2013, p.69). Nesta época o Estado só considerava cidadão aquele que tinha uma 

profissão e obtinham direitos aqueles que contribuíam para o processo produtivo, e 

aqueles que não possuíam uma profissão eram denominados de “pré-cidadão” 

(SANTOS, 1979, p.69 apud MENDES, 2001, p.7). Isso resultara em uma 

reorganização da máquina estatal e sua relação com a sociedade civil, passando da 

acumulação para a equidade nacional. 

 Castro et al. (2013, p.12), ressaltam:    
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A partir desse momento, a cidadania regulada (e todos os seus benefícios) 
passou a ocupar o papel de dinâmica oficial da reestruturação social 
implantada pelo Estado, definida por três parâmetros, quais sejam: i) a 
regulamentação das profissões, ii) a carteira profissional; e iii) o sindicato 
público (reconhecido pelo Estado), com repercussão direta não só na esfera 
social, como também na previdenciária 

 

 O processo de conscientização sobre a cidadania era tão latente e ao mesmo 

tempo tão relevante para a composição da história brasileira, que os cidadãos com 

todos os avanços e retrocessos começaram a buscar mudanças para a realidade 

que eles vivenciavam, pois o cansaço pelas desigualdades se tornava cada vez 

mais comum. Porém, por mais que o Estado tivesse buscando a implantação de leis 

institucionais para fornecer aos trabalhadores e cidadãos poderes, econômicos e 

políticos até então inexistentes, ao mesmo tempo colocava as organizações 

operárias e os detentores do poder sob tutela das instituições estatais. 

 Um segundo marco importante foi à criação da Constituição Federal de 1988 

que restaurou a democracia, (que independia se o cidadão possuía ou não uma 

profissão) sendo denominada por isso como a Constituição Cidadã, onde o objetivo 

central era a garantia dos direitos civis. A importância da cidadania na sociedade se 

faz tamanha, pois podemos observar ela como sendo um dos princípios 

fundamentais da Carta Magna (MORAES, 2001, p.16 apud CAVALCANTE, 2010, 

p.3): 

 

Título I 
Dos Princípios Fundamentais 

Art 1º “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do distrito Federal, constitui-se em Estado 

democrático de Direito e tem como fundamentos: I-a Soberania, II-a 
cidadania, III-a dignidade da pessoa humana, IV-os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa; V-o pluralismo político”  
 

 No período após a Constituição Cidadã (1988), o Brasil teve a sua primeira 

eleição direta para Presidente da República, universalizando o voto, incluindo 

analfabetos e dando oportunidade para os adolescentes de 16 anos votarem, “fixou 

em um salário mínimo o limite inferior para as aposentadorias e pensões e ordenou 

o pagamento de pensão de um salário mínimo a todos os deficientes físicos e a 

todos maiores de 65 anos, independente de terem contribuído para a previdência” 

(CARVALHO, 2013, p.206), entre outras aberturas. 

 Conforme demonstrado, o desenvolvimento da cidadania no Brasil teve um 

caráter instável, visto que o processo de desenvolvimento econômico e social 
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permearam todas as diferentes formas de governo. Isso se deu pelas disparidades 

encontradas em função dos novos interesses econômicos que compunham cada 

conjunto do aparelho do Estado em diferentes épocas ou pela classe dominante. Por 

isso, ao surgir a Constituição de 1988, foi englobado praticamente todos os tipos de 

direitos e deveres que o cidadão e o Estado deveriam se basear, para que com isso 

a exclusão ou a desigualdade de classe e de cor perdessem cada vez mais a força 

(CAVALCANTE, 2010). 

 Independente da vasta dificuldade da cidadania em conseguir se instaurar 

nesse sistema altamente complexo e mutável, e nessa excludente e desigual 

relação entre os cidadãos pertencentes dessa sociedade que se diz “democrática”, 

deve-se pensar em uma cidadania produzida, reproduzida, inclusiva e expansiva. 

Precisa-se que a interação entre os sujeitos, o Estado e todas as esferas, possam 

preservar pela cidadania e pela colaboração das relações, em que haja uma 

subordinação do capital à justiça social. Marshall (1987) relata o processo de 

cidadania na luta por direitos, onde as obrigações da cidadania não podem ser 

esquecidas, estas não exigem que o indivíduo renuncie de sua liberdade individual, 

ou se submeta aos desejos do Governo, mas tem como foco que seus atos sejam 

baseados pela sensatez de prezar pelo bem-estar da coletividade. 

 A cidadania existente em cada momento histórico no Brasil caracteriza 

sinteticamente essa busca e execução da mesma através de diversas formas e em 

diferentes esferas que influenciaram positivamente e negativamente para a 

construção desta. A cidadania regulada, encontrada na década de 30, tem como 

fator principal o Estado como regulador da sociedade, seja economicamente, 

socialmente ou politicamente (FLEURY, 2007). 

 O longo processo construtivo da cidadania no Brasil tem por base os 

conflitantes processos decisórios regidos pelos “Presidentes” das décadas e pelas 

suas diferentes e intrigantes formas de governar, seja pelas práticas “istas” ou pelas 

necessidades que eles encontravam na época tanto individual como coletiva para o 

país (COSTA, 2008). Têm-se diversas contradições na evolução da cidadania, entre 

os direitos declarados e os direitos efetivamente exercidos, tendo os direitos 

políticos passados por avanços e retrocessos (períodos democráticos x períodos 

ditatoriais) (SAES, 2001). 

 Contudo, é de fácil percepção que a cidadania não se funde apenas nesses 

dispositivos legais, mas é necessária a conscientização cidadã, em que o cidadão 
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tem a consciência dos seus deveres, direitos e das diversas possibilidades de 

atuação na sociedade e no Estado para modificar a sua realidade. A conscientização 

civil é obtida pelos cidadãos no processo da vivência da cidadania, independente da 

mutação constante da sociedade e das diversas contradições encontradas. A partir 

da geração do poder dos cidadãos em viver plenamente a cidadania, a mobilização 

e a capacidade dos indivíduos em se organizar é de extrema magnitude para 

participar das instâncias deliberativas ou até mesmo defender seus desejos 

coletivos. Esse processo requer tanto a cooperação entre as massas coletivas, 

quanto o respeito às diversidades; raça, classe e cor, pois alicerçados na 

democracia e nas relações horizontais, ocorre uma abrangência da cidadania, em 

que os indivíduos se tornam cidadãos de fato, participantes e ativos na sociedade 

civil, deixando de ser público-alvo das ações assistencialistas (ROSA, 2009). 

 A relação do Estado com a sociedade civil é dialética, as tomadas de 

decisões e as inovações que a máquina Estatal deseja por em prática na 

comunidade, se não apoiadas pelos cidadãos, protagonistas desse ambiente, não 

terão êxito. Por isso, faz-se necessário um apoio e uma execução dos cidadãos a 

partir dos seus deveres e direitos, pois é na esfera da sociedade civil que esses 

deveres e direitos são reconhecidos, quando postos em prática. 

 Desde as mais poderosas esferas que se encontram os governantes e 

representantes do povo até aos mais pobres e discriminados cidadãos, a construção 

da participação social se da pelo respeito e pela mútua cooperação dessas esferas. 

Em que esse processo seja regido, fomentado e constituído circularmente, para que 

os resultados tenham efetividade e atinjam desde os que necessitam de mudanças e 

políticas públicas, até aqueles que apenas aplicam tais processos. A 

conscientização e a prática da cidadania é de fato um dos ingredientes primordiais 

para se viver em sociedade. 
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2.2 – Democracia 

 

 

 Busca-se trabalhar, a partir de uma ideia central, delimitando e especificando 

o que, e como se aplica o conceito de democracia na atual sociedade. Dentro desse 

aspecto, a tentativa de se configurar essa análise, se dá de forma que a teoria se 

configure através da prática e explicite a necessidade de se observar panoramas 

democráticos dentro de determinadas sociedades. Sendo assim, necessita-se de 

analisar a democracia não só como um modelo de governo, mas sim de ações 

oriundas das práticas sociais cotidianas. 

  A democracia nascida na Grécia onde o governo era exercido pelo povo, em 

que as reuniões eram feitas nas praças para debater sobre as questões públicas e 

as necessidades da comunidade da época. Tinha como nome a democracia direta, 

onde o povo tomava as decisões em assembléias públicas, para que qualquer tipo 

de decisão fosse tomada a partir do consentimento e participação de todos os 

cidadãos (OLIVEIRA, 2011). 

 A democracia envolve toda uma observação empírica da sociedade e das 

suas diversas formas de relacionar-se com o Estado e os cidadãos. A construção 

desta é a base para uma vida coletiva, por mais complexa que tenha sido a evolução 

das sociedades contemporâneas, a democracia é a ferramenta fundamental para 

dar equidade e desenvoltura para uma sociedade se constituir. 

 A essência desta está na popularização do governo, na participação integral 

de toda a população, no alcance do objetivo principal que é o bem comum, na 

extinção das desigualdades, do corporativismo e de todas as práticas individualistas 

que deturpam o aparato estatal. Esta contribui para o processo de comunicação 

entre o poder político estatal e a sociedade civil. É a partir da democracia que o 

cidadão pode exercer seus direitos e deveres, através do voto, da liberdade 

individual, da participação na política e em diversas outras vias que se abre para a 

população interagir com o Estado (CASTRO, 2010). 

 Diversos são os modelos de democracia encontrada nos países 

contemporâneos, seja na forma liberal, representativa, deliberativa ou participativa. 

Ela se faz essencial para o fomento da sociedade e do aparato público, pois é a 

partir dela que surgem os representantes e os anseios da sociedade. Todos devem 

ser tratados igualmente para participar desse processo democrático, Oliveira et al. 
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(2010)  diz que : “as democracias de fato devem resguardar: a participação efetiva, a 

igualdade do voto, o entendimento das questões comuns, o controle coletivo dos 

processos democráticos e a inclusão dos adultos” (OLIVEIRA et al, 2010, p.3). 

Oliveira (2011) sintetiza a utilização da democracia, de modo que esta proporciona 

diversos benefícios dentro da sociedade, tais como: 

 

as democracias impedem o governo de autocratas, garantem aos cidadãos 
direitos essenciais, asseguram liberdades mais amplas do que qualquer 
outro regime, ajudam a preservar interesses pessoais, proporcionam a 
máxima oportunidade de autodeterminação, promovem o exercício da 
responsabilidade moral, propiciam o desenvolvimento humano, geram um 
alto grau de igualdade política, não empreendem guerras entre si e, 
finalmente, promovem a prosperidade mais intensamente do que outras 
formas de governo (OLIVEIRA, 2011, p. 3). 

 

 Desta forma, seja qual for o tipo de democracia instaurada no país, ela deve 

ter, sobretudo a participação coletiva dos indivíduos, seja na forma direta ou indireta. 

A articulação presente nessa relação entre quem participa diretamente ou quem 

participa indiretamente vai influenciar de qualquer forma o processo de decisão para 

o desenvolvimento da sociedade.  

 

 

2.2.1 – Democracia no Brasil  

 

 

 No Brasil a democracia passou a ter maior efetividade a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, onde foram traçadas as novas 

diretrizes que preservavam os direitos da dignidade humana. Apesar das diversas 

controvérsias encontradas ao longo dos séculos de formação do Brasil, a 

democracia foi tomando forma e força a partir de os cidadãos e os seus 

representantes serem “cobrados” subjetivamente do que era necessário para a 

sociedade civil continuar se desenvolvendo (ROSA e LUIZ, 2011). 

 Diversas foram às mudanças na época da elaboração da Constituição Federal 

de 1988 e ao longo dos anos subsequentes. Já que a democracia contribuiu para 

grandes evoluções, como o voto, o registro civil, as melhores condições trabalhistas, 

previdência social, o Fundo de Garantia pelo tempo de Serviço, a diminuição na 

jornada de trabalho e dentre outras coisas. O cenário político que propiciou a 
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elaboração da Carta Magna foi em consequência da percepção dos cidadãos e dos 

governantes de que era necessário ter uma democracia de fato, já que mesmo 

existindo era utilizada de uma maneira oportunista, já que os representantes do povo 

utilizavam a democracia para fins particulares (CARVALHO, 2013). 

 

2.2.2 – Democracia Representativa 

 

 

 A democracia representativa é o exercício do poder político, em que os 

eleitores a partir do seu voto elegem um representante – vereadores, prefeitos, 

deputados, senadores, governadores e presidente-.  Estes trabalham no processo 

da construção de leis e aparatos públicos que visem o bem-estar da sociedade. 

Esses representantes se reúnem em instituições como parlamento, câmara, 

congresso ou assembléia da república (BOBBIO, 1986). 

 Contudo, são encontradas diversas controvérsias nesse modelo de 

democracia, pois mesmo o povo tendo a oportunidade de votar, esta ainda não é 

suficiente para “monitorar” a autoridade política ─já que esta representa o povo─, 

porém não realizam de maneira eficaz suas obrigações. Oliveira et al. (2010) aborda 

alguns aspectos da democracia representativa que acabam por afastar o 

protagonismo social e o monitoramento que deveria ser executado pela sociedade,  

 

a tendência de a democracia representativa se transformar em um 
despotismo eletivo, no qual os políticos exploram ao máximo as 
possibilidades oferecidas pela administração para alcançar objetivos 
particulares; b) a emergência, ao lado do despotismo político, do poder não 
fiscalizável da burocracia; c) a limitada disseminação de informações 
politicamente relevantes; e d) a difícil condução de mudanças políticas 
devido à resistência administrativa e à pluralidade de visões e interesses 
intragoverno (Oliveira et al., 2010, p.6). 

 

 Com esses aspectos levantados a democracia representativa acaba por 

perder a essência e abre espaço para interesses individuais e privados, em que o 

interesse coletivo é deixado de lado. Isso se distancia os propósitos da Constituição 

Federal e fere a dignidade humana, pois o despotismo eletivo, os objetivos 

particulares e a diversidade de interesses altamente privados e totalmente 

econômicos acabam por prevalecer na esfera Estatal trazendo resultados negativos 

e ineficientes para o povo e suas necessidades. 
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 Instaurando uma crise na democracia representativa, tais elementos, geram 

consequentemente uma ineficiência dos gestores em gerir o órgão público, tornando 

as ações necessárias para a sociedade, inviáveis para estes. Decorre deste fato a 

necessidade de se ter uma nova democracia, com o intuito de remediar essa crise. 

Fica evidente a urgência de uma relação mais igualitária, ética e eficaz entre os 

representantes e os representados, pois a velha democracia representativa já não 

responde mais as demandas da sociedade civil. Como alternativa para a crise de 

representatividade existente na sociedade, propõe-se a construção de estudos e 

propostas sobre a utilização e caracterização dos elementos constitutivos da 

Democracia Participativa. 

 

2.2.3 – Democracia Participativa 

 

 

 A democracia participativa se fundamenta não só pelo ato de votar, mas onde 

ocorra um monitoramento e uma participação relevante da sociedade civil nas ações 

da administração pública. Esta é pautada na equidade de todos os cidadãos na 

relação com a esfera Estatal e todos os seus dirigentes, onde haja um debate 

público entre eles. O princípio da inclusão, do coletivismo, da cooperação, da justiça 

social e da igualdade participativa, são características dessa democracia e é de 

consubstancial importância para uma reorganização do poder político atual 

(OLIVEIRA, 2011). 

 Os cidadãos desse modelo de democracia devem sair do individualismo e 

desocupar o cargo de “cliente” do Estado, pois a sua participação no processo 

decisório da sociedade é de grande relevância já que o cidadão “cliente” vive apenas 

com o que o Estado oferece, e o cidadão que vive a democracia participativa habita 

a sociedade civil em todas as suas esferas e cumprindo com seus deveres e seus 

direitos. Essa democracia nivela as disparidades encontradas nas relações sociais e 

tenta extinguir qualquer tipo de desigualdade, pois uma das bases para essa 

democracia é a participação integral do cidadão com equidade e possuidor dos 

valores morais e éticos (OLIVEIRA et al., 2010). 

 Nesta democracia, se faz necessário superar qualquer atuação elitista ou 

individualista na representação pública, pois a participação de todos igualmente é a 
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base para a edificação da mesma. Bresser Pereira (2005 apud OLIVEIRA et al., 

2010, p.10) salientam que a democracia participativa desta forma: 

 

Satisfaz-se com as condições de que o debate envolva uma participação 
substancial das  organizações da sociedade civil e siga regras 
mínimas de ação comunicativa, em especial a do  respeito mútuo pelos 
argumentos que justificam cada posição. As decisões serão tomadas, em 
última estância, pelos parlamentares eleitos no contexto de um sistema 
representativo, mas cada decisão importante será precedida de um vivo e 
amplo debate público. Tal debate  influenciará a agenda e o 
enquadramento das principais alternativas para cada decisão. Em alguns 
casos os argumentos apresentados serão suficientemente fortes para 
convencer a outra  parte. Em outros uma nova alternativa surgida do 
debate poderá satisfazer os grupos  conflitantes, superando-se assim o 
conflito. Na maior parte dos casos, porém, o compromisso  continuará 
sendo necessário, e o voto da maioria acabará decidindo o assunto. 
(BRESSER PEREIRA, 2005, p. 82) 

 

  

Tendo esse objetivo na democracia participativa, fica nítido que o Estado não vai 

mais decidir entre os representantes dessa esfera o futuro da comunidade, ele a 

partir desta vai decidir pelo viés de toda a sociedade civil, respeitando e levando em 

consideração as opiniões de todos os cidadãos. 

 A eleição dos representantes a partir dos votos é só um dos elementos 

constitutivos da democracia participativa, através desse mecanismo e de outros  

como: plebiscitos, audiências públicas, orçamento participativo, consultas, referendo 

e diversas outras atividades, que visem a proporcionar a população um 

envolvimento no âmbito político ainda maior, tornando a participação popular cada 

vez mais estruturada e conscientizada para mudar a realidade social (OLIVEIRA, 

2011). Para ilustrar, podemos observar o orçamento participativo, que tem o objetivo 

de levar o destino de parte dos recursos públicos a consulta do povo, por meio de 

reuniões comunitárias, onde todos os cidadãos podem participar. O processo do 

orçamento participativo se da pela coleta de proposta e pela votação das prioridades 

encontradas por membros da sociedade civil. Feito este processo, as propostas 

aprovadas são levadas para o governo, para que este atenda as necessidades 

através do investimento público (AVRITZER, 2000). 

 Nesse sentido, a democracia participativa tem uma forma semidireta e não 

desconsidera os representantes, mas aproximam os eleitores no campo político. 

Esta tenta recuperar o primitivo significado da democracia direta, que é a 
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participação efetiva dos cidadãos na vivência pública, dinamizando a realidade 

política da sociedade civil.  

 

2.2.4 – Democracia Deliberativa 

 

 

 Essa outra forma de democracia tem se consolidado como proposta 

subsequente aos modelos anteriores é apontada por muitos como a alternativa mais 

viável a ser instaurada nas sociedades contemporâneas ao longo dos anos, esse 

argumento ganha força com a ineficiência do Estado em cumprir com suas 

obrigações, sanando as disparidades econômicas, sociais e políticas e deixar menos 

complexo a efetividade das democracias já citadas acima (OLIVEIRA et al., 2010). 

 A democracia deliberativa para Oliveira et al. (2011) tem como requisitos:  

 

o debate de todos os interessados em um assunto, a igualdade política 
substancial, o intercâmbio livre de informações (capaz de nivelar 
conhecimentos) e, ainda, a imparcialidade dos métodos de decisão e 
determinação de pautas. A estas condições somam-se outras como: a 
adequada dimensão dos grupos, a inexistência de minorias isoladas, o 
caráter mutável da composição dos corpos majoritário e minoritário e, por 
fim, a não-interferência do desequilíbrio de recursos na conduta deliberativa 
(Oliveira et al., 2011, p. 12).  
 
 

 Mesmo com a representatividade resultada dos votos dos eleitores e nas 

diversas instâncias participativas que surgiram ao longo dessas décadas, há uma 

enorme e quase imortal desigualdade social que acaba por despertar uma apatia 

política dos cidadãos que não tem respaldo do Estado. Com isso, não se faz 

suficiente às formas de democracias surgidas e implantadas na sociedade, é preciso 

a íntegra e perseverante participação dos cidadãos na condução do Estado para 

obter o desenvolvimento desejado, a liberdade individual e os deveres e direitos 

exigidos por lei (ROSA e LUIZ, 2011). Sendo assim, para Pateman (1992 apud 

ROSA & LUIZ, 2011, p. 20-21): 

      
[...] para que exista uma forma de governo democrática é necessária a 
existência de uma sociedade participativa, isto é, uma sociedade onde 
todos os sistemas políticos tenham sido  democratizados e onde a 
socialização por meio da participação pode ocorrer em todas as áreas. 
(PATEMAN, 1992, p.61). 
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 Entretanto, por mais utópico que pareça consolidar esse tipo de democracia, 

a participação de todos e o comprometimento dos representantes do povo para com 

a realização desses requisitos requer uma série de modificações e avanços em 

diversos ambientes, como o econômico, social, educacional, habitacional e político. 

Faz-se necessário remodelar a economia, conscientizar os cidadãos dos seus 

deveres e direitos, reeducar os profissionais de educação para que os alunos 

tenham uma percepção educacional relevante para compreender não só as matérias 

tidas como básicas, mas compreender a concepção de viver em sociedade e 

politizar os cidadãos para discernir que o debate político é crucial para a vida 

coletiva e para a vida individual. 

  

2.2.5 – A democracia em sua essência  

 

 

 Oliveira et al. (2010), sucinta a trajetória da democracia e a utilização da 

mesma feita pelos cidadãos:  

 

O envolvimento dos cidadãos em rotinas democráticas, ou seja, na seleção 
de representantes políticos e na formulação de decisões de grande 
amplitude, foi promovido quantitativamente pela universalização do voto – 
consolidando, assim, a democracia representativa. Avanços qualitativos 
nesse processo foram assegurados por meio da sedimentação de 
características da democracia participativa (como a interlocução entre 
sociedade e Estado e a ampliação da relevância persuasiva da opinião 
pública) e da democracia deliberativa (como a função norteadora do debate 
social diante do agir político e o reconhecimento do papel da argumentação 
pública em decisões coletivas) (Oliveira et al., 2010, p. 14). 

 

 A democracia de uma maneira geral, visa à garantia de direitos em todas as 

instâncias na vida em sociedade, pois é a partir dessa garantia que o Estado e a 

sociedade civil vão construir suas relações e ações necessárias para o bem-estar 

coletivo. Após a evolução desta com as diferentes formas de governo e as diversas 

lutas que o país vivenciou, fica evidente que a participação de todos os cidadãos 

independente de classe, raça ou cor e a execução contínua da cidadania são 

primordiais para a conservação da mesma (ROSA & LUIZ, 2011). 

 Porém, para alcançar essa participação faz-se necessário ter uma “cultura 

ético-política” íntegra e em constante revitalização (ROSA & LUIZ, 2011), ou seja, 

atualmente a sociedade carece de uma conscientização e de um constante debate 
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no que diz respeito à política. Por mais desmotivados que os cidadãos se encontram 

atualmente, a falta de conscientização e os interesses privados latentes nos 

representantes contribuem negativamente para o enfraquecimento da democracia e 

cidadania.  

 Essa contribuição negativa por outro lado, robustece os interesses individuais 

e as disfunções na administração pública do país, porque quando nós, enquanto 

cidadãos nos omitimos ou ficamos apáticos às decisões políticas ou não colocamos 

em prática nossos deveres e direitos, ficamos a mercê de uma pequena parte da 

população que decide por nós e que por sua vez, executam e exercem apenas 

interesses individuais e interesses econômicos privados. Com isso, as necessidades 

e anseios coletivos são colocados em segundo plano e muitas vezes esquecidos. A 

sociedade civil, portanto, deve ser protagonista no processo decisório, é ela que 

deve lutar e monitorar as ações de seus representantes para que o coletivo seja 

objeto principal de construções efetivas para a evolução e desenvolvimento da 

sociedade (ROSA & LUIZ, 2011). 

     

 

 

3 - PODER PÚBLICO NO CONTEXTO DA RELAÇÃO DO ÂMBITO 
PÚBLICO COM O ÂMBITO PRIVADO 

 

  A partir das noções previstas sobre cidadania e democracia, observa-se que 

estas são de extrema relevância para a articulação, propagação e desenvolvimento 

da relação público-privado. Como se dá essa relação entre duas esferas distintas e 

a influência que esta têm na percepção dos cidadãos é o que trataremos a seguir. 

Diante de uma dicotomia entre o Público e o Privado, em que a esfera pública 

é a ação do Estado e a esfera privada é a ação do homem na sociedade, 

percebemos que as mesmas são essenciais para o controle e desenvolvimento da 

coletividade, além de dar base para a construção das necessidades humanas. 

Surgido no pensamento da cultura ocidental, o público-privado e sua relação de alta 

complexidade construída ao longo dos tempos, possui uma característica mutável: 

quanto ao modo como a sua divisão foi sendo delimitada e transformada, e quanto 

ao significado estabelecido em diversas épocas (ESTEVES, s/d). 
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 A articulação dessas duas esferas é de relevância consubstancial, pois 

necessitam da subjetividade do indivíduo para compor a sua realidade. O público é 

composto pela fusão das individualidades, onde a integração das singularidades de 

cada indivíduo compõe a totalidade do coletivo, e o privado por sua vez é composto 

pela sobreposição das subjetividades individuais (VENTURELLI, 2010).  

De acordo com John Dewey a relação público-privado condensa as seguintes 

consequências encontrada nas ações dos indivíduos: “consequências que afectam 

[apenas] as pessoas directamente envolvidas nas transações, enquanto outras 

acções, as suas consequências afectam para além daqueles nelas imediatamente 

envolvidos” (1927, p.12 apud ESTEVES, s/d, p.6). A primeira diz respeito à 

subjetividade individual privada e a segunda é a subjetividade individual pública. Ou 

seja, independente das ações individuais ou coletivas, todos vão ser afetados 

positivamente ou negativamente. 

 No que diz respeito ao âmbito privado, a construção dessa esfera e a relação 

da mesma com a sociedade se dá pelo processo de individualização do indivíduo, 

em que os interesses pessoais são quesitos fundamentais para a construção desse 

meio. A privatização do indivíduo requer um apoio em si mesmo, para desenvolver 

sua vida, seja economicamente, socialmente ou culturalmente. Há um engajamento 

do indivíduo com as organizações que buscam atingir as mesmas metas que ele, já 

que ambos edificam seu trabalho para fins totalmente particulares (BENDASSOLLI, 

2000). 

No âmbito público, a fundamentação da construção se dá pela integração das 

individualidades, onde há uma dependência relevante de todas as partes para a 

concretização dos planos e metas traçados, sempre visando a satisfação de todos. 

O público se constitui a partir da busca incessante do bem comum, em que todos os 

membros da sociedade possam viver em harmonia, baseado nas leis e na execução 

das mesmas a fim de igualar a todos, independente de classe econômica, cor, raça 

ou etnia (COELHO, 2012). 

A relação desses dois setores deve ser baseada na legalidade e na 

efetividade, posto que as concessões, as parcerias público-privadas e o chamado 

“terceiro setor” são algumas das relações do Setor Público com o Setor Privado. 

Segundo Saravia (2010, p.8), “as duas administrações, pública e privada, se 

necessitam mutuamente”, pois para Simon (2008 apud Saravia, 2010, p.8):  
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Uma sociedade produtiva necessita de organizações produtivas e de 
mercados eficazes. Sem as primeiras, as segundas não têm negócios 
possíveis. E entre as organizações necessárias estão as governamentais 
que podem fornecer o marco legal e a infraestrutura de serviços essenciais 
que fazem com que as operações comerciais sejam possíveis, eficazes e 
capazes de responder às necessidades e metas da sociedade (SIMON, 
1998, p. 7). 

 

3.1.- Definindo Público 

 

 

 

 O Público se constitui em uma esfera da qual a população necessita para sua 

vida pessoal e coletiva, é o que fomenta e da oportunidade para a criação de leis e a 

execução das mesmas. Esta esfera constrói e edifica as ações que tem como 

objetivo principal a melhoria, o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade através 

das instituições. Nele ocorre a integração da coletividade com o princípio de igualar 

a todos, independente da situação econômica, escolha sexual ou raça. Os 

indivíduos nesse âmbito são tratados como “cidadãos”, onde possuem deveres e 

direitos e o Estado - “que é apenas uma das manifestações desse coletivo” 

(EULÁLIO, 2009, p.47) - juntamente com seus gestores opera em prol dos 

interesses de todos. 

 Para Coelho (2012) a busca do Estado em cumprir com as normas e 

legalidades instituídas por ele mesmo requer um aperfeiçoamento diário através de 

programas que buscam a qualidade e o controle nos processos coletivos. Isso visa 

conservar os interesses públicos, ao passo que estes interesses estarão sempre à 

frente dos interesses do gestor ou da empresa privada que executa um serviço 

público. Ocorre no setor público uma forte resistência às mudanças, e é constituído 

por uma estrutura altamente burocratizada, com muitos órgãos de decisão (SILVA, 

1993 apud TAIT e PACHECO, 2010).  

 No momento em que a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, delineou um Estado democrático com princípios voltados para a efetividade da 

dignidade da pessoa humana e da construção da cidadania, seguimos em busca de 

uma instância cada vez mais voltada para os interesses públicos, e que sejam 

dignos de uma satisfação coletiva (CAVALCANTE, 2010). 

 Quando a esfera pública por sua vez, zela pela relação do Estado com os 

cidadãos (indivíduos), estes passam a atuar de fato na sociedade civil, buscando e 
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lutando por melhorias na qualidade da gestão pública e no desenvolvimento do meio 

em que eles vivem, gozando assim da plena cidadania. Fortalecida essa relação, o 

indivíduo passa a representar não só seus interesses, mas os interesses de toda a 

sociedade, tornando-se um cidadão que cumpre seus deveres e busca seus direitos. 

A essência do que é público está nessa relação do Estado com o cidadão, onde a 

utilização dos bens públicos é regida pelos direitos e deveres de cada ser que 

participa do viver em comunidade (SARAVIA, 2010). 

O que rege e alicerça o Estado e todas as suas esferas são os cidadãos, já 

que estes são consubstanciais nas suas particularidades e a fusão destas 

corresponde à consolidação no que diz ser público. A organização pública opera em 

função de sistemas mais inflexíveis no que diz respeito ao planejamento do governo, 

e se baseiam por princípios gerais que são encontrados na Constituição, e mais 

especificadamente na elaboração das políticas públicas (CRUZ, s/d, p.9). 

 O cidadão, tanto o que recebe os aparatos estatais e aqueles que trabalham 

nas esferas estatais, tem o direito e o dever de exigir serviços de qualidade em 

longo prazo, uma legalidade nas operações públicas e a disponibilização de ações 

eficientes e eficazes. É dever e direito desses cidadãos agir no que diz respeito ao 

monitoramento dos órgãos, seja na conclusão de obras ou na transferência de verba 

para os programas de governo e para os servidores públicos, pois assim o público 

passa a ser articulado desde as esferas estatais até as esferas sociais. 

 Portanto, “uma organização pública também tem como objetivo primeiro 

cumprir a sua missão institucional para, através dela, obter o bem da comunidade e 

servir ao interesse geral” (SARAVIA, 2010, p.6). O público e suas diversas instâncias 

surgiram a fim de ter um caráter que busca a justiça, a cidadania, a ação coletiva 

baseada em uma sociedade altamente organizada, dependentes de recursos 

públicos utilizados de forma eficiente e responsável baseando todas as ações 

públicas na transparência e na moralidade dos atos.  

 

3.2 – Definindo o Privado 

 

 

 Dentro do aspecto privado, pode-se observar que a esfera privada se 

fundamenta a partir da individualização do cidadão, ou seja, com a sua 
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particularidade em desenvolver recursos objetivados no cumprimento de suas metas 

(SARAVIA, 2010). 

O Setor Privado destaca-se por ser extremamente eficiente na execução dos 

seus projetos e na obtenção de seus resultados. Grande parte da sua estrutura se 

baseia em interesses particulares e regem suas ações pela gestão estratégica e 

pelos seus projetos. As empresas privadas ocupam um espaço consubstancial no 

que diz respeito à construção e ao desenvolvimento não só da vida das pessoas que 

trabalham nessas empresas, mas na vida social, já que a sociedade depende 

parcialmente dessa esfera para desenvolver-se (SARAVIA, 2010). 

A eficiência, o alto nível de empreendedorismo, a comprometida busca pelo 

lucro e o incentivo exacerbado na competitividade, são alguns parâmetros do Setor 

Privado. Isso se dá pela forma gerencialista que o privado utiliza para fomentar o 

desenvolvimento da empresa. Os trabalhadores têm sua permanência decidida 

pelos seus dirigentes, ou seja, sua atuação na organização fica a critério do chefe 

(ANDRADE et al., 2012). 

 Dentro da essência e da fundamentação da esfera privada, encontramos 

algumas ramificações como as estratégias empresariais que são utilizadas para 

aumentar a produção e o lucro. Essas estratégias são utilizadas de diferentes 

formas, seja para atingir o lucro total, para melhorar o trabalho dos funcionários ou 

para alcançar a satisfação do cliente juntamente com o alcance das metas da 

própria empresa (SARAVIA, 2010). 

O modelo de se administrar uma empresa privada está na escolha individual 

do mercado, onde o lugar e o que vai produzir ficam a critério dos administradores 

empresariais. A oferta e o preço caminham lado a lado com a demanda a fim de 

buscar de todas as formas o lucro total das produções e isso requer uma equidade 

no mercado e a satisfação do mesmo (SARAVIA, 2010). 

Há uma alta capacidade que o “privado” tem de navegar em todas as esferas 

sociais, já que para a sua estratégia de mercado é relevante estar presente nessas 

esferas e influenciar de certa forma os indivíduos desse meio. A organização 

juntamente com seus acionistas e funcionários tem o foco no aumento produtivo e 

econômico e isso requer um trabalho não só interno, mas externo também já que “lá 

de fora” é que vem o lucro e o reconhecimento.  

Para Bendassolli (2010), a individualização tem se tornado, ao longo das 

décadas um traço crucial para a fundação de uma empresa, pois o indivíduo 
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possuidor de suas características necessita ter entre elas o individualismo não só 

em relação as suas questões ideológicas ou afetivas, mas ser de fato uma pessoa 

“singular”, que vise interesses econômicos e particulares. Com isso, o privado e 

seus funcionários, buscam incessantemente a eficiência nos seus processos e 

resultados econômicos cada vez maiores, pois ocorre à privatização do indivíduo 

seja na forma de pensar ou agir.  

Essa singularidade que o privado faz questão de enaltecer em todos que 

participam dessa esfera, transformam não só os funcionários da empresa privada, 

mas os indivíduos que vivem em sociedade. Pois esses passam a ter atitudes 

sistematizadas regidas pelo mercado e pelo sistema econômico, posto que sejam 

prioridades na vida privada da empresa e de cada indivíduo.  Essa persuasão 

corrobora para a alienação e a segregação do coletivo, o indivíduo é “programado” a 

pensar pela empresa, no lucro e nos seus interesses particulares.  

 

 

3.3 - Como é a relação Público-Privado 

 

 

Ao longo da história, ocorreram diversas transformações econômicas, sociais 

e políticas, responsáveis por influenciar a relação do setor público com o setor 

privado. Essa relação que deveria ser regida pela legalidade, moralidade e 

impessoalidade nas ações e nas relações dos agentes públicos e privados, têm 

passado por diversos descumprimentos dos instrumentos legais e institucionais 

estabelecidos com o intuito de sobrepor os interesses privados sobre os da 

coletividade. 

A perda da legitimidade, da essência do que é público, se confunde com o 

que é privado e isso acaba por influenciar diversos projetos sociais que são de 

grande relevância para a vida em comunidade. O público deve ser visto como 

coletivo e universal, porém acaba-se por confundir com o privado, que por sua vez é 

particularista, individual e singular. Estaríamos mergulhados numa época em que o 

individualismo sobrepõe qualquer tentativa de planejamento social que vise o 

interesse de todos? Estamos fadados ao que diz ser a publicização da vida pessoal 

e a privatização da vida pública, perdendo cada vez mais a força do modelo 

organizacional que rege a administração pública baseado nas leis institucionais? As 
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dificuldades de conter os conflitos sociais e o cumprimento das metas exigidas por 

lei nas instituições públicas tem se configurado em cenários cada vez mais 

alarmantes, pois a falta de “eticidade¹” nas relações existentes dentro do aparato 

estatal está cada vez mais presente (NOGUEIRA, 2006). 

A falência gradativa da capacidade pública em operar em todas as esferas de 

forma eficiente, eficaz e legítima, contribue para uma visão1 de que a 

individualização seja necessária para conseguir obter aquilo que o Estado não tem 

capacidade de suprir, com isso, a individualização ganha espaço significativa nas 

relações públicas, políticas e sociais. A sensibilidade igualitária da sociedade passa 

agora por um processo de modificações de valores morais, éticos, econômicos e 

sociais. Essas mudanças se dão pela destruição da sociedade no que diz respeito 

às classes sociais, na qual a hierarquização dos indivíduos ganha cada vez mais 

força, e o pensamento solidário perde para o pensamento individualista e pela 

degradação das políticas de emancipação que são substituídas por novos conceitos 

direcionados para a satisfação pessoal. Bendassolli (2000) relata claramente essa 

ruína da capacidade pública em operar coletivamente causada pela individualização: 

 

o indivíduo desfiliado da coesão social mediante um processo de 
individualização negativa (cf. Castel, 1998) é acusado de ser o responsável 
integral por tudo, abonando ou isentando,assim, o restante da sociedade de 
tomar medidas de proteção e ajuda.  
A fragmentação social revela sua presença nesses casos de “desfiliação 
consentida”: não há uma visão do público como um lugar de 
reconhecimento coletivo, mas como uma infinidade de focos de realização 
pessoal, exclusivamente dependente dos recursos e talentos individuais. 
Conforme reforça Ehrenberg (1995), não se trata aqui de simplesmente 
definir um suposto “bem comum” para toda a sociedade, mas cuidar para 
que as articulações entre “cuidado de si” e “cuidado do outro” sejam 
facilitadas, de modo a não se tornarem imprecisas as fronteiras e incertas 
as distâncias entre eles (BENDASSOLI, 2000, p. 230). 

  

 O servidor público e sua atuação no exercício da sua função é orientado 

principalmente pelo principio da impessoalidade, objetivando os atos através de uma 

relação isenta de interesses particulares, pois o  agente atuante, nesse caso o 

agente público, é o representante titular da ação do Estado, com isso, pressupõe-se 

que o foco norteador deve ser os interesses da coletividade sendo estes os fatores 

decisivos no processo de tomada de decisão.  

                                                 
1
 “referida ao homem ético, que responde por seus atos tendo em vista outros homens”. NOGUEIRA, 

A. M. Público e privado na formação social brasileira: velhas, novas e novíssimas tensões. In: 
Trabalho, Educação e Saúde. Vol.4, Nº1, Março de 2006, p 171-185. ISSN 16781007 
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Porque o servidor público, enquanto tal e em qualquer nível hierárquico, não 
age em nome próprio, mas em nome do poder público a partir do cargo que 
ocupa na Administração, seja esse cargo eletivo, comissionado ou efetivo. 
O autor de todos os atos públicos serão sempre o Estado e o servidor que 
executa, o seu agente (COELHO, 2012, p.54). 

 

Todavia, não é essa realidade que tem sido observada na relação público-

privada, já que as irregularidades encontradas comprovam as disfunções do 

pressuposto conceitual citado anteriormente. Tais desvios de conduta são 

encontrados em diversas situações cotidianas da Administração Pública, seja na 

ação do agente público onde impera a supremacia dos interesses pessoais, ou 

mesmo o agente privado corrompendo o gestor público, a partir da troca de favores 

ou do ato corruptivo para influenciar na tomada de decisões do agente público de 

acordo com os interesses do primeiro. 

Tais disfunções e sobreposições não são atuais e estão diretamente 

relacionadas ao contexto histórico de formação da sociedade brasileira. As 

irregularidades encontradas na relação público-privada estão intrínsecas ao nosso 

sistema desde a chegada da Família Real no Brasil. São conhecidas e 

caracterizadas pelo conceito de família patriarcal (OLIVEIRA e GIMENES, 2009). 

 Na concepção de Sérgio Buarque de Holanda, o homem patriarcal utilizava a 

cordialidade para se relacionar com o interesse pessoal, sintetiza Oliveira e Gimenes 

(2009), 

em nossa sociedade, a cordialidade indicava a prevalência do particular em 
relação ao público, em que era possível observar a busca por benefícios 
individuais e a personalização de relações e conflitos, de modo que a 
cordialidade se constituiu em um instrumento de proteção dos grupamentos 
sociais em relação ao Estado, fortalecendo o espaço privado em relação ao 
espaço público (OLIVEIRA E GIMENES,2009, p.91). 

 

Desta forma, fica claro que há uma discrepância no que diz respeito às 

relações de indivíduo-coletividade, público-privado e interesses pessoais-

coletivos.Tais disfunções da administração pública são encontradas diariamente em 

seu processo de tomada de decisões, nas ações dos cidadãos, na relação público-

privado e pelo Estado em si, que acaba por corroer e danificar os resultados 

propostos pelas ações destes. Os princípios criados para a administração pública 

podem e devem ser utilizados também por toda a sociedade, já que esta é a 

protagonista dessa mesma esfera. O mau funcionamento do Estado e as escolhas 

feitas pelos gestores e cidadãos têm comprometido cada vez mais o 
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desenvolvimento social, já que o abuso de poder, as ações “clientelistas e 

corporativistas2” estão sendo cada vez mais frequentes no nosso país, o que acaba 

por comprometer a legalidade dos atos administrativos e consequentemente a 

conclusão e obtenção dos objetivos traçados. É de fácil percepção a necessidade de 

uma reorganização da máquina burocrática e de uma efetiva democracia, tal qual 

propicie mudanças significativas neste cenário. Segundo Coelho (2012),  

 

Essa disfunção, que é sempre nociva ao interesse público, deve ser 
combatida pelos gestores públicos sempre que for identificada, cabendo-
lhes reorganizar os fluxos administrativos e reorientar o trabalho dos seus 
subordinados, de forma a conferir racionalidade aos serviços, sem 
comprometer – é claro - a legalidade dos atos administrativos, cujo único 
objetivo é a defesa e o cumprimento do interesse público (COELHO, 2012, 
p.54). 

  

 

Essa disfunção tal qual exemplificada por Coelho (2012), diz respeito ao 

significado e a obrigação de por em prática aquilo que é imposto pela lei e pela 

convenção social, agindo por uma ótica impessoal, em que o Estado age com 

interesses sociais e coletivos. Essas privatizações do público para fins particulares 

infeccionam ainda mais a funcionalidade do sistema democrático, postergando o 

amadurecimento da cultura política, dos avanços igualitários, das evoluções dos 

hábitos públicos, que por sua vez acabam comprometendo o estímulo para a 

redução das disfunções que dilaceram a vida da população e comprometem a 

qualidade dos serviços públicos. Da relação Público-Privado é que eclode o principal 

fator de desvio que impulsiona a decadência da efetividade das ações do Estado: a 

corrupção (NOGUEIRA, 2006). 

Os cidadãos em situação de vulnerabilidade social são os mais prejudicados 

pela corrupção, pois são os que mais sofrem as consequências dos atos dos 

corruptos, devido ao fato destes serem os que mais necessitam dos serviços 

públicos de qualidade. Alem da corrosão dos serviços prestados pelo Estado, os 

desvios dentro do aparelho estatal que favorecem interesses privados tendem a 

                                                 
2
 “padrão clientelista, que implica não apenas numa utilização de recursos públicos para atender a 

interesses eleitorais privados, como numa distribuição seletiva desses recursos. A outra é o padrão 
corporativista, que reforça a manutenção de benefícios e direitos conquistados por grupos sociais 
específicos, em detrimento dos demais”. FILHO, P. O Público e o Privado nas Políticas Sociais. P.4, 
s/d. 
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gerar um aumento da desigualdade social, pela falta de condições básicas de vida, 

ou pelo não cumprimento das propostas políticas e das obrigações do Estado. 

Embora tenham a necessidade do serviço público atuar com primazia, é perceptível 

a ineficiência do sistema em relação à ocorrência dos desvios, no que diz respeito 

às necessidades encontradas na sociedade que o Estado e seus funcionários não 

satisfazem. Essa realidade possui uma “dificuldade” quase crônica que a elite 

política brasileira tem de governar de modo que o interesse público supere 

democraticamente os interesses privados, sejam esses, interesses eleitorais, 

corporativos ou monetários (COELHO, 2012). 

Não podemos deixar de citar o quão grande são as alternativas que os 

cidadãos têm para conter essas irregularidades e disfunções presentes, como 

fóruns, conferências, o voto, câmaras e diversos outros aparatos de controle social 

das ações públicas. Porém, tornou-se frequente as resistências à participação e a 

dificuldade que eles têm em lutar pelas melhorias, pois a credibilidade do Estado 

encontra-se cada vez mais abalada na percepção dos indivíduos. Além da falta de 

credibilidade nos mecanismos de participação, os cidadãos não possuem o 

conhecimento sobre os seus deveres e direitos. Com isso, suas atuações como 

cumpridor de seus deveres e como cidadão atuante na sociedade civil, ficam 

comprometidas. Desta forma, a busca por melhorias fica aquém do desejado e 

consequentemente ocorre a perda de credibilidade do caráter transformador da 

atuação civil quanto protagonista da realidade social. 

Nogueira (2006) relata que “falta-nos, digamos assim, um Estado ético que 

funcione como referência e que, impulsionado por uma sociedade civil politizada, 

pelos cidadãos mobilizados, controle o Estado político (os governantes, o sistema, a 

classe política) e garanta a prevalência democrática do público sobre o privado” 

(NOGUEIRA, 2006, p.19). 

 Essa falta de atuação e monitoramento por parte dos cidadãos contribui para 

o cenário atual, pois o indivíduo sendo objeto principal que compõe o “público” esta 

cada vez mais a mercê do processo de subordinação dos interesses privados 

encontrados nas ações estatais. Os fatores que compõem essa relação peculiar 

prejudicam todas as esferas sociais, já que a essência, valores e finalidade do 

público e do privado na sociedade se relacionam entre si.  

  Essa disfunção se instaurou intrinsecamente nos sistemas públicos, nas 

relações sociais e privadas desde o inicio da formação da sociedade brasileira, a 
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partir de práticas patriarcalistas, patrimonialistas e clientelistas3. Essas práticas se 

caracterizam pela ausência de qualquer distinção entre os limites públicos e 

privados, pelo vasto sistema de troca, a fim de uma pessoa receber certa proteção 

de outra, em troca de apoio político ou receber ameaças por parte de alguém de um 

cargo superior ou com uma condição financeira melhor para obter aquilo que deseja. 

Observa-se a corrupção nas relações entre o público-privado e na relação do 

administrador com os atores que compõem seu ambiente de trabalho, e até mesmo 

dos próprios cidadãos ao lidarem com os aparatos públicos, tem se encontrado 

diversas práticas de deturpação da legalidade e da moralidade que compõem a 

relação entre o público e o privado (PENTEADO FILHO, 1996). 

O ato do gestor ou funcionário público que atua visando seus próprios 

interesses ou interesses de outrem é subsidiado muitas vezes pelas disfunções 

burocráticas. Estas atuam de maneira a impulsionar o ator público a se beneficiar 

dos certames burocráticos como forma de “justificativa” para a necessidade do 

descumprimento destes, sempre com a promessa de maior agilidade no processo. 

Desta forma cria a despersonalização do relacionamento com o cidadão, marcada 

pelo autoritarismo por conta do seu cargo público. A ineficiência somada ao 

processo lento do sistema, instiga o servidor ou aquele que precisa do serviço a se 

corromper para obter aquilo que necessita (NOGUEIRA, 2006). 

 Sob um prisma mais ilustrativo, a corrupção não está só no ato do 

administrador se apropriar indevidamente do dinheiro público, ou do uso de seu 

cargo para obter recursos para si. Todavia, elas também aparecem de diversas 

outras formas, seja na tomada de decisão, no tratamento do indivíduo perante a 

esfera pública como cliente, na nomeação de parente para algum cargo público 

(nepotismo), na utilização de serviços ou objetos públicos para uso pessoal, ou até 

mesmo servidores públicos onde na prestação de serviços que exerçam sua tarefa 

parcialmente, pois dividem o seu período de trabalho entre o serviço público e 

atividades particulares. Nogueira (2006) exemplifica a corrupção “como servidores 

públicos, executam parcialmente sua tarefa porque dividem seu tempo de trabalho 

com o consultório particular ou com o consultório de consultoria” (NOGUEIRA, p.3, 

2006). Isso corrobora para a disfuncionalidade do aparato público, que atinge 

                                                 
3
 COSTA, L. F. Brasil: 200 anos de Estado; 200 anos de administração pública; 200 anos de 

reformas. RAP — RIO DE JANEIRO 42(5):829-74, SET/OUT. 2008 
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diretamente e indiretamente as ações do Estado e seus resultados para com a 

população (NOGUEIRA, 2006). 

 A corrupção, portanto, engloba processos de troca baseados em incentivos 

subjetivos e materiais, tais como, ameaças e suborno. Essas atitudes são contrárias 

à ordem jurídica ou as regras da organização, pois independente do lugar ou do 

grau que acontece a corrupção, o sistema todo é contaminado, dando possibilidade 

para o surgimento de outros atos informais ou corroborando ainda mais para a 

insuficiência da instituição. Ribeiro (2010) ilustra essa relação: 

 
Em países em desenvolvimento, acredita-se corriqueiramente que as 
relações pessoais “serão automaticamente superadas ou substituídas por 
novos padrões de relações do tipo racional e impessoal – que são 
associados à burocracia, ao mercado e à democracia (...).”No entanto, em 
resposta às exigências internacionais e demandas da própria sociedade, 
promulgamos leis que na verdade se demonstraram inócuas, raramente 
resultando na redução de práticas corrompidas ou na punição de seus 
autores (BEZERRA,1995, p.35 apud RIBEIRO, p.7,2010). 
 
 

 Essa resistência encontrada na realidade social em cumprir as leis, revela 

uma ampla divergência entre a prática jurídica e as ações dos cidadãos que atuam 

em todas as esferas da sociedade. Porém há uma grande disparidade dessa relação 

do indivíduo com a realidade jurídica, pois ele sabendo das leis e da moralidade que 

deve basear suas ações, prefere utilizar da malandragem, do “jeitinho brasileiro” e 

de diversas outras formas de sobrepor o interesse pessoal aos interesses coletivos. 

A naturalização da corrupção fortifica ainda mais a disparidade das esferas sociais. 

Essa naturalização das disfunções impede que os indivíduos percebam que ao 

desrespeitar as normas de regulação estabelecidas, a prática da corrupção prejudica 

a todos, inclusive corruptado e corruptor. 

 Faz-se necessário uma conscientização política que tenha como foco as 

consequências da impessoalidade e da corrupção nos atos. Uma vez que esta se 

encontra nos mais diversos âmbitos da sociedade, já que  o mesmo cidadão que 

julga e “condena” o político corrupto, é o mesmo que vende o seu voto. Sendo 

assim, o problema não está só em quem governa, mas no cidadão que não percebe 

o princípio que norteia suas ações no cotidiano ou não exerce seus deveres e 

direitos baseados na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (COELHO, 2012). 

 Sendo assim, a sociedade, o público e o privado podem e devem se 

reestruturar para que a troca de valores, as ilegalidades e as ineficiências 
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encontradas nas relações e no cumprimento das leis, possam dar uma nova chance 

para uma sociedade justa, igualitária e democrática, que privilegiam o coletivo e o 

bem-viver. 

 

3.4 - Como deveria ser a relação do setor público com o setor privado 

 

 

A natureza da relação do setor público com o setor privado teve como 

princípio básico a mutua cooperação dos setores, já que onde o setor privado não 

conseguisse ou não pudesse atuar o setor público viria então suprir essas 

necessidades e vice-versa. A importância e a influencia que tem essa relação para a 

sociedade é e substancial para a estruturação do progresso econômico, social e 

político. 

Ao longo dos anos foram formulados aparatos legais e institucionais, a fim de 

controlar e melhorar o funcionamento e a eficiência da Gestão Pública.  As normas 

criadas para prevenir os atos errôneos não tiveram como objetivo dificultar a ação do 

gestor público ou do cidadão atuante na sociedade civil, mas garantir os interesses 

comunitários. Os princípios que dão base para a Administração Pública brasileira 

gerir suas ações e que são definidas pela CF/1988 estão presentes no caput do art. 

37:  

Art. 37. A administração direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

 

 O princípio da administração denominado legalidade, obriga toda a decisão 

estatal se basear nas leis e naquilo que a constituição prevê, garantindo a qualidade 

das leis e das ações desejadas; a impessoalidade que deve manter o administrador 

neutro em suas ações visando sempre o interesse público; o princípio da moralidade 

requer que o administrador haja de acordo com a lei e a moral, sendo esta um 

conjunto de ações e comportamentos que a sociedade civil e a constituição 

determinaram ser necessárias para o correto funcionamento, exigindo honestidade 

tanto dos cidadãos quanto dos gestores; a publicidade que tem por objetivo dar 

clareza e visibilidade social, para que as ações da administração pública possam ser 
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legais perante a sociedade, evitando os interesses privados, e de acordo com as 

normas constitucionais; e a eficiência, que tem como foco a racionalidade das 

operações, de uma forma que proporcione a melhor relação custo-benefício possível 

(COELHO, 2012). 

 Fica claro que os agentes públicos devem e precisam atuar com um 

pensamento coletivo, já que ele representa o Estado e a sociedade civil. O aparato 

público em suas ações deve visar e edificar cada vez mais um desenvolvimento 

igualitário e democrático, o crescimento econômico e social, tendo como foco a 

representação e o desenvolvimento de toda a comunidade. Ocorre na relação 

público-privado um aproveitamento das utilidades que cada um contém, seja a 

agilidade e a eficiência do privado no alcance de suas metas, ou seja, pela 

preocupação do público no cumprimento das necessidades e direitos dos cidadãos. 

Tendo uma parceria público-privada, onde a cooperação das ações de ambas as 

partes propiciem as questões de financiamento para projetos públicos. Eulálio (2009) 

relata a importância do intermédio do Estado nessa relação:  

 

O Estado é apenas uma das manifestações desse coletivo. Pressuposto de 
existência desse corpo político é o ato de associação e de renúncia, pelo 
homem, da sua liberdade natural para a liberdade civil. E esse ato de 
associação implica no comprometimento entre o interesse público e o 
interesse particular. Cabe, pois, ao Estado intermediar esses interesses 
(público e privado) (EULÁLIO, 2009, p.47). 

 

Simon (1998) exemplifica a magnitude de cada esfera para a relação da 

mesma (apud Saravia, 2010, p. 8):  

 
Numa sociedade moderna, não existem fórmulas simples para escolher 
entre mercados e organizações, ou entre organizações governamentais e 
privadas. Uma grande variedade de padrões pode ser observada no mundo 
de hoje sem uma clara preferência entre eles. Simples dogmas universais 
de privatização ou de socialização são particularmente suspeitos pela 
concentração de poder que elas encorajam (SIMON, 1998, p.11 apud 
SARAVIA, 2010, p.8). 

 

 Para a regulação da relação institucional entre o público e o privado e dentro 

de suas diversas interações, surge o marco legal de regulamentação dessa parceria 

que foi a Lei nº 8.666/93, onde “estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios” (ANGHER, 2014, p.1670). As relações comerciais 
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estabelecidas entre o setor público e o setor privado se constituem em relações 

regulamentadas uniformemente para todos os órgãos da administração pública 

direta e indireta. Sendo assim, representa um sistema de contratação de serviços 

públicos que administra as negociações, entre o setor público e uma empresa 

privada, ou até mesmo um consórcio de empresas privadas, que concedem serviços 

públicos e que passam a assumir a responsabilidade do projeto, tais como 

construções, serviços e manutenção (COELHO, 2012). 

Desta forma, o aparato legal estabelecido para subsidiar institucionalmente a 

relação entre Estado e empresas privadas, contribui para o provimento dos 

planejamentos e ações delineados pelo espaço público e privado, baseando os atos 

estatais na ética, na moral e na legalidade institucional. Vale ressaltar, que 

arcabouço legal supracitado, alavanca positivamente as interações existentes 

tornando-o peça chave para evitar possíveis irregularidades e disfunções. O aparato 

citado anteriormente garante a equidade na relação público-privado, já que agindo 

sem a sobreposição dos anseios individuais sobre os interesses públicos, 

impossibilita a negação e o esquecimento das necessidades sociais.  

 

4 – MÍDIA 

 

 

A comunicação tem um papel fundamental para as relações humanas não é 

de hoje. Desde as primeiras e mais antigas civilizações, o processo de se comunicar 

é fundamental para este constructo e desafio de viver em sociedade. Não obstante, 

a comunicação passa constantemente por diversos processos de evolução, já que 

nos antepassados a comunicação era feita por sinais e ao longo do tempo ela foi se 

renovando, recriando seu papel na sociedade (TEMER e TONDATO, 2008). 

 Nesse sentido, há diversos laços que a comunicação tem e estes contribuem 

de maneira positiva no que tange as relações e as construções da sociedade civil. O 

conceito de comunicar está aliado diretamente ao conceito de cidadania, posto que 

comunicação “é tornar comum, estabelecer comunhão, participar da comunidade” 

(TEMER e TONDATO, 2008, p.75). 

 Com o passar dos anos, a sociedade evoluiu e junto dela o processo de se 

comunicar também. Desta forma, a mídia surge com o objetivo de ilustrar, contribuir 

e transmitir informações para os cidadãos. Inicia-se então um “processo de 
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midiatização de transmissão da informação, que ocorre entre a comunicação e a 

mídia” (TEMER e TONDATO, 2008). Essa “midiatização da informação” eleva a 

disseminação da comunicação e das informações para a sociedade, a fim de 

politizar, conscientizar, ilustrar e informatizar o público. Essa ideia surge com o 

princípio de diminuir a distância entre o Estado e a população, que com isso ganha 

uma realidade mais democrática, questionadora e participativa, já que o diálogo 

passava a ser mais presente. 

 A utilização da comunicação com a mídia se tornou peça-chave para a 

conscientização política, econômica e social. Apesar de o conceito se basear em 

cidadania e democracia, não necessariamente significa que a participação de todos 

será integral. É latente a difusão da informação quando a mídia faz o seu papel, 

porém em alguns casos se torna normal utilizá-la para fins pessoais, eleitorais, 

econômicos e desiguais. Temer e Tondato (2008) atentam para um fato importante - 

mesmo com a deturpação da utilização da mídia: 

 

Ainda assim, é inegável que a imprensa, e particularmente os jornais, 
contribuíram para o aparecimento de uma “opinião pública” e para o 
fortalecimento de esferas públicas ou espaços para debate popular, 
eventualmente formatando agendas de discussões ou dando visibilidade a 
questões antes acessíveis apenas aos membros do governo ou das elites 
governantes. No entanto, estas mídias jamais foram garantias de governos 
democráticos ou mesmo de reconhecimento do indivíduo como cidadão. 
(TEMER e TONDATO, 2008, p.78) 

 
 Mesmo tendo um pensamento otimista da funcionalidade da mídia, Temer e 

Tondato (2008) observam que esta passa a ser alvo de interesses econômicos e 

políticos, em que a difusão da informação passa a ter um caráter mais desigual. Este 

caráter se fundamenta a partir do controle exercido por um fragmento restrito de 

indivíduos.  

 A construção da mídia no início teve uma base participativa, contudo se 

desenvolveu a partir de um prisma segregado, onde o interesse de quem 

administrava e dissemina a informação se sobrepõe aos interesses daqueles 

ouvintes e espectadores. Por mais benefícios que a essência da mídia tenha em sua 

base para a contribuição de uma sociedade civil mais justa, os interesses que a 

direcionam ainda dificultam a efetividade da cidadania. 

 Thompson (1995 apud GUARESCHI, 2006) enfatiza a característica de uma 

“sociedade midiada” e uma “cultura midiada”, o que deixa claro e ilustra o grau de 

influencia que a mídia tem sob as sociedades modernas hoje. A comunicação por 
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sua vez se torna algo consubstancial para o fomento dessa mídia avassaladora em 

termos de conscientização e propagação da mesma. A importância da mídia no 

contexto da sociedade globalizada se expressa através da valorização dos seus 

atributos pelos modos de produção e desenvolvimento vigentes, relacionando-a 

diretamente com o contexto da produtividade presente nestes modelos. Tal 

percepção é expressa no seguinte trecho de Guareschi (2006):  

 
os modos de produção são formações sociais globais, com forças e 
relações de produção específicas, legitimadas por uma superestrutura 
política, jurídica e ideológica. Já o modo de desenvolvimento é o fator sobre 
o qual a produtividade se dá. Num modo de produção, seja capitalista ou 
estatista, o modo de desenvolvimento é o responsável pela produtividade 
dessa formação social. Houve um tempo em que a produtividade esteve 
ligada à terra; depois foi a indústria a responsável pelo desenvolvimento. 
Nos dias atuais, o modo de desenvolvimento fundamental, isto é, o fator de 
produtividade primordial, é a informação (GUARESCHI, 2006, p.28). 

 
 

 Diversas são as ferramentas que a tecnologias de informação oferecem para 

os indivíduos, seja na parte das compras, como também na forma de se 

relacionarem, pagarem suas contas, marcarem consultas, mobilizarem pessoas para 

um determinado movimento social, na participação política (voto, portal da 

transparência, ouvidoria, etc) e dentre outros artifícios.  

A era digital hoje vem sendo protagonista nas relações sociais, econômicas, 

pessoais ou políticas. O que antes era tido por comunicação e que eram 

amplamente utilizados tais como: jornais, revistas e livros; hoje estão inseridos em 

outra realidade, totalmente voltada para a digitalização das informações, onde o 

“ciberespaço” se tornou primordial para a consolidação, construção e vivência dos 

seres humanos (GUARESCHI, 2006). 

 O que fomenta a interação do indivíduo hoje na sociedade é a sua 

conectividade com os objetos de comunicação. Na “sociedade midiada” não existe 

mais a necessidade de se relacionar tête-à-tête, essa interação “corporal” se tornou 

ultrapassada e obsoleta. Segundo Guareschi (2006), a comunicação é 

consubstancial a realidade, já que a comunicação passa a ser à base da realidade e 

tudo passa a ter valor quando se é produzido ou disseminado pela mídia. Por isso, o 

que é produzido pela mídia não só é real, mas como também é tido como valor e 

verdade para com aqueles que fazem uso desta ferramenta. Além disso, esta 

também possui um poder de decidir o que vai ser informado e o que não vai ser 

informado, como também mostra o seu poder de controlar e tornar verdadeiro aquilo 
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que é passado, ou seja, ela influencia integralmente na construção da subjetividade 

do indivíduo e da sociedade como um todo. 

 Guareschi (2006), alerta ainda para um fato importante dessa particularização 

da mídia eletrônica para determinados detentores do poder: 

 

Pela Constituição brasileira, eles são um serviço outorgado, isto é, eles não 
podem ter “donos”, pois eles são “concessões”, dadas por um determinado 
período de tempo, para prestar serviços como educação, arte, cultura 
(nacional e regional), respeitando os valores éticos e sociais (art. 221 da 
Constituição). Além disso , “os meios de comunicação social não podem, 
direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”. (art. 220 e 
5º). São serviços públicos, como são as estradas, os correios, o telefone, 
etc. Ninguém paga, por isso, para ouvir uma rádio, ou assistir a determinado 
canal de TV aberta (GUARESCHI, 2006, p.33). 
 

 

Além da mídia influenciar na tomada de decisão dos cidadãos, ela influencia 

no âmbito político, social e econômico. Não obstante, esta por sua vez acaba por 

alienar os indivíduos, já que estes ficam a mercê de um sistema altamente 

capitalista, que visa a todo o momento controlar a vida humana e a vida em 

sociedade. Isso acaba por resultar em uma democracia e uma cidadania cada vez 

mais fraca e inexistente. Fica claro que a partir do momento que a Lei não se vale e 

a população se torna refém de um sistema desigual, a representação e a construção 

da igualdade são postas de lado. 

 A mídia deveria andar lado a lado com a democracia, já que a sua criação foi 

justamente baseada na participação do cidadão e a sua interação com a sua 

realidade. Todavia, o controle da informação e a sua utilização estão nas mãos de 

quem tem o poder e estes se beneficiam da influencia nas esferas econômica e 

política da vida do cidadão. Desta forma, as questões sociais que visam o bem-estar 

são consideradas agora fragmentadas. 

 Desse modo, através da mídia aqueles que possuem um poder aquisitivo 

maior segregam sistematicamente aqueles que necessitam de uma atenção maior 

do Estado. A tecnologia aumenta seu poder no âmbito econômico e social, o que 

acaba por fortificar os laços capitalistas feitos por aqueles que controlam a 

sociedade. Ou seja, a exploração é feita por interesses privados. O uso dessas 

tecnologias influencia diretamente nas ações dos cidadãos, pois eles passam por 

um processo de alienação midiática, em que seus deveres e direitos são esquecidos 

e o uso correto dessas tecnologias é rapidamente esquecido. Ocorre um 
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fortalecimento do individualismo, em que o ter passa a ter mais importância e o 

consumir é algo que traz o reconhecimento social. 

 Para essa avalanche de informações que a mídia e a nova comunicação 

causam negativamente nos valores coletivos da sociedade, seria necessário um 

processo intenso de resgate das relações sociais, na fala e na construção de 

mobilizações coletivas que visem a igualdade, solidariedade, participação e 

conscientização de mudanças significativas que atuem na perda do poder dos 

detentores do mesmo. Sendo assim, a educação é vista como a essência para essa 

luta, ela seria a emancipadora para a cidadania e democracia, visando as 

necessidades da população (TEMER e TONDATO, 2008). 

 Segundo Temer e Tondato (2008), a mídia no Brasil começa a ganhar um 

caráter voltado para a propaganda, buscando sempre incentivar o consumo e 

estratégias para o aumento da audiência. Isso difere dos principais objetivos que a 

mídia deseja propagar e contribui negativamente para apatia política, e na inércia de 

práticas democráticas e cidadãs. Os indivíduos se tornam reféns, pois na maioria 

das vezes se abstém de seus deveres e direitos, por acreditarem que não tem voz. 

 Quando a sociedade passa a viver essa midiatização pelos domínios do 

capital, os indivíduos não se comunicam mais, e só reconhecem o próximo a partir 

do que ele possui e se o que possui está dentro dos parâmetros impostos pela 

mídia. A qualidade dessa nova comunicação é inexistente, já que a sociedade agora 

utiliza do ciberespaço para se comunicar o que na maioria das vezes não possui um 

teor crítico, participativo e integralizador. O consumo é visto como a chave para 

entrar nesse círculo privado que é enaltecido pelo individualismo, tudo isso porque 

quando o Estado deixa de exercer sua real função, a cidadania passa a ser vista 

também como um produto. A sociedade utilizada apenas para prover os interesses 

midiáticos, os indivíduos que a compõe passam a não questionar, lutar, analisar e 

desejar mudanças e melhorias na sua realidade social. 

 

4.1 - Aspectos da Mídia que contribuem positivamente  

 

 

A evolução da comunicação e o desenvolvimento da mídia aproximaram 

pessoas, facilitaram operações administrativas, ativismo político, canais de 

participação social criados tanto pelo Estado para controlar e aproximar o indivíduo 
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dos processos de decisões; como também para os indivíduos se relacionarem e 

deliberarem inovações que contribuam para o fortalecimento da democracia ou para 

questionar e lutar contra o sistema. Alguns exemplos desses aspectos positivos da 

comunicação e da mídia são ilustrados por Borges (2011), como:  

 

a aplicação das tecnologias para atuação política tem tomado caminhos 
diversificados, como a organização e disponibilização de informações sobre 
orçamentos públicos, a formação de redes com organizações parceiras, a 
organização de protestos, o monitoramento ambiental e a denúncia de 
irregularidades, o levantamento de fundos para uma causa [...] (BORGES, 
2011, p.123-124). 
 

 As questões que antes eram esquecidas ou ocultadas pelos que detinham o 

poder e até mesmo os indivíduos que não tinham poder ganham agora um espaço 

considerável. Esse espaço agora se torna público e livre, possibilitando que uma 

demanda conscientizadora possa relatar outros fatos que não sejam controlados 

pelos que gerenciam os meios de comunicação. 

 O indivíduo democrático se vê a partir dessa realidade mais livre e pública 

como um protagonista no processo político. Este não mais atua como mero figurante 

mediado por certo grupo, ele tem a autonomia e a liberdade em deliberar questões, 

monitorar e participar das esferas públicas. Legitimando a sociedade e 

transformando o Estado, esse processo de evolução e midiação podem ser 

vivenciados positivamente e de maneira saudável na sociedade. Guareschi (2006) 

sintetiza a comunicação como:  

 
um serviço público que tem como tarefa fundamental a discussão do projeto 
nacional, isto é, possibilitar a palavra a todos e todas para que eles e elas 
possam expressar seu pensamento, manifestar sua opinião, apresentar seu 
projeto de vida em sociedade. Se essa possibilidade não existe, a ética 
deixa a desejar. Quando o direito à comunicação é diminuído, ou 
impossibilitado, é o próprio ser humano que é prejudicado em sua plena 
realização (GUARESCHI, 2006, p.13). 

 
 

Por conseguinte, a ideia de midiatização pode e deve ser benéfica ao ser 

humano. Há algumas deturpações que alguns indivíduos ou grupos acabam por 

conseguir exercer sobre esta ferramenta que fragmentam e enfraquecem a 

comunicação, a disseminação da informação, a cidadania e a democracia e que 

provoca resultados negativos na mídia. Contudo, os seres humanos precisam estar 

constantemente em diálogo, na troca de informações e na busca do bem estar de 

todos. 
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5 – METODOLOGIA 

 

 

 

Esta pesquisa científica tem como ponto de partida o problema de pesquisa 

com seus objetivos específicos, discorrendo sobre as teorias de cidadania, 

democracia, público, privado e a mídia.  Dessa forma, o desfecho se faz ao longo do 

trabalho com a análise do discurso do sujeito coletivo, obtidos através de um 

programa televisivo e utilizando aspectos qualitativos e quantitativos, que por sua 

vez tenta definir e explicar a cidadania, democracia, relação entre o público e o 

privado e como a mídia articula essas esferas. Dando ênfase na influência que a 

relação entre o público e o privado causa nas ações dos cidadãos para com a 

sociedade.  

A figura abaixo ilustra as etapas da construção dessa pesquisa: 
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Figura 1: Linha do Tempo da Pesquisa 
Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

As etapas para a elaboração deste trabalho iniciam-se pela construção do 

projeto de pesquisa, e utiliza-se a princípio para nortear a pesquisa e dar base à 

mesma. Após esta etapa, foi selecionado o caso que incitava diversas inquietações 

e observavam-se algumas disfunções, e a partir desta seleção a estruturação do 

referencial teórico foi selecionada para alicerçar esta monografia. A definição do 

método de análise (Discurso do Sujeito Coletivo) foi selecionado para ter uma 

aproximação maior do sujeito e por utilizar dos discursos a genuinidade. Para utilizar 

esse método, foi escolhido o programa Zé do Bairro, em que episódios foram 

transcritos, seguido pela elaboração das expressões chave e ideias centrais. Por 

fim, nas etapas finais foram analisados os discursos e a correlação que estes tinham 

com o que foi relatado no referencial teórico, seguido pela conclusão.  

Vale mencionar a natureza e o método de pesquisa que foi empregado neste 

constructo, com a finalidade de elucidar para uma melhor compreensão no que 

concerne a metodologia. Desta forma, para Minayo (2011), a metodologia é  

 

o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. 
Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o 
método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as 
técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade 
pessoal e sua sensibilidade) (MINAYO, p.14, 2011). 

 

 

Desta maneira, as três características citadas por Minayo (2011) necessitam 

estar em sintonia. O pesquisador precisa estar integralmente envolvido em todos os 

processos, desde a escolha das técnicas a serem utilizadas, passando pelo 

embasamento teórico e por fim chegando a percepção do pesquisador com relação 

ao estudo de caso baseado em todos os processos, seguido pela conclusão. Minayo 

exemplifica que “a metodologia é muito mais que técnicas. Ela inclui as concepções 

teóricas da abordagem, articulando-se com a teoria, com a realidade empírica e com 

os pensamentos sobre a realidade” (MINAYO, 2011, p.15). 

A presente pesquisa utiliza-se do método indutivo, que tem por base a 

“observação, contemplação e execução de experiências em larga escala, que é a 

inferência na natureza e a avaliação dos resultados da inferência” (GRUBBA, 2012, 

p.14). O método indutivo transcende as premissas que se baseia uma pesquisa, pois 
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“é entendido como aquele no qual o estudo ou abordagem dos fenômenos percorre 

planos cada vez mais abrangentes, isto é, aquele que vai das constatações mais 

particulares às leis mais gerais” (GRUBBA, 2012, p.25). 

Grubba (2012) alerta que “a descoberta da verdade não mantém correlação 

com o raciocínio silogístico, próprio do pensamento aristotélico, mas somente com a 

observação e experimentação reguladas por método indutivo” (GRUBBA, 2012, 

p.10). Ou seja, não é apenas a teoria que compõe o processo da pesquisa, e sim a 

simultaneidade da teoria, pesquisa com a experiência, a observação e a 

sensibilidade do pesquisador. 

Utiliza-se para tal, o programa Zé do Bairro, que é televisionado uma vez por 

semana na TV Rio Sul, o programa em questão possui uma proximidade evidente 

com o cidadão, já que é o próprio que falará da situação-problema vivenciada em 

determinado bairro. Realizamos a pesquisa no período de Janeiro de 2014 à Maio 

de 2014. Este programa consiste basicamente em uma “denúncia/reclamação” que 

os cidadãos fazem através do site da TV Rio Sul. A partir daí o programa seleciona 

um bairro por semana, indo ao encontro dos moradores para entrevistá-los, com o 

intuito de relatar os problemas encontrados por eles nos bairros em que residem. 

Após a entrevista, a TV Rio Sul tenta recorrer ao Poder Público para obter um 

posicionamento deste perante as reclamações e conseguir resolver o problema que 

é relatado. O elemento central deste programa é contribuir e dar uma oportunidade 

ao cidadão de reclamar e conseguir melhorias em seu bairro.  

Foram assistidos e transcritos 19 episódios pelo site4 da TV Rio Sul 1º edição, 

contabilizando 1hr 8min e 56 seg no total dos episódios que foram assistidos. A 

partir dessas transcrições utilizou-se da técnica do DSC para analisar a participação 

social dos cidadãos, e quais são as demandas e as percepções dos cidadãos 

perante o Poder Público através da Mídia.  

5.1 – Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 

 

 

A técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) analisa qualitativamente e 

quantitativamente as opiniões coletivas. Este se faz qualitativo, porque cada 

entrevista coletiva é observada como um discurso feito por um ou vários indivíduos 

que representam o pensamento de uma determinada coletividade; porém, o DSC 

                                                 
4
 Disponível em: http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/rjtv-1edicao/videos/ 
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também é quantitativo porque este discurso tem uma expressão numérica, que 

indica quantos depoimentos foram necessários para a construção desta técnica 

(LEFEVRE & LEFEVRE, 2006). 

O Discurso do Sujeito Coletivo foi desenvolvido no fim da década de 90 por 

Lefevre & Lefevre (FIGUEIREDO et al., 2013), e este busca analisar a partir de 

métodos científicos as representações, pensamentos e valores da coletividade 

observada. Observa-se ainda o discurso coletivo de uma maneira menos 

sentenciada, a fim de permitir que o sujeito que está sendo entrevistado e analisado 

utilize da maneira que lhe for melhor as palavras. Com isso, o DSC reúne os 

depoimentos que forem semelhantes ou que se complementarem sobre um 

determinado tema. 

O sujeito coletivo que surge a partir do discurso coletivo é constituído por um 

ser empírico coletivo, que se expressa na primeira pessoa do singular. Por certo, os 

indivíduos se identificam com as representações sociais, pois acreditam que suas 

idéias coincidem ou porque são legítimas. Isso contribui para que o social partilhado, 

ofereça um conjunto social, onde os indivíduos se relacionem por acreditarem ou 

lutarem por um mesmo objetivo em comum. 

Winkler et al. (2012, p.51) sintetizam a técnica a partir de quatro objetivos: “1) 

selecionar o essencial do conteúdo de cada  depoimento; 2) associar estes 

conteúdos a uma descrição de sentidos; 3)  agrupar os depoimentos em categorias; 

4) reunir os depoimentos de uma  mesma categoria em um discurso único redigido 

na primeira pessoa do  singular” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2006 apud WINKLER et al., 

2012, p.51). 

Os dados obtidos para a realização da técnica do DSC passam por um 

processo de separação, em que os discursos individuais são chamados de 

“expressões-chaves” (ECH), “são pedaços, trechos do discurso, que devem ser 

destacados pelo pesquisador, e que revelam a essência do conteúdo do discurso ou 

a teoria subjacente” (FIGUEIREDO et al., 2013, p.132), e são elencadas em grupos, 

que são intitulados de “ideias-centrais” (IC) e que resumem a ideia de cada grupo. A 

IC “é um nome ou expressão lingüística que revela, descreve e nomeia, da maneira 

mais sintética e precisa possível, o(s) sentido(s) presente(s) em cada uma das 

respostas analisadas e de cada conjunto homogêneo de ECH, que vai dar 

nascimento, posteriormente, ao DSC” (FIGUEIREDO et al., 2013, p.132). A figura 



 

50 

 

abaixo ilustra o processo de desenvolvimento do método qualitativo e quantitativo 

Discurso do Sujeito Coletivo: 

 

Figura 2: Etapas para a construção do discurso do sujeito coletivo 
Fonte: Cavalcanti et al., 2010. 

 

Na técnica do DSC, os discursos são observados para obter os pensamentos 

coletivos em comum, onde se extraiam as idéias centrais e as suas expressões 

chaves, que são trechos que expõe o sentido central do discurso. Ao reunir em um 

único discurso esses conteúdos semelhantes, dá ao leitor uma idéia de “coletividade 

falando” (LEFEVRE, LEFEVRE e MARQUES, 2009, p. 1194 apud FIGUEIREDO et 

al., 2013, p.132). 

O pensamento da coletividade que é o resultado apurado do DSC possibilita 

ao leitor uma visão mais ilustrativa da sociedade e da relação dos indivíduos com as 

suas crenças, percepções, valores e compreensões. Esta técnica busca não basear 

os métodos científicos em verdades absolutas, diferentemente, prioriza o discurso 

do sujeito coletivo e a magnitude de sua fala, já que esta é observada e analisada 

com o intuito de gerar mudanças significativas na sua realidade social. 

Portanto, o DSC é um estrato da representação social, posto que constitua 

diversos discursos que se unificam com similares opiniões da coletividade. Este 

contribui para que a coletividade e o entrevistado se aproximem, a fim de que 

possam se identificar e se tornarem próximos com o intuito de produzir uma fala 

mais igualitária e representativa.  

 O DSC foi selecionado para analisar as entrevistas do Programa Zé do 

Bairro, porque se observa que a técnica utiliza todo o discurso naturalmente, a partir 

da aproximação do entrevistado com a entrevista e o problema em questão. Dessa 

forma a utilização da fala do entrevistado contribui integralmente para a análise do 

discurso, dando a possibilidade de construir o DSC - que é composto pelas ECH e 

IC.  
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6 – ANÁLISE DO CASO 

 

 

Neste capítulo, busca-se analisar o discurso dos cidadãos que participam do 

Programa Zé do Bairro a partir da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, e em 

seguida fazer uma reflexão dos discursos à luz do referencial teórico. Dessa forma, 

a análise do caso baseia-se na análise dos discursos construídos no DSC e o que 

foi retratado no embasamento teórico. 

 A princípio foi criada uma pergunta norteadora para observar os discursos e 

separá-los no que diz respeito à demanda e à percepção dos cidadãos em relação 

ao Poder Público, qual seja: “Quais são as demandas e as percepções dos cidadãos 

sobre o poder público?”. Logo após, para a elaboração dos discursos do sujeito 

coletivo, foram selecionados as ECh (expressões-chave) de cada discurso e em 

seguida identificadas as IC (ideias centrais) de cada ECH. Com isso, classificadas 

as ideias centrais semelhantes em “códigos de uma categorização” (WINKLER et al, 

2011), sendo estes: IC-A: Melhoria de um equipamento público; IC-B: Atendimento a 

um direito básico; IC-C: Manutenção de um direito básico; IC-D: Ausência de 

atuação do Poder Público; IC-E: Falta de comprometimento do Poder Público; e IC-

F: Valorização do Poder da Mídia. E por fim, as ECH que tem coesão com as IC 

foram incorporados no discurso do sujeito coletivo (DSC). A Tabela 1 e o gráfico 

relatam quantitativamente a frequência das Ideias Centrais. 

 

 

Tabela 1: Frequência das Ideias Centrais 
        Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Figura 3 - Gráfico de frequência das Ideias Centrais 
Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

 O discurso mais frequente, IC-A, demonstra que a melhoria de um 

equipamento público é a demanda mais representativa encontrada nos discursos, 

como pode ser observado no Quadro 1. É importante observar, que as demandas 

encontradas ao longo dos discursos IC-A estão ausentes do conhecimento de que o 

Poder Público tem que operar para com essas melhorias que eles desejam.  

 É interessante notar que em nenhum momento foi citado à inclusão desses 

cidadãos em esferas participativas do Estado para efetivas mudanças, e as 

reclamações se basearam de certa forma, apenas em melhorias de equipamentos 

públicos. Podemos confrontar esse discurso e o posicionamento desses cidadãos, 

no que foi tratado ao longo desse trabalho, quando se refere às disfunções dos 

comportamentos desses no caso efetivo da não participação. Pois se observa nos 

discursos que estes desconhecem o poder da sua participação e a oportunidade que 

as esferas participativas têm em promover melhorias. Causando assim, a usurpação 

dos princípios da democracia participativa. 
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Quadro 1  Discurso do Sujeito Coletivo da IC-A 

 

Conforme visto no referencial, a luta por inclusão e pela igualdade social 

passa pela possibilidade da ação do sujeito de interferir na tomada de decisão do 

meio em que se vive. Buscar continuamente estas alternativas é ao mesmo tempo 

lutar por cidadania, e a construção desta passa pela atuação contínua dos 

indivíduos na sociedade civil, na busca por seus direitos e deveres, na preservação 

pelo espaço público e na fiscalização de seus representantes. Esse esforço 

constante em vivenciar a cidadania amplia os valores como liberdade, participação, 

identidade nacional e solidariedade.    

 Procurar esses espaços de construção junto ao Estado amplia e fortalece a 

cidadania e ao mesmo tempo faz com que o Estado reconheça tais valores. Com 

isso, este passa a reconhecer o indivíduo como cidadão. Esse reconhecimento é 

extremamente relevante para a evolução da cidadania, uma vez que visto durante a 

sua evolução histórica, o caso brasileiro é caracterizado por não corresponder a um 

caráter público e universalista e integra os cidadãos seletivamente. A cidadania 

brasileira neste cenário é constituída de cima para baixo, e essa atuação já citada 

acima de faz necessária para equilibrar esse cenário. 

 Quando se observa o discurso IC-A, não é possível encontrar nenhum 

mecanismo de participação instucionalizada. Os indivíduos fazem a busca por seus 

direitos e as reivindicações por melhorias em equipamentos públicos através da 

mídia. Este comportamento reforça a confusão existente entre os âmbitos públicos e 

privados, pois a utilização de um ente privado como mecanismo de interlocução 

entre as demandas da população e as ações do Estado influencia na sobreposição 

dos interesses privados em relação aos desejos da coletividade. 

O quadro 2 mostra o discurso do IC-F, que é o segundo discurso mais 

frequente. O poder da mídia é valorizado pelos cidadãos neste discurso, é 

observado o valor que estes dão ao programa e como eles são dependentes do 
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mesmo. Isso corrobora para uma alienação em que o cidadão recorre à mídia, e a 

partir disso passa a não procurar outros recursos públicos.  

 

Quadro 2 Discurso do Sujeito Coletivo da IC-F 

 

Podemos relacionar esse discurso ao referencial, que aborda os aspectos 

positivos e negativos que a mídia causa na sociedade. Quando é abordado o fato de 

que a mídia exerce seu papel para resolver os problemas da sociedade e os 

indivíduos passam a depender desta para a resolução dos seus anseios perante o 

ambiente em que se vive, ocorre uma imprecisão do objetivo real da mídia. Eles 

acreditam que o programa (mídia) tem o poder de trazer melhorias, e que é uma 

instância “poderosa”. 

 A mídia neste caso influencia a tomada de decisão dos cidadãos no âmbito 

político e social, uma vez que estes deixam de recorrer aos mecanismos concretos, 

públicos, de fortalecimento da cidadania e, passam a reforçar o poder do ator 

privado. Essa visão reforça a percepção deste cenário em que se encontra a difusão 

de informação, pois esta significa agora “poder” e este quando consolidado por um 

ente individualista visam o alcance dos seus próprios interesses. Desta forma, as 

questões sociais que visam a coletividade são consideradas agora fragmentadas. 

 O discurso IC-E, que pode ser observado no Quadro 3 e relata o 

descomprometimento do Poder Público com os cidadãos. Nos discursos, foram 

encontrados diversos relatos de promessas e projetos não cumpridos, e como é a 

percepção do cidadão referente ao Poder Público, que por sua vez o trata com 

descaso não cumprindo com o que foi prometido. Contudo, o Poder Público não 

deve agir a partir de promessas e sim exercer de maneira efetiva e eficiente suas 

obrigações legais. O cidadão por sua vez não deve se apegar a essas promessas, e 

sim reivindicar pelos projetos que não foram começados e não concluídos. 
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Quadro 3 Discurso do Sujeito Coletivo da IC-E 

 

 O elemento de destaque na figura acima é a expressão dos cidadãos quando 

se refere à justificativa do poder público pela falta de comprometimento com os 

projetos. A menção da falta de recursos públicos e a “falta de verba”, são vistas 

pelos cidadãos como “desculpas” utilizadas pelo poder público, a partir desse 

posicionamento é possível observar que os cidadãos compreendem que não há 

responsabilidade na gestão dos recursos públicos. A literatura trabalhada 

proporciona uma reflexão sobre as causas referentes a essa disfunção, sendo 

possível estabelecer uma relação entre o caso e as indefinições do limite da relação 

público com o privado. Tais indefinições tendem a gerar o principal fator de 

decadência da efetividade das ações do Estado: a corrupção.  Esta por sua vez, 

corrobora para uma visão dos cidadãos demonstrada acima. 

O discurso IC-C, que está no quadro 4, mostra a falta de manutenção de 

equipamentos que são de direitos básicos de qualquer bairro. Os cidadãos 

reclamam por não terem em seus bairros os direitos básicos executados. O Poder 

Público além de cumprir com as obrigações e de dar à população condições dignas 

de se viver, ele precisa trabalhar constantemente para que não haja nenhuma 

deficiência após suas obras, ou seja, não basta executar os projetos, mas buscar 

estarem em constante melhoria e aperfeiçoamento dos projetos, obras, etc. 

 

Quadro 4 Discurso do Sujeito Coletivo da IC-C 

 

 O quadro 5 mostra o discurso IC-D, em que a ausência do Poder Público 

acarreta diversos problemas na comunidade. Os cidadãos tem a percepção de que o 



 

56 

 

Poder Público tem o papel de responder e executar projetos para o desenvolvimento 

da sociedade, porém não há atuação e nem resposta deste. Dessa forma, os 

cidadãos passam por diversas dificuldades e o Poder Público sendo responsável por 

resolver esses problemas não exercem o seu papel.  

 

Quadro 5: Discurso do Sujeito Coletivo da IC-D 

 

 O discurso IC-B, pode ser encontrado no Quadro 6, onde podemos observar 

que ainda existem locais em que não há o acesso aos direitos básicos. Os cidadãos 

reconhecem seus direitos quando falam que “a água é um direito básico de qualquer 

município”, porém o Poder Público não cumpre com os seus deveres legais. Ao 

longo desse trabalho, demonstramos que ocorre a necessidade do cidadão em 

reconhecer os seus deveres e direitos e que isto contribui positivamente para a sua 

relação com o Poder Público e ao cumprimento deste em seus deveres.  

 

Quadro 6: Discurso do Sujeito Coletivo IC-B 

 

 Os discursos ilustram as demandas e as percepções que os cidadãos têm 

perante o Poder Público, e ainda mostram pelo discurso a ausência e a falta de 

comprometimento do Poder Público para com as suas funções. Os cidadãos por sua 

vez, em grande parte dos discursos desconhecem seus deveres e direitos, ou 

utilizam a mídia para reclamar e pedir por melhorias em seu bairro. 

 Como vimos no referencial teórico, há uma grande carência no que tange aos 

cidadãos exercerem seu papel na sociedade baseados na cidadania e democracia, 

e ao Poder Público de executar suas obrigações legalmente.  A partir disso, 

analisando os discursos de uma pequena parcela da população, pode-se reforçar a 
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necessidade por mudanças positivas no sistema Público, e na execução efetiva da 

cidadania com relação aos cidadãos. 

 Há uma forte ausência de conhecimento sobre o Poder Público e dos seus 

deveres e direitos nos discursos dos cidadãos. A maior parte desses discursos são 

caracterizados por pedidos ao programa, sem citar os órgãos públicos e isso mostra 

parcialmente que o problema que eles passam, podem estar associados à falta ou 

ao desconhecimento em exercer a cidadania; e em uma parcela quase mínima é 

encontrado algum tipo de procura nas instâncias públicas, e pela insuficiência do 

Governo em não operar devidamente, os cidadãos acabam por recorrer a mídia. 

Uma parcela mínima desses cidadãos procurou outro canal de diálogo, porém não 

tiveram respostas. 

Porém, não podemos deixar de observar a gama dos discursos relacionados 

à valorização da mídia, em que os indivíduos enaltecem o poder que a mídia pode 

ter em beneficiá-los, e contribuir positivamente para a resolução dos seus 

problemas. Contudo, a mídia passa a ser vista como um “poder”, deixando o 

Governo de lado, e exercendo um papel de dominação e dependência entre os 

cidadãos, onde estes acreditam que o fato de recorrerem a esse novo “poder”, 

significa resolver suas necessidades. 

Podemos observar após estas análises, que as concepções abordadas ao 

longo do referencial teórico, seja a apatia encontrada nos cidadãos referente ao 

vivenciar a cidadania ou pelo poder público não operar integralmente e 

impessoalmente em suas funções, e até mesmo na relação conflituosa entre o Setor 

Público e o Setor Privado, podem ser ilustradas com os discursos descritos. 

Uma análise sobre a abordagem teórica não se faz suficiente se não 

analisarmos os indivíduos, necessita-se então analisar os discursos do sujeito 

coletivo com o objetivo de elucidar o referencial teórico. Desta maneira, encontramos 

poucos discursos em que os cidadãos desempenham de fato a cidadania e a 

democracia. E diversas ações em que o Poder Público se encontra ausente ou não 

cumpre com os objetivos traçados.  

O objetivo do Programa Zé do Bairro é relevante, porém teoricamente não 

seria necessário existir tal programa para que o Poder Público cumprisse com seus 

encargos. De certa forma, os cidadãos dão mais credibilidade ao “Zé do Bairro” com 

a esperança de que ele corresponda às necessidades da comunidade, e isso 

claramente é uma forma de alienação através da mídia, posto que a maior parcela 
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acredita que o programa é provedor de melhorias. As esferas públicas são citadas 

com uma frequência mínima, o que corrobora ainda mais para a não fomentação 

dos serviços públicos, já que a mídia fica encarregada pela deliberação. 

Por outro lado, por uma observação mais positiva do Programa, o fato deste 

dar abertura ao cidadão de expor sua necessidade, contribui para que este tenha 

voz e espaço. Ao assistir outros episódios, algumas dessas pendências foram 

executadas, de modo que, a população conseguiu juntamente com o Programa uma 

resposta do Poder Público e este atuou para o cumprimento dessas obrigações. O 

programa contribui para a articulação entre o poder público e os cidadãos, e acaba 

por expor o poder público de forma que este execute suas funções devidamente. 
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7 - CONCLUSÃO  

 

 

A conscientização política dos cidadãos para atuar ativamente na sociedade é 

o requisito fundamental para modificar a realidade. A participação que vem após o 

processo de conscientização, e a efetiva cidadania colocada no dia a dia de cada 

ser, são primordiais para findar a realidade que está marcada pela segregação e 

pela disfunção do Estado. 

 A sensibilização para conceber essa pesquisa, partiu do pressuposto de que 

a conscientização na contemporaneidade está ausente, e isso acarretou em uma 

adversidade estrutural, no que diz respeito à questão social, econômica, política, 

educacional e ética. 

 Para Nogueira (2006), o Brasil passa por uma crise da qual o Estado e a 

política estão estáticos, onde nada funciona muito bem e nada parece ter forças 

para alterar essa realidade. Carecemos de um Estado ético, e de uma sociedade 

civil politizada que possa alentar o mesmo, garantindo a democracia entre as 

relações do público sobre o privado. Essa relação, que é um dos motivos para tal 

crise, vai muito além de um sistema concreto e de trocas. Ela passa pela 

subjetividade do indivíduo, onde o ser privado que na sua individualidade vai 

procurar satisfazer suas necessidades, deixando o “social” e o “coletivo” à mercê de 

quem detêm o poder. 

 Como consequência dessa relação por ter um caráter irregular, os cidadãos 

tanto os que fazem parte desta e os que são apáticos, se tornam insensíveis às 

questões sociais. E essa insensibilidade faz com que a cidadania e a democracia 

passem a ser obsoletas, pois o cidadão não vive a coletividade, não executa seus 

deveres e direitos regularmente, e utiliza os bens públicos e privados para fins 

totalmente particulares. 

 Bonfim (2010) tem a perspectiva de que a base para a transformação de uma 

sociedade mais igualitária e justa está na “homogeneidade social”, na educação e na 

“solidariedade interclasses” (GUSMÃO, 2000 apud BONFIM, 2010). Essa 

“solidariedade interclasses” não é pautada na dependência recíproca ou na 

exploração e sim na isonomia entre as classes sociais. 

 A elaboração deste trabalho estruturou, no seu referencial teórico, uma 

argumentação sobre a cidadania, democracia, a relação entre o público e o privado, 
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e a mídia. Em seguida, os subtópicos desta parte caracterizaram os diversos tipos 

de democracia, a consolidação da cidadania no Brasil, como é e como deveria ser a 

relação do público para com o privado e os aspectos da mídia na sociedade. Esse 

referencial concedeu uma contribuição para analisar os discursos coletados no 

programa Zé do Bairro, buscou-se explorar os discursos na técnica do Discurso do 

Sujeito Coletivo e destacou-se a ligação entre as teorias e os discursos proferidos 

pelos cidadãos que compuseram o programa. 

 O capítulo que retrata sobre cidadania, tenta relatar a consolidação desta no 

Brasil e englobar suas diversas faces dentro da sociedade. Essas faces foram 

exemplificadas pela democracia e suas diversas formas, como a democracia 

representativa, participativa e deliberativa. Esse capítulo teve como objetivo, 

estabelecer as características e objetivos da cidadania e de cada democracia a fim 

de mostrar a gama de alternativas que os cidadãos têm em deliberar e promover 

mudanças significativas no cenário atual. 

 O capítulo seguinte caminha para a relação entre o público e o privado, porém 

antes disso é conceituado cada um e a maneira que se propagam. A relação a 

princípio é abordada pela conjuntura presente, onde aborda as disfunções e as 

consequências causadas por esta relação. E logo após, essa abordagem o tópico 

seguinte, descreve como deveria ser de fato essa relação, baseada na 

impessoalidade, igualdade, moralidade, legalidade e visando a coletividade. 

 Em seguida, o debate construído sobre a mídia procurou relatar a importância 

desta para a articulação dos indivíduos e propagação das informações a fim de 

democratizar as diferentes formas de relações entre os indivíduos, entre o Estado e 

os cidadãos, conscientizar e informatizar o público. Contudo, foi Temer e Tondato 

(2008) abordam a mídia na atualidade com um caráter mais individualista que acaba 

por corroborar para uma alienação e controle em relação aos indivíduos. 

 A partir disso, construímos a análise de caso com a intenção de ilustrar o 

referencial teórico a partir da técnica do Discurso do Sujeito coletivo, que foi 

introduzido nos discursos dos cidadãos que fizeram parte do programa Zé do Bairro. 

De certo modo, visualizamos alguns episódios em que a ausência do “saber” e o 

“exercício” sobre a cidadania são latentes e que a crise dita por alguns autores de 

que o Estado, o poder público passa por uma intensa crise no que se configura na 

funcionalidade em operar para e pelo bem da sociedade. 
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 Não se pode assegurar que pelos discursos, as percepções negativas 

encontradas no referencial teórico tem a ver com o que foi proferido pelos cidadãos, 

-em relação a necessidade de melhorias nos equipamentos, a ausência do poder 

público em operar licitamente na sociedade e nas promessas não cumpridas dos 

políticos- porém é possível com os discursos encontrar maneiras de refletir e 

examinar essas disfunções encontradas nas teorias que possivelmente está 

presente nas falas dos indivíduos e como estes se comportam com as adversidades. 

 O presente trabalho esforça-se para coadjuvar no fortalecimento, 

desenvolvimento e no fomento da relação do cidadão com o poder público, 

baseados na igualdade e na busca incessante pelo bem coletivo. Apesar dos 

obstáculos encontrados para a consolidação da participação dos cidadãos e do 

Estado, e na articulação e na dedicação mútua entre estes serem frequentes como 

vimos no decorrer desta pesquisa, não podemos deixar de acreditar no poder da 

cidadania e de ter a esperança de uma sociedade mais harmoniosa e imparcial. 

 A pesquisa não explorou integralmente a temática trabalhada, ela foi apenas 

um “primeiro passo” de uma análise que deve ser aprofundada, para possíveis 

mudanças efetivas na sociedade. Talvez para as futuras pesquisas, seria necessária 

uma observação mais direta e pessoal com alguns cidadãos para que a análise seja 

fomentada presencialmente com a realidade pesquisada. Isso possivelmente traria 

diversos questionamentos, que contribuiriam ainda mais para a resolução desta 

relação conflituosa.  

 No que concerne às indagações levantadas para a questão problema, 

acredita-se que a relação entre o cidadão e o poder público através da mídia, é 

indubitavelmente pertinente para a articulação, aproximação e coopera para uma 

conjuntura dialógica. E a mídia, como foi visto ao longo do trabalho foi desenvolvida 

com o intuito de agregar valores positivos na sociedade, porém observamos que 

esta pode influenciar negativamente o cidadão, que passa por um processo de 

subordinação em relação aos interesses políticos e econômicos. Sendo assim, os 

indivíduos ingressam neste contexto, deixando de atuar inteiramente na sociedade 

civil que necessita diariamente de cidadãos participativos. 

 Por fim, essa relação através da mídia deve ser ponderada de modo que os 

interesses individuais e o poder econômico não sobrepõem os interesses da 

coletividade e do bem comum. A cidadania e a democracia ainda que não sejam 

utilizadas e valorizadas com o grau necessário, deve ser o alicerce de uma 
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sociedade que busca por um desenvolvimento político, social, econômico e 

educacional igualitário. A relação existente entre os cidadãos, o poder público e a 

mídia, devem se fundir de modo que, a homogeneidade possa fortalecer os laços e 

os eixos que foram gerados para edificar a sociedade desde o princípio. 
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