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A névoa é o véu da selva. Assim ela esconde seus filhos perseguidos. Da névoa saem, à 

névoa voltam: os índios de Chiapas vestem roupas majestosas, caminham flutuando, calam 

ou falam caladas palavras. Esses princípios, condenados à servidão, foram os primeiros e 

são os últimos. Foram expulsos da terra e da história e encontraram refúgio na névoa e no 

mistério. Dali têm saído, mascarados, para desmascarar o poder que os humilha. 
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And everyone’s competing 

(E todo mundo está competindo)  

For a love they won't receive 

(Por um amor que não receberão)  

'Cause what this palace wants is release 

(Porque o que este palácio quer é libertação) 

 

We live in cities you'll never see on a screen 

(Vivemos em cidades que você nunca vai ver na TV) 

Not very pretty, but we sure know how to run things 

   (Não são muito bonitas, mas com certeza sabemos como comandar as coisas) 

Living in ruins of the palace within my dreams, and you know 

(Vivendo nas ruínas do palácio dos meus sonhos, e você sabe) 

We're on each other's team 

(Nós estamos um no time do outro) 

 

Trecho e tradução de “Team”, faixa do disco Pure Heroine da cantora neozelandesa 

conhecida pelo nome artístico Lorde. 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

Arriscar-se em qualquer pensamento crítico sobre Democracia, pressupõe a 
cautela evidentemente necessária para percorrer um assunto de tamanha 
complexidade, mas que, no entanto, se constitui fascinante. A presente pesquisa 
envolve aspectos filosóficos, sociológicos e jurídicos, além de um olhar empírico, 
que permite constatar uma percepção da realidade, com base em dado momento 
histórico e cultural. Por tais limitações intrínsecas à condição humana, a pesquisa 
pode parecer querer apenas especular os conceitos até hoje explanados, capturar e 
entender momentos atinentes a sua época. No entanto, bem longe disso, se abstém 
desde logo em chegar a um raciocínio privilegiado, muito menos a uma pretensa 
verdade, embora mantenha a expectativa e curiosidade científica. Visa antes e 
melhor, problematizar e suscitar novas dúvidas acerca das consequências dessas 
situações estudadas, do que chegar a uma conclusão; ainda que procure preservar 
a responsabilidade que enseja. Objetiva assim, possibilitar outro olhar sobre a 
Democracia a partir das manifestações de junho, enquanto participação nas 
decisões públicas. O método dialético adotado permitiu expor e contrapor 
posicionamentos, especificando as ideias possíveis, reconciliando as múltiplas 
possibilidades. A partir das diferentes análises teóricas sobre Democracia e dos 
elementos que a constitui relacionados aos aspectos apresentados pela atuação das 
manifestações de junho de 2013 no Brasil, através do resgate histórico para 
compreender os diferentes sentidos prestados a Democracia em dados momentos 
históricos e de uma análise sobre as manifestações propriamente ditas foi possível 
reconhecer novas tendências democráticas. 

 

Palavras-chave: Democracia, Cidadania, Manifestações, Participação, Política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

To risk in any critical thinking on Democracy presupposes the course needed to go a 

matter of such complexity that, however, it is fascinating caution. This research 

involves philosophical, sociological and legal aspects, as well as an empirical look, 

which allows the detection of a perception of reality based on certain historical and 

cultural moment. For such limitations intrinsic to the human condition , the research 

may seem to want only speculate the concepts explained so far, capturing and 

understanding relating to his time moments. However, far from it, abstains from the 

outset to reach a privileged reasoning, much less a supposed truth, while maintaining 

the expectation and scientific curiosity. Visa before and better, discuss and raise new 

doubts about the consequences of these situations studied, than reach a conclusion; 

still seeking to preserve the responsibility that entails. Objective enable another look 

on Democracy from the demonstrations in June, while participation in public 

decisions. The dialectical method adopted allowed exposing and opposing positions, 

specifying the possible ideas, reconciling the multiple possibilities. From different 

theoretical analyzes on Democracy and the elements that is related to the points 

made by the action of the demonstrations of June 2013 in Brazil, through the 

historical review to understand the different senses rendered Democracy in historical 

moments of data and analysis on demonstrations themselves could recognize new 

democratic tendencies. 

 

Keywords: Democracy, Citizenship, Events, Participation, Politics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 9 

1. A DEMOCRACIA E SUAS CATEGORIZAÇÕES .............................................. 11 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................... 11 

1.2 O que é Democracia? .................................................................................. 12 

1.3 Poder que emana do povo versus poder que emana da argumentação ...... 15 

1.4 Democracia Comportamental ou Formal versus Democracia Substancial ou 

Radical ................................................................................................................... 21 

1.5 Tentativas de resgate da Democracia: a Democracia Participativa ou Semi-

Direta e a Deliberativa ............................................................................................ 27 

1.6 Quanto à Democracia Representativa ......................................................... 31 

2 A DEMOCRACIA NA CONTEMPORANEIDADE .............................................. 34 

2.1 O Potencial transformador das manifestações sociais - ocupar o espaço 

público é democrático? .......................................................................................... 34 

2.2 A Democracia no Brasil ................................................................................ 44 

2.2.1 A Democracia pel@s Brasilian@s ......................................................... 48 

2.3 As Manifestações que Pararam o Brasil ...................................................... 51 

2.4 A Contrapartida Repressora e o Estado de Exceção ................................... 57 

3 NOVAS TENDÊNCIAS; AS MANIFESTAÇÕES DE JUNHO E O PAPEL DOS 

SUJEITOS................................................................................................................. 60 

3.1 As Manifestações de Junho de 2013 ........................................................... 60 

3.2 O Papel dos Sujeitos ou Atores Sociais ....................................................... 65 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 71 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 74 

ANEXO ..................................................................................................................... 80 

 

 



9 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, no contexto global, acontecimentos bastante recorrentes são 

as retomadas do espaço urbano para rediscutir assuntos de interesse público seja 

com relação à própria cidade, ou sobre um contexto maior, que envolve política e a 

economia capitalista, e que não necessariamente inicia-se por movimentos sociais 

organizados de trabalhadores, dentre outros, consolidados em décadas anteriores. 

Eles provocam o questionamento se seria possível uma retomada em grande escala 

do espaço público a fim de rediscutir o sistema político e enfrentar questões de 

cunho social e político que envolve o destino da humanidade, por meio de uma 

participação democrática direta através de um real enfrentamento com o poder 

público; frente aos governos. Essa atitude significa que com isso se estaria a reativar 

o espírito da possível virtú1 e/ou a ocorrer um suposto fortalecimento da cidadania? 

Especialmente no Brasil, as manifestações sociais ocorridas em junho e que 

se estenderam até julho de 2013 iniciadas pelo Movimento Passe Livre2 (MPL), 

culminou em algo mais amplo, onde inúmeros cidadãos se reuniram no espaço 

urbano, brasilian@s3 de diversas faixas etárias ocuparam as ruas, em repetidas 

manifestações, em diversas cidades, com inúmeras pautas. Na esteira de protestos 

realizados também em outros países, como os dos grupos organizados através de 

uma plataforma maior que clama por Democracia Real Ya (DRY) na Europa ou o 

Occupy em Nova York, tinham como características em comum usar da ocupação 

de ruas e praças, para ter voz e tentar participar ativamente das questões públicas e 

                                                           
1 ‘Montesquieu irá ver três grandes lógicas organizando as leis. São os três regimes, ou “governos”, 
que ele analisa: monarquia, república e despotismo. ’ (RIBEIRO, 2008, p. 16) A indisponibilidade para 
essa virtú (virtude) impossibilitaria a concretização do regime, dentre os quais, o melhor, ou ideal 
seria a República. Na monarquia constitucional, especialmente a inglesa, certas virtudes passarão a 
corresponder aos padrões sociais morais oferecidos por uma classe, a realeza, sendo que as classes 
pobres eram desprezadas e dignas de pena em função de sua falta de virtude e dignidade, 
encontradas na vida imoral (RIBEIRO, 2008); atualmente “entre conservadores e trabalhistas, a 
realeza é neutra. Renunciando à política, ela assegurou o papel de representante do Estado, da 
unidade nacional, de ponto comum de identidade.” (RIBEIRO, 2008, p. 30-31). 
 
2 O Movimento Passe Livre é um movimento social autônomo, apartidário e horizontal, cuja principal 
luta centra-se na gratuidade do transporte público de qualidade. Foi oficializado em 2005, em Porto 
Alegre, na Plenária Nacional pelo Passe Livre, organizada durante o Fórum Social Mundial. 
 
3 “Brasileiro” significa um termo informal e depreciativo que os portugueses identificavam “o português 
que residiu no Brasil e que regressou trazendo mais ou menos haveres”. (“brasileiro”, in Dicionário 
Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/brasileiro 
[consultado em 07-10-2014]). Por isso, nesse trabalho optamos por referir por brasilian@s para referir 
aos cidadãos do Brasil, contrapondo também aos nativos “brasilienses”; os índios. 
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políticas no momento em que se viram tomados pelo mesmo sentimento; de estarem 

sendo tolidos nos seus interesses, por seus próprios representantes, mesmo em um 

contexto democrático. Mais uma vez o rumo da história leva a questionar a quem 

pertence à soberania, mesmo em um Estado tido como Democrático de Direito. 

Portanto, seriam essas manifestações, pela manutenção desse sistema? 

Democracia é o que se pede? Quais as possíveis concepções de Democracia que 

temos hoje? Ela precisa de transformações? Se um dos pressupostos democráticos 

é a soberania do povo, na forma de uma verdadeira oportunidade de escolher a 

partir de uma efetiva participação nas decisões políticas, porque isso de fato não 

ocorre? Poderia ser por não viver-se em uma Democracia em seu sentido puro ou 

ideal, o que significa, no caso brasiliense, viver em um Estado Democrático de 

Direito, onde, sob certo viés é democrático na medida ou naquilo em que temos 

direito. Aí se encontra a importância do posicionamento do judiciário ou ao menos 

dos juristas, tanto quanto do legislativo, frente a essas questões. 

Acabar com as diretrizes democráticas não pareceu ser a pretensão da 

revolta. O desconhecimento gerou dúvidas. De alguma forma as experiências das 

últimas manifestações revelam novas tendências democráticas, e aspectos 

individuais e coletivos que ensejam essas aspirações. Por isso é necessário resgatar 

algumas construções teóricas que em dados momentos da história foram feitas a 

respeito do contexto democrático de modo a se criar uma base mínima de 

referências tendo como objetivo possibilitar outro olhar sobre a Democracia 

enquanto participação nas decisões públicas. Portanto o problema de pesquisa se 

detém em verificar o que as manifestações fazem pensar sobre a Democracia na 

Contemporaneidade, a partir das manifestações de junho no Brasil, tendo como 

pano de fundo o contexto mundial, que envolve os demais protestos semelhantes 

em outros países. 

Vale ressaltar a importância da referida temática do presente trabalho para o 

Direito. Entende-se que é preciso definitivamente haver uma retomada do 

posicionamento em relação à ciência política, de modo crítico, pelos juristas em 

contrapartida ao estudo tecnicista e a suposta neutralidade das ciências. E porque, 

em última análise, o Direito pode acabar legitimando ações antidemocráticas do 

Estado, como por exemplo, às acusações sofridas por manifestantes e a repressão 

que sofreram como um todo. Daí a importância do posicionamento do Judiciário, e 

de cada jurista, tanto quanto do Legislativo, frente a essas questões.  
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A metodologia adotada é a dialética, que permite expor e contrapor 

posicionamentos, especificando as ideias possíveis, reconciliando as múltiplas 

possibilidades. Os procedimentos utilizados partiram das diferentes análises teóricas 

sobre Democracia e dos elementos que a constitui relacionados aos aspectos 

apresentados pela atuação das manifestações de junho de 2013 no Brasil.  

Em um primeiro momento o trabalho se dedica ao resgate histórico baseado em 

diversas linhas teóricas para compreender os diferentes sentidos prestados a 

democracia em dados momentos históricos. Já o segundo momento da pesquisa 

trata-se de uma análise sobre as manifestações. 

 

1. A DEMOCRACIA E SUAS CATEGORIZAÇÕES 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Arriscar-se em qualquer pensamento crítico sobre Democracia, pressupõe a 

cautela evidentemente necessária para percorrer um assunto de tamanha 

complexidade, mas que, no entanto, se constitui fascinante. A presente pesquisa 

envolve aspectos filosóficos, sociológicos e jurídicos, além de um olhar empírico, 

que permite constatar uma percepção da realidade, com base em dado momento 

histórico e cultural. 

Por tais limitações intrínsecas à condição humana, a pesquisa pode parecer 

querer apenas especular os conceitos até hoje explanados, capturar e entender 

momentos atinentes a sua época. No entanto, bem longe disso, se abstém desde 

logo em chegar a um raciocínio privilegiado, muito menos a uma pretensa verdade, 

embora mantenha a expectativa e curiosidade científica. Visa antes e melhor, 

problematizar e suscitar novas dúvidas acerca das consequências dessas situações 

estudadas, do que chegar a uma conclusão; ainda que procure preservar a 

responsabilidade que enseja. 

De um modo geral, problematizar a Democracia no momento histórico em 

curso, considerando também a jovem Democracia brasiliana é um desafio, seja pela 

manobra dos discursos, pelas transformações inerentes ao processo e até mesmo 

distorções nas formas de exercício da Democracia, ou o que seria a “degradação 

das práticas democráticas” (SANTOS; AVRITZER, 2002, p. 42). Mas em que pese 
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as considerações históricas de sua origem e seu significado, a Democracia ou 

formas democráticas de governar continuam em constantes processos dialógicos, 

ou até mesmo dialéticos, envolvendo os indivíduos da sociedade, o poder, os 

direitos humanos, a cultura dos povos, o sistema político e outros elementos da 

conjuntura democrática.  

 

1.2  O que é Democracia? 

 

A questão democrática gera muitas controvérsias tanto tratada 

superficialmente quanto densamente. O fato é “que a democracia assumiu um lugar 

central no campo político durante o século XX” (SANTOS; AVRITZER, 2002, p. 39), 

e o mantém ocupado no século XXI. Também é verdade que, nos movimentos e 

manifestações sociais contemporâneos, o termo Democracia é usado 

frequentemente, como preceito basilar, mas com que significado? De fato “a 

concepção de que os indivíduos, coletivamente, devem ser capazes de determinar 

as leis que os governam é tão antiga quanto as próprias ideias dos direitos humanos 

e da democracia” (CARNOY, 1988, p. 20).  

Originariamente, a partir do que se tem conhecimento, do seu surgimento até 

a contemporaneidade, muitas foram as circunstancias que delinearam e ainda 

contornam seus limites e aspirações, talvez inimagináveis quando do seu 

surgimento. Quanto a sua etimologia, pode se referir que 

 

A palavra democracia chegou ao português através do termo latino 
democratia, mas a criação original foi grega. Demokratia partia de duas 
raízes: demo (povo) e krateein (regra, lei) (LEROY; PACHECO, 2005, 
p.129). 

 

Sendo assim, as cidades da Grécia Antiga, reivindicavam autonomia, seu 

poder de se autogovernar4. Contudo, reduzir este modelo político como sendo o 

governo oponível à monarquia ou à aristocracia, seria negligenciar suas 

potencialidades, simplificar sua atuação. 

                                                           
4 Na visão de Ribeiro (2008) a democracia seria algo em prol da coletividade, feita para ela, mas não 
necessariamente por ela – por essa interpretação, “pode estar no governo uma só pessoa, ou um 
grupo, e ainda tratar-se de uma democracia – desde que o poder, em última análise, seja do povo (...) 
o fundamental é que o povo escolha o indivíduo ou grupo que governa, e que controle como ele 
governa” (RIBEIRO, 2008, p. 8).   
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Em Atenas, a alteração singular promovida teria sido o deslocamento do lugar 

de poder; do paço à ágora5, isto é, a praça pública ateniense, onde os cidadãos se 

reuniam (RIBEIRO, 2008). No entanto, “o mundo social, isto é, o mundo do trabalho, 

permanecia à margem desse processo de deliberação pública, reservado aos 

cidadãos” (ROSENFIELD, 2003, p.8). O trabalho propriamente dito era então 

realizado, pelos escravos, apartados da participação nessas discussões, e junto a 

eles; mulheres, crianças e estrangeiros, sendo estes últimos considerados somente 

aqueles que não assimilassem a cultura grega, como a língua (RIBEIRO, 2008). 

“O cidadão pensado pelos gregos é igual porque e enquanto é livre” (LOPES; 

ESTÊVÃO, 2012, P. 20). A liberdade puramente dita não mantinha significado senão 

decorrente da prerrogativa de praticá-la, essa prática era então a participação e 

decisão nas escolhas atinentes a vida pública, consequentemente relacionadas a 

todos, por cada membro cidadão da polis6 (RIBEIRO, 2008). Nesse sentido 

liberdade democrática seria tentar evitar; 

 

(...) toda redução superficial do político ao individual e do individual ao 
social. Ela (a capacidade individual de agir) é, por assim dizer, o "espírito" 
da democracia num processo de interação entre ambas as esferas 
permitindo a circulação das ideias e a intervenção política de cada um. 
(ROSENFIELD, 2003, p. 40) 

 

Ainda que talvez se esperasse “que na ágora os interesses privados se 

adaptariam às necessidades/exigências/pressões do público” (BAUMAN, 2000, p. 

103), esse espaço era destinado a intermediar e reconstruir a partir desses dois 

campos. 

No momento de assumir um papel fundamental, o de assunção de uma tarefa 

pública para todos acha-se o direito e o dever; (RIBEIRO, 2008) na medida em que 

essa atribuição não era ensejada pela questão do mérito ou capacidade pessoal, e 

este pode ser o ponto considerado positivo na perspectiva isonômica grega. Nem 

todos eram considerados cidadãos, mas dentre estes, todos eram iguais, na medida 

em que não eram especialmente escolhidos ou avaliados com relação à capacidade 

para as funções atribuídas: 

 

Não havia cargos fixos, ou eles eram poucos. Havia encargos. Uma 
assembleia tomava uma decisão; era preciso aplicá-la; então se incumbia 

                                                           
5 Ágora é a palavra grega para praça de decisões (RIBEIRO, 2008, p.9). 
 
6 A palavra “política” vem do grego polis (algo como “cidade”) (LOPES; ESTÊVÃO, 2012, p. 20). 
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disso um grupo de pessoas. Mas estas não eram eleitas, e sim sorteadas 
(...) porque é mais importante a igualdade (isonomia) entre os cidadãos do 
que a perfeição na execução das tarefas (...) Se há ofícios em que o 
fundamental é a capacitação técnica, a cidadania não está entre eles 
(RIBEIRO, 2008, p. 10-12). 

 
Afasta-se a seleção aristocrática, que busca e prefere a excelência, em 

detrimento da igualdade de oportunidade. De acordo com isto, a própria eleição 

contradiz a Democracia; ela promove uma distinção, uma escolha, visando no mais 

das vezes o candidato melhor preparado para assumir esse encargo, ou 

considerando caracteres metafísicos da sua conduta. Esse tipo de representação 

está relacionado à aristocracia.  

Ainda com relação ao contexto atual, tem-se como cidadão todo trabalhador, 

portanto, um “escravo” com direito de participação política, só que nesse caso, é 

como ter a “liberdade ateniense” e não poder praticá-la, pois a liberdade política7 

depende de sua participação nas discussões e decisões relativas aos assuntos 

políticos e não na mera escolha de representantes; são interdependentes, elas 

coexistem; uma não se realiza sem a outra. E não ter liberdade política era para os 

gregos, não reger a própria a vida, é estar a mercê de um poder alheio as suas 

vontades. Por isso concordo com Bobbio (1986) ao afirmar que “a democracia 

representativa (...) é já por si mesma uma renúncia ao princípio da liberdade como 

autonomia” (BOBBIO, 1986, p. 26).  

Considerando que a Democracia representativa é o modelo mais amplamente 

adotado mundialmente, constata-se em geral, a Democracia Contemporânea como 

sendo meramente formal, diante da comparação com aquela preconizada pelos 

gregos, ainda que em contextos diferentes, e com pautas que não envolviam as 

complexidades socioeconômicas atuais, sendo analogamente equivalente a dizer 

que faz parte de uma Democracia aquele que tem liberdade meramente, 

significando somente não estar preso ou não cerceado na sua liberdade de ir e vir.   

Essa construção guarda mais relação com as noções de liberdade e 

igualdade modernas. Em verdade, esse modelo teria mais relação com a 

oportunidade de participação política, de possibilidade de manifestação de opinião 

publicizada e debatida entre todos com relação à vida pública, do que com a livre 

expressão e opinião por si só ou a representação desta. 

                                                           
7 Essa liberdade referida é a “liberdade política, enquanto livre participação de todos nos assuntos 
públicos.” (ROSENFIELD, 2003, p. 33). 
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1.3  Poder que emana do povo versus poder que emana da 

argumentação 

 

Na Grécia Antiga, dizem-se dos homens que lá governaram terem sido “antes 

de tudo, grandes oradores” (LOPES; ESTÊVÃO, 2012, p. 21). A antiga tradição da 

eloquência que perdura através do domínio da oratória torna fascinante o uso da 

palavra em público. Uma comunicação eloquente é pressuposto de uma boa 

comunicação.  

Nas assembleias8, não representativas;  

 

(...) um bom orador era perfeitamente capaz de orientar a opinião da maioria 
não em defesa dos interesses da cidade como um todo, mas de grupos ou 
indivíduos, em defesa de interesses menores. (LOPES; ESTÊVÃO, 2012, p. 
22) 

 

“E quanto maior o número daqueles que participavam do governo da cidade, 

mais intensa e refinada se fazia a necessidade de argumentação.” (LOPES; 

ESTÊVÃO, 2012, p. 20). Desde então se revela a importância da linguagem, da 

oralidade, que por ser apanágio da atuação democrática constitui também sua 

fragilidade. Se o ouvinte não estiver atento, o poder de argumentar dentre outras 

dinâmicas de persuasão poderá propositalmente afastar o foco do que realmente 

importa em um contexto democrático, ou seja, o debate, a clareza, a auto 

composição de um grupo, voltada ao esclarecimento. A intencionalidade pode 

direcionar e dominar grupos. Pode até comandar ou liderar. Para o bem ou para o 

mal, porém estes são relativos; por isso o alvo da crítica é o próprio comando, e no 

que se baseia. 

Habermas, mesmo apostando na realização da comunicação ideal entre a 

sociedade, irá demonstrar que, há que se considerar, que na comunicação estão 

inclusos, o lugar de fala, o contexto em que está se aplicando, as pretensões de 

validade das posições e os papéis no diálogo dos falantes (HABERMAS, 1987 apud 

BAUMGARTEN, 1998, p.7).  

                                                           
8 Não havia assembleia representativa: todos os homens adultos podiam tomar parte nas decisões 
(RIBEIRO, 2008, p. 9). 
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Para a teoria da ação comunicativa (HABERMAS, 1987) habermasiana, a 

utilização da linguagem de modo instrumental seria a distorção do seu verdadeiro 

intuito, que seria essa comunicação mediada através da razão, possibilitar o 

entendimento e a emancipação. Mas, 

 

(...) nem toda a interação mediatizada pela linguagem, entretanto, é 
orientada ao entendimento. Isso dependerá da atitude dos participantes em 
comunicação. Assim os meios linguísticos podem ser utilizados para 
produzir consequências induzidas ou pré-intencionadas. (BAUMGARTEN, 
1998, p.7) 

 

Portanto, a produção da fala, dependendo da intencionalidade, pode tender 

tanto ao entendimento mútuo e a compreensão quanto à dominação e à alienação. 

Apesar da emancipação proposta através da fala; da comunicação, toda ela é 

perpassada por um discurso, ficando ainda no plano das ideias a emancipação de 

fato. 

Ao que tudo indica, por esse prisma, a mesma Democracia ateniense poderia 

vir a significar ou transmutar-se, em verdade, numa espécie de aristocracia ou até 

mesmo em uma monarquia disfarçada, que governa através da palavra que 

manipula e do convencimento, relegando para segundo plano a participação 

uníssona. Desse modo o ideal democrático já se vê ameaçado. 

No entanto, a ágora,  

 

(...) tratava-se primordialmente de um espaço em que os gumes afiados de 
interesses incompatíveis se embotavam, pressões contraditórias se 
equilibravam, sonhos e desejos se desbastavam e comprimiam para não 
colidir uns com os outros e formar um todo harmonioso, esfriando as áreas 
conflagradas para não ocorrer uma explosão. O “público” e o “privado” se 
encontravam na ágora em situação desigual – como guia e guiado, 
respectivamente, professor e aluno, pai e filho. O “público” era o sujeito 
primordial da ação e o “privado”, o objeto dessa ação. (BAUMAN, 2000, p. 
103) 
 

Por isso, essa possibilidade de contraposições na ágora e a ideia de 

comunidade, ainda que pudessem vir a se corromper, se constituíam originalmente, 

no que de mais propício havia para a participação política democrática.  

Já o conceito de República teria sido para os romanos como Democracia foi 

para os gregos (RIBEIRO, 2008), em que pese outros deslocamentos do poder. 

“Vem de res publica, coisa pública” (RIBEIRO, p. 18, 2008). Eis então, um conceito 

material e também formal de República:  
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A república define-se (...) materialmente por um agrupamento de homens 
em torno de interesses comuns; e define-se formalmente por um vínculo 
jurídico que une esse agrupamento de homens e de interesses, isto é, por 
um direito que, por ser reconhecido por todos e a todos, mantém o que 
pertence a todos. (BARROS, 2012, p.72-3)  

 

Uma ordem foi organizada entre os membros da civitas, as cidades romanas 

(RIBEIRO, 2008), estabelecendo as funções públicas, incluindo a de governar. 

Porém essa organização viria a se dar sob um governo misto. A justificativa teria 

sido feita a partir da análise dos regimes de governos até então existentes, onde 

uma constituição mista (politeia mixis) seria a mais adequada a tratar do que seriam 

as crises políticas e as debilidades dos sistemas políticos até então vigentes, 

incluindo-se a Democracia, evitando suas “formas degeneradas”9 (BARROS, 2012).  

Certa crise política foi ensejada pelo crescimento das cidades e a 

diferenciação entre senado e povo; entre a aristocracia das quais faziam parte 

também os oligarcas, ou seja, entre membros de grupos com interesses específicos 

que envolvem riqueza e a maioria plebeia. Desse modo forja-se uma constituição 

com características destes dois pólos: a riqueza dos oligarcas aristocratas e a 

liberdade dos democratas e pela primeira vez o poder divide-se em espécies de 

classes; a divisão do poder entre oligarcas e democratas que foi chamada de justo 

meio ou justiça política. A política passou a atender os interesses dessas classes, 

onde certos grupos, particularmente os oligarcas, aristocratas ricos, detinham 

acesso ao poder público facilitado, protegido e garantido. A plebe das cidades 

aumentava. A República não aplica uma única forma de governo, e nesse governo 

misto, a Democracia passou a representar ironicamente o governo do “povo” 

(BARROS, 2012) ou plebiscitária. A República tornou-se tática de manutenção do 

                                                           
9 As formas degeneradas de governo seriam aquelas que surgem quando a monarquia se torna uma 

tirania; a aristocracia uma oligarquia; e a democracia uma oclocracia, isto é, ocorre um abuso do 

governo democrático, quando a multidão passa a reger os negócios públicos, ou seja, o jugo imposto 

pelas multidões ao poder legítimo e à lei, faz valer seus intentos acima de quaisquer determinações 

de Direito Positivo, o que viria a ser uma situação crítica vivenciada pelas instituições, ao sabor do 

que seria a irracionalidade das multidões. ‘Tendo usado o termo “democracia” para identificar a 

forma boa de governo popular, Políbio introduz uma nova palavra (destinada a não ter uso muito 

difundido, permanecendo apenas na linguagem culta) para designar o governo popular na sua forma 

corrompida: “oclocracia”, de oclos, que significa multidão, massa, plebe, e corresponde bem ao nosso 

“governo de massa” ou “das massas”, quando o termo “massa” (que é bivalente) é empregado como 

significado pejorativo que lhe é dado pelos escritores reacionários (em expressões como “a rebelião 

das massas”, “sociedade de massa”, etc.)’(BOBBIO, 2001, p.66-7). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_Positivo
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governo, em verdade, contrapondo-se ao sentido de liberdade de participação na 

construção conjunta de um governo democrático, dos parâmetros gregos. 

Já no discurso moderno, no que tange ao povo, este “se institui pelo 

assentimento comum de uma mesma regra de justiça, que garante a todos a 

proteção de suas vidas e de seus bens, e pela comunhão de determinados 

interesses” (BARROS, 2012, p.72). Percebe-se assim o afastamento dos homens da 

via direta de participação política, enquanto na esfera particular, a liberalidade 

econômica confunde-se com liberdade política. Então é 

 

(...) nesse contexto, portanto, que se desenvolveu a teoria do Estado liberal, 
baseada nos direitos individuais e na ação do Estado de acordo com o “bem 
comum” afim de controlar as paixões dos homens, possibilitando que seus 
interesses se sobreponham a essas paixões (...) os interesses dos homens 
– especialmente seu desejo insaciável de vantagens materiais – os oporiam 
uns aos outros e controlariam suas paixões; e o papel do Estado que 
melhor serviria à humanidade era aquele que desse conta disso e 
garantisse o funcionamento de um mercado livre na sociedade civil 
(CARNOY, 1988, p. 23). 
 

Seu fundamento, portanto, envolve proteção ao privado, respeito ao público e 

estabelecimento de direitos. Estruturalmente, esses direitos que viriam a ser 

previstos em lei, precisariam, no entanto, de uma instituição permanente, com 

poder de imposição, visando assegurar esse vínculo. Desse modo surge pela 

primeira vez um governo enquanto cumpridor da função de instituição permanente, 

mantenedor de certa ordem (BARROS, 2012); ele passa a representar, isto é, ser a 

“vontade geral”; “a intervenção do Estado era, portanto, necessária para preservar o 

Estado” (CARNOY, 1988, p. 23). O Estado aqui se desvincula do povo, no sentido 

direto, para atuar em nome dele. O governante, teoricamente, só governaria de 

acordo com a vontade do povo, e não por sua própria vontade, como em uma 

monarquia. 

Parece que nesse momento a política transmuta-se em um novo conceito, 

naquele que preza a longevidade do governo, com a justificativa de evitar a 

constante guerra entre os homens. No entanto essa manutenção pode disfarçar 

exatamente o oposto da sua justificativa, pois segundo MARTINS (2009); 

 

Numa teoria do poder, o estudo de sua manutenção e das ambições dos 
que com ele se identificam demonstra ser difícil separar o governante como 
representante da comunidade, do governo, que considera um bem que lhe 
pertence. E isso se torna um elemento crucial, pois a história da 
humanidade faz-se através daqueles que conquistaram o poder e o 
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mantiveram por mais ou menos tempo, gerando não apenas choques 
internos, como também externos, quando suas ambições não se limitam 
apenas a governar o seu próprio povo (MARTINS, 2009, p. 142). 

 

Nesse contexto, “o poder do Estado reside no povo, que renunciou à sua 

liberdade em favor do Estado e este, por sua vez, é a vontade geral” (CARNOY, 

1988, p. 33). Para Rousseau (2009) sintetizado por Ribeiro (2008), 

 

(...) uma decisão pode satisfazer a grande maioria e, ainda assim, ser 
ilegítima – quando a união de todos se dá por vantagens pessoais, e não 
pelo bem comum. O bem comum não coincide com o bem de muitos, nem 
mesmo com o bem de todos. E isso porque o essencial, na república, não é 
quantos são beneficiados, e sim o tipo de bem que se procura. (RIBEIRO, 
2008, p. 19)  

 
Rosenfield (2003) diz que “a soberania das leis, própria da Democracia, 

funda-se no “povo”, na “nação”, porém a vontade da maioria “não é necessariamente 

democrática, podendo ser também tirânica.” (ROSENFIELD, 2003, p. 37). E por fim 

a posição marxista;  

 

Rousseau acha que a volonté générale exprime-se no contrato social, uma 

associação política entre um grupo de homens que se dão suas próprias 

leis. Marx nega essa visão ao demonstrar que a vontade geral resulta não 

de um ato político mas de uma prática econômica. Não é as leis do Estado, 

mas é nas leis de produção e de mercado que se encontram os limites e a 

possibilidade de realização da liberdade e vontade de cada um. (FREITAG, 

1992, p. 93) 

 

No entanto, Rousseau (2009) pondera que, 

 

A igualdade entre os homens originariamente assegurada pelo estado de 

natureza, somente será reconstituída por um contrato social que garanta 

não somente a igualdade política a todos os cidadãos mas também a 

igualdade socioeconômica a toda a população. O contrato social precisa 

estar calcado na solidariedade e na cooperação entre os homens, servindo 

como proteção aos mais fracos e desamparados. As novas instituições 

criadas pelo Estado republicano precisam visar à justiça e à paz social. 

(FREITAG, 1992, p. 34). 

 

É inegável que Marx foi à sua época a personificação da resistência ao 

modelo que desconsidera o homem como parte integrante da natureza e que 

explora o próprio homem, em nome do produtivismo. Nessa mesma esteira 

Habermas diz que: 
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O nervo do modelo liberal consiste não na autodeterminação democrática 
das pessoas que deliberam, e sim, na normatização constitucional e 
democrática de uma sociedade econômica, a qual deve garantir um bem 
comum apolítico, através da satisfação das expectativas de felicidade de 
pessoas privadas em condições de produzir (HABERMAS, 2011, p. 20-1). 
 

Assim as leis e a interpretação jurídica também estariam a serviço dessa 

lógica sendo importante ressaltar que nesse contexto, o povo deve ser o garantidor 

soberano de que as leis estarão de acordo com as suas escolhas, sob a sua 

soberania. Dessa maneira, 

 

Rousseau (...) pareceu estar ciente das armadilhas do contrato social. Se o 
Estado tinha de agir para preservar a igualdade necessária para ter 
legitimidade e um contrato social em vigor, como o sistema – ao mesmo 
tempo público e privado – se resguardaria da degeneração em uma 
sociedade de classe, marcada pelo conflito? Rousseau, em última análise, 
contava com a educação, a racionalidade fundamental e a boa vontade dos 
homens para obter o equilíbrio e a prevalência do interesse social sobre o 
interesse individual. À medida que os homens fossem mais conscientes e 
informados, eles escolheriam ser livres – comprometidos com a vontade 
geral e sua soberania – e garantiriam que não houvesse excesso de riqueza 
ou pobreza. Se eles não o fizessem, salientava Rousseau, a tirania iria 
imperar (CARNOY, 1988, p. 35-6). 

 

Desse modo, desde a proposta de Rousseau, através da sua razão filosófica, 

a partir da experiência e da educação, e após, Kant, trazendo a razão científica e 

positivada, até o estruturalismo, revolução e idealismo Marxistas, nota-se que a 

(des)responsabilização do indivíduo, enseja(ou) atos de pura discricionariedade ou 

apatia em dadas esferas de atuação humana, sendo que esta distorção ética passou 

a ser regida e influenciada apenas pelo trabalho, na explicação do Calvinismo e da 

ética protestante, por Weber. Habermas, a partir da razão, mediatizada pelo 

entendimento, somada a comunicação, idealizou sua teoria da ação comunicativa. 

Ainda assim o ideal democrático não se concretizou. 

Enfim com o giro-ontológico linguístico10, a partir da pré-compreensão e 

interpretação colocadas em prática, toda busca por uma solidez conceitual de 

Democracia torna-se discricionária. Para a sociedade que se institui através de um 

Estado, nenhum dos exemplos aqui abordados ou leis estabelecidas bastariam para 

encerrar a abordagem sobre a complexidade do sistema sócio-político dito 

democrático. Rosenfield (2003) ao citar Hannah Arendt diz que; 

 

H. Arendt assinala, a propósito da Revolução Americana, que o seu sucesso deve-
se à existência nesse país de um povo organizado, segundo um ideal democrático, 

                                                           
10 STRECK. O que é isto – decido conforme minha consciência?, p. 12. 
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em comunas e corpos constituídos que delegavam o poder sem contudo 
dissolverem-se enquanto força política organizada. A autoridade vinda de baixo não 
é a ficção de um povo absoluto, mas resulta da articulação destes corpos 
constituídos em convenções e assembleias. O povo aqui significa um conjunto de 
cidadãos organizados segundo leis reconhecidas por todos. A democracia 
caracteriza-se, assim, por esta dupla determinação: governo da maioria e governo 
das leis. Trata-se de dois lados do mesmo conceito, o primeiro indicando o ato 
político de instituição de uma nova forma de governo e o segundo o processo de 
consolidação das novas instituições que se despegam do tempo visando unir a 
sociedade segundo novos princípios. 
 (ROSENFIELD, 2003, p. 37-8). 

 

Igualdade de oportunidades de participação, para além das dinâmicas 

institucionais tradicionais e sentimento de responsabilidade poderiam oportunizar a 

verdadeira liberdade; a praticada com vontade política. Contudo, 

 

a democracia é a realização política da comunidade de sentido e daí sua 
natureza trágica: sua fortaleza está na responsabilização dos homens pela 
instituição do social através da palavra e do conhecimento; mas que outras 
forças invisíveis e indomáveis residem também no social e que podem 
terminar por destruir o Logos que tenta ordenar a Cidade? (BRAYNER, 
2008, p. 58-9) 
 

Essa questão é intrínseca a todo projeto democrático, conforme será tratado 

pelo trabalho, no entanto é necessário abordar e aprofundar um pouco mais 

algumas perspectivas do conceito. 

 

1.4  Democracia Comportamental ou Formal versus Democracia 

Substancial ou Radical 

 
Habermas afirma que “na interpretação liberal, a formação democrática da 

vontade tem como função única a legitimação do exercício do poder político.” 

(HABERMAS, 2011, p. 22). Complementa enfim, salientando que 

 

Para quem adota a premissa questionável de um conceito de Estado e de 
sociedade delineado a partir do todo e de suas partes – onde o todo é 
constituído pela cidadania soberana ou por uma constituição – o 
republicanismo e o liberalismo constituem alternativas completamente 
opostas (HABERMAS, 2011, p. 24). 

 

Se até o período da República Romana se considerava a organização social 

como sendo já preocupada com a busca pela melhor forma de governar, por sua vez 

a República e a Democracia modernas através da visão de preservação das 

liberdades individuais, quando levada ao patamar extremo econômico-liberal 



22 
 

 

remodela-a a serviço do seu sistema, tornando o conceito de melhor governo como 

aquele que prioriza aquilo que é materialmente bom para todos. Sendo assim, 

 

Haveria, portanto, uma tensão entre capitalismo e democracia, tensão essa 
que, uma vez resolvida a favor da democracia, colocaria limites à 
propriedade e implicaria em ganhos distributivos para os setores sociais 
desfavorecidos. Os marxistas, por seu lado, entendiam que essa solução 
exigia a descaracterização total da democracia, uma vez que nas 
sociedades capitalistas não era possível democratizar a relação 
fundamental em que se assentava a produção material, a relação entre o 
capital e o trabalho (SANTOS; AVRITZER, 2002, p. 40-41). 

 
Com isso, seria impossível um Estado dizer-se democrático no momento em 

que uma vontade deve superar outra, ou classes estão opostas e em constante luta. 

Por isso,  

(...) se a democracia é o domínio de um espaço público esclarecido, que 
questiona a dominação graças à racionalidade, este público é um público 
restrito e limitado. Há os many e os few! Aqui é o próprio projeto do 
Iluminismo que atinge seus limites, dividido entre ideal e realidade, entre 
ideal e ideologia (BRAYNER, 2008, p. 76). 

 
 

Do ponto de vista macro estrutural, portanto, tem-se uma Democracia 

meramente procedimental ou formal, onde o que se tem em verdade é um campo 

aberto a essas relações de produção sustentadas pela sociedade. Pensamento este 

que parte da construção da sociedade moderna, a partir das revoluções liberais, em 

especial a Francesa, com o advento da burguesia e da sociedade industrial. Suposta 

liberdade esta que se distingue da antiga, pois 

 

(...) esta pertence aos cidadãos livres reunidos em praça pública segundo 
normas criadas coletivamente e reconhecidas por todos, enquanto aquela 
coloca-se acima dos indivíduos, regulando-lhes a vida privada e pública 
(ROSENFIELD, 2003, p. 27). 

 

Nesse ponto, vale direcionar a reflexão sobre algumas implicações 

importantes da Democracia instrumentalizada pelo apelo liberal, quais sejam, a 

formação de um pensamento político binomial11; a separação do pensar econômico 

                                                           
11 Edgar Morin (2007) diz que “o paradigma simplificador é um paradigma que pões ordem no 
universo, expulsa dele a desordem. A ordem se reduz a uma lei, a um princípio. A simplicidade vê o 
uno, ou o múltiplo, mas não consegue ver que o uno pode ser ao mesmo tempo múltiplo. Ou o 
princípio da simplicidade separa o que está ligado (disjunção), ou unifica o que é diverso (redução)” 
(MORIN, 2007, p. 59). Rubio (2013) irá tratar do tema por El principio de disyunción o separación: 
“Este principio de disyunción funciona por médio de varias etapas: a) se rompen los vínculos y las 
relaciones entre los elementos o factores de la realidad; b) se dualiza y polariza la realidad em pares 
de opuestos y enfrentados (p.e. amigo/enemigo; masculino/femenino; ganador/perdedor; 
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do político através da oposição do particular versus o público, seguido de uma 

burocratização do acesso ao público, e a superficialidade da tecnocracia, que 

representa uma forma rasa de tratar os assuntos relativos a vida humana em geral, 

incluindo a ética e as questões públicas e políticas propriamente ditas, priorizando a 

razão e a praticidade, ou ainda, teorias vagas como forma de solucionar os 

problemas que integram esse modelo adotado. Além disso, essa proposta enseja 

um Estado mínimo visando eliminar obstruções e controle legal, impostos às 

negociações privadas priorizando, no mais das vezes, a completa dominação do 

privado sobre o público. 

Igualmente, no plano governamental, essa estrutura tende a um 

gerenciamento empresarial, onde os governantes assemelham-se a gerenciadores; 

espécies de administradores públicos. O governo se torna uma figura administrativa, 

quase transcendente, que funciona a partir de regras e leis de mercado. Enquanto 

que na realidade fática o espaço público, verdadeiro espaço de produção coletiva, 

em função de suas ações políticas muitas vezes inovadoras e essencialmente 

libertárias, é tolido pela privatização do coletivo. Tanto o estado autoritário quanto 

essa ordem pode constituir ditaduras disfarçadas, uma ditada pelo poder outra pelo 

capital.  

Além disso, essa lógica promove uma consequente atomização social dos 

sujeitos que produzem e reproduzem essa lógica, ainda que inconscientemente. 

Certos modelos identitários causam opressão, pois são perseguidos por sujeitos que 

não desconfiam dos conceitos apresentados, em uma infinita busca por bem estar 

material, que resulta em verdadeiro consumo desenfreado. 

Logo se assevera que, 

 

(...) essa compreensão individualisticamente reduzida dos direitos 
subjetivos, a qual simplesmente provoca uma interpretação funcionalista da 
ordem dos direitos privados (...) passa a ser a moldura para o intercâmbio 
econômico (HABERMAS, 2012, p. 119). 

 

                                                                                                                                                                                     
universal/particular; verdad/falsedad; ciência/conocimiento no científico; propiedad privada/propiedad 
colectiva o propiedad estatal; etc.); c) se valora como superiores y verdaderoa em esa exigência, 
oposicional, posicional y binária, casi siempre, a uno de los elementos de cada par de opuestos, 
siendo secundários, inferiores y contingentes los segundos (p.e. lo masculino superior a lo feminino; 
La propiedad privada superior a cualquier outra forma de propiedad; lo universal por encima d elo 
particular; etc.); d) finalmente, se nos exige tomar posición por uno de los elementos de cada 
dualismo (o somos universalistas o somos particularistas, o estamos a favor de la ciência o somos 
enemigos de la ciência al intentar defender y recuperar otras formas de saber) (RUBIO, 2013, p.155-
156). 
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Coadunando com isto, tem-se o engessamento das formas de participação 

política, que afeta diretamente o envolvimento social, pois os espaços de atuação 

não são atraentes a esses sujeitos envolvidos, tanto aqueles preocupados com a 

cidadania quanto aqueles envolvidos com as possibilidades que o capital oferece 

para quem o alcança, isto é, 

 

Em outras palavras, o espaço administrativo, enquanto espaço aberto a 
todos, tem a aparência de um efetivo espaço público, produzido pela livre 
escolha dos cidadãos, quando é, na verdade, um espaço que restringe a 
participação política e desresponsabiliza os indivíduos de suas ações. 
(ROSENFIELD, 2003, p. 26)  

 
A desresponsabilização dos indivíduos exprime a lógica estruturalista 

liberalista, que ao invés de libertar aprisiona, pois o indivíduo abre mão de sua 

atuação na esfera social e política, reduzindo-se a produto do meio. Porém, a 

intenção do regime político democrático deveria ser contrária, ou seja, ter 

 

(...) como objetivo alçar o indivíduo da informe vida cotidiana moderna, 
deste isolamento no qual vive, ao lugar da comunidade, ao lugar da 
solidariedade, onde o que é político pode ser visto e vivido por todos. 
(ROSENFIELD, 2003, p. 48) 

 
Esses fatos terminam por concentrar o poder nas mãos do Estado; aos 

representantes que acaba por decidir, sem a participação popular, quanto às 

questões importantes. Parece ainda que, as questões mais pertinentes não são 

levantadas pelas sociedades modernas, quais sejam: as relações de trabalho e as 

formas de relacionamento com o modelo econômico. Tudo isso incorre no que 

acabou de ser demonstrado; em desapego político, apatia social e desinteresse pelo 

público, por parte dos ditos cidadãos. 

Nesse panorama aonde “a política veio a ser a ciência da administração 

pública” (ROSENFIELD, 2003, p. 42), o institucional e o econômico, ficam protegidos 

a qualquer ofensiva, quase como que percebidos como entes “naturais” e imutáveis, 

impossibilitados de qualquer intervenção ao seu funcionamento, ou ainda que 

criticados, inevitavelmente aceitos. 

Não há que se falar ou fazer da sociedade separada do aparelho do Estado, 

ou uma sociedade diferente do Estado. A sociedade separada do aparelho estatal 

não implica um governo separado do povo; não realizado com a participação de 
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todos governados, contando com certos parâmetros e a própria mutabilidade 

democrática.  

Destarte, a Democracia procedimental seria verdadeira observação das 

regras de um jogo, por vezes com cartas marcadas, que envolve poder e interesses 

particulares, como uma encenação teatral, análoga a argumentação dos sofistas; 

que de substancial nada detém. Por isso, nesse contexto, de Estado de Direito do 

liberalismo, a Democracia é conduzida através de um gerenciamento de riscos, onde 

 

(...) é preciso evitar o risco de uma perpetuação de maiorias tirânicas, pois 
tanto a maioria, como a minoria, têm que ser motivadas a ater-se as regras 
do jogo estabelecidas – a maioria, através do medo de perder seu poder, e 
a minoria, através de uma perspectiva de mudança de poder (HABERMAS, 
2011, p. 15). 
 

Isto faz pensar de acordo com a declaração de fundo histórico a seguir; 

 

(...) a concessão de direitos de liberdade precedeu a concessão de direitos 
políticos. Como já afirmei quando falei da relação entre estado liberal e 
estado democrático, a concessão dos direitos políticos foi uma 
consequência natural da concessão dos direitos de liberdade, pois a única 
garantia de respeito aos direitos de liberdade está no direito de controlar o 
poder ao qual compete esta garantia (BOBBIO, 1986, p. 28)  

   
A operacionalização da Democracia implica este olhar cético, em que Bobbio 

(1986) elenca eventos que constituiriam o mínimo procedimentalista para um Estado 

democrático (HABERMAS, 2011) onde não haveria motivo para ela alcançar o 

projeto substancial, pois este também estaria adstrito ao aparato ideológico estatal; 

 

(...) o que muda na doutrina socialista a respeito da doutrina liberal é o 
modo de entender o processo de democratização do Estado. Fora isso, 
para uns e para outros Bobbio afirma que ela foi-se tornando um mero 
receituário de prática política, baseado no respeito a determinadas “regras 
de jogo” ou a certos “procedimentos universais”. (LEROY; PACHECO, 2005, 
p. 130)  

 
Porém, além de um governo da maioria e a suposta vontade geral serem 

usados por essa concepção como se fossem pressupostos democráticos aplicáveis, 

esse uso do poder acaba por implicar algo mais problemático do que parece 

encerrar o elenco de Bobbio (1986); 

 

A chave desta concepção consiste precisamente no fato de que o processo 
democrático institucionaliza discursos e negociações com o auxílio de 
formas de comunicação as quais devem fundamentar a suposição da 
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racionalidade para todos os resultados obtidos conforme o processo. 
(HABERMAS, 2011, p. 27)  

 
Bobbio dentre outros autores revelam elementos que conduzem ao que se 

chama de “concepção hegemônica da democracia” (SANTOS; AVRITZER, 2002, p. 

41). Contrapondo o que seria o único modelo possível, esse que instrumentaliza a 

Democracia, tem-se a definição substantiva da Democracia, que faz frente a essa 

modulação democrática a serviço de uma ideologia ou de outra. Nesse sentido 

critica o fato de que, 

 

Fala-se de liberalismo ou de socialismo democráticos emprestando à 
democracia valor de adjetivo e significado essencialmente 
“comportamental”, em lugar de “substancial”. A essa democracia formal, na 
qual os representantes eleitos exercem o poder em nome do povo, mas 
raramente o fazem a favor de e para este mesmo povo, terminando sempre 
por basear suas práticas nos determinantes econômicos e nas 
necessidades das elites, autores de esquerda opõem a democracia 
substantiva, ou a radicalização da democracia. (LEROY; PACHECO, 2005, 
p.130/131). 
 

Outros supostos “tipos” de Democracia partiriam assim da ideia equivocada 

do princípio da separação. Segundo Rubio (2013); 

 

Con respecto a la democracia, el principio de separación se expressa a 
través de los pares democracia representativa/democracia participativa o 
democracia indirecta/democracia directa; poder estatal/poder ciudadano; 
poder constituyente/ poder constituído; formas, procedimientos e 
instituciones/contenidos, sujetos y acciones ciudadanas (RUBIO, 2013, p. 
156). 

 

Ao mesmo tempo é possível outra visão, na concepção de Rubio (2013) que 

entende 

 

Por democracia (...) no solo una forma de gobierno, sino um conjunto de 
acciones, conceptos y mediaciones que tienen como objetivo possibilitar el 
poder del pueblo (demos), desde la lucha, la reclamación y la reivindicación 
de los miembros de una comunidad o sociedad (RUBIO, 2013, p.152). 

 

No entanto ela necessita de uma cidadania que “assuma su responsabilidad y el 

deber de autogobernarse por sus próprios médios” (RUBIO, 2013, p. 152). Só uma 

cidadania autônoma, como deve ser e não prestada pelo Estado, pode pensar na 

comunidade e ao mesmo tempo se desvencilhar do plano de cidadão moderno. 

Abandonar o que é para alguns o (des)conforto de ser comandado, a partir de um 

conhecimento que revele verdadeiramente o sentido das coisas e o papel dos 
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sujeitos poderá proporcionar uma abertura para contextos mais aproximados de uma 

Democracia real. 

 

1.5  Tentativas de resgate da Democracia: a Democracia 

Participativa ou Semi-Direta e a Deliberativa 

 

O conceito de Democracia Participativa, aqui exposto é aquele que introduz 

uma concepção que engloba processos contra hegemônicos de democratização 

caracterizados pela  

 

(...) percepção da possibilidade da inovação entendida como participação 
ampliada de atores sociais de diversos tipos em processo de tomada de 
decisão. Em geral, estes processos implicam a inclusão de temáticas até 
então ignoradas pelo sistema político, a redefinição de identidades e 
vínculos e o aumento da participação, especialmente no nível local. 
(SANTOS; AVRITZER, 2002, p. 59) 

 

Os atores das cenas de Democracia Participativa pretendem questionar a 

“identidade que lhes fora atribuída externamente por um Estado colonial ou por um 

Estado autoritário e discriminador.” (SANTOS; AVRITZER, 2002, p. 57), 

especialmente porque os casos de inovação democrática pela participação se deram 

mais especificamente nos países do sul. 

A Democracia Participativa se pretende uma espécie de redemocratização da 

Democracia, pois leva em conta uma reaproximação ao projeto “original”, com 

participação direta, proposta emancipatória e libertária dos atores envolvidos, ainda 

que em campos de atuação pré-estabelecidos ou microssistemas da sociedade. 

Para Marques (2008) esses acontecimentos em termos de Democracia 

Participativa, vão mais além, pois 

 

(...) resgatam a dimensão pública e cidadã da política, na medida em que 
mobilizam setores sociais interessados em determinadas políticas públicas, 
bem como apontam formas alternativas de organização do sistema político, 
realizando, assim, uma repolitização global da vida coletiva (MARQUES, 
2008, p.9). 

 
Mesmo se detendo no limite da manutenção da ordem e sem almejar atacar 

diretamente o sistema político-econômico, partindo da perspectiva de atuação social 

participativa, visam chegar a resultados democráticos, por provocar o afastamento 
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da inatividade política dos cidadãos e pela possibilidade de ajustamento junto a 

outros projetos democráticos atuantes no tecido social. 

A participação parte do pressuposto da vontade de atuação de grupos sociais 

em nome de causas discriminadas, problemáticas ou excluídas pelo sistema vigente. 

Nesse contexto mais complexo, a ênfase na identidade e no respeito às diferenças 

não basta, na medida em que ela pode vir a justificar o conformismo com a 

desigualdade e a opressão, pois no contexto democrático, a igualdade, 

especialmente a inclusiva, não pode vir a servir como pretexto para em verdade não 

haver o respeito à autonomia, oportunizando que este diferente se torne 

obrigatoriamente o “igual”. Para a macroestrutura hegemônica isso serve econômica 

e politicamente, pois em verdade é uma suposta igualdade de oportunidade, ainda 

que em uma única direção; a escolhida pelo sistema.  

Essas tentativas de absorção, que são mais tentativas de apropriação, 

também são sofridas pelas atuações participativas, como quando as empresas ditas 

filantrópicas quanto às questões sociais visam na realidade manter a mesma ordem 

política, econômica e social (SANTOS; AVRITZER, 2002). Isto encobre a verdadeira 

intenção, que se encontra em oposição à igualdade e o respeito buscados pela 

alternativa participativa; que envolve a ânsia por um sujeito altero e intersubjetivo, na 

busca de uma nova perspectiva de atuação política.  

Por isso, a necessidade de negação dessa espécie de adaptação ou 

padronização forçada do diferente, que se reflete na individualidade e também na 

cidadania política do indivíduo. Essa questão de alteridade se faz importante tanto 

em termos de justiça social quanto com relação ao materialismo e a liberdade, 

tratados anteriormente. 

 Enquanto isso, a Democracia Deliberativa, decorrência da Participativa é mais 

uma forma contemporânea de aproximar o ideal democrático das práticas empíricas. 

Em termos, esta 

 

(...) afirma (...) que a racionalidade da deliberação é a base da legitimação 
dos processos democráticos. Seu propósito consiste na formação ampla da 
vontade política, do juízo sobre questões políticas fundamentais e da 
realização do ideal de autodeterminação pública dos cidadãos (MELO, 
2012, p. 309).  

 
O procedimento ideal de deliberação ou tomada de decisão implicaria, 

portanto, na existência de “uma associação titular que se julga capaz de regular de 
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modo imparcial as condições de sua convivência” (HABERMAS, 2011, p. 31) e essa 

política compõem-se “do jogo que envolve a formação democrática da vontade e a 

formação informal da opinião”. (HABERMAS, 2011, P. 34). Esses processos 

envolvem essencialmente a teoria da ação comunicativa, essencial à formação da 

opinião crítica. 

Não deixa de ser uma proposta alternativa às visões essencialmente 

socialistas e liberais, das formas de atuação política. Ainda que dentro das vias 

tradicionais do sistema, defende um modelo que dialogicamente construa uma 

efetiva possibilidade de participação política dos interessados, de forma mais auto 

organizável e informada. 

Por isso, novamente para a teoria habermasiana, qual seja a teoria do 

discurso, pela ação comunicativa e através do potencial emancipatório da linguagem 

a  

 

(...) política deliberativa não depende de uma cidadania capaz de agir 
coletivamente e sim da institucionalização dos correspondentes processos e 
pressupostos comunicacionais, como também do jogo entre deliberações 
institucionalizadas e opiniões públicas que se formaram de modo informal 
(HABERMAS, 2011, p. 21).  

 
Para a institucionalização dessas vozes das ruas, se entende que   

 

(...) comunicações políticas, filtradas deliberativamente dependem (...) de 
uma cultura política libertária e de uma socialização política esclarecida, 
especialmente das iniciativas de associações que formam opinião – as 
quais se formam e regeneram quase sempre de modo espontâneo, 
dificultando as intervenções diretas do aparelho político (HABERMAS, 2011, 
p. 21). 

 

Nesse ponto, a importância da auto-organização depende da inserção na 

estrutura ainda que seja uma cultura política autônoma que parte para o diálogo 

político institucional. Como que uma atuação quase pedagógica dos movimentos 

sociais em geral diante da estaticidade que toma o sistema oficial. 

Por isso, partindo da premissa da possibilidade de uma comunicação ideal 

entre os cidadãos,  

 

(...) o processo legislativo democrático precisaria confrontar seus 
participantes com as expectativas normativas das orientações para o bem 
da comunidade, porque ele próprio tem que extrair sua força legitimadora do 
processo de um entendimento dos cidadãos sobre regras de sua 
convivência (HABERMAS, 2012, p. 115). 
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Com isso, “o nível discursivo do debate público constitui a variável mais 

importante” (HABERMAS, 2011, p. 28). Sendo que “as discussões públicas e os 

processos de esclarecimento devem contribuir para isso” (HABERMAS, 2011, p. 43). 

Ao mesmo tempo, o próprio Habermas faz a ressalva que esses processos de 

legitimação servem para uma  

 

(...) estrutura central de um sistema político diferenciado e configurado 
como Estado de direito, porém, não como modelo para todas as instituições 
sociais (nem mesmo para todas as instituições do Estado) (...) se a política 
deliberativa assumisse os contornos de uma estrutura capaz de abranger a 
totalidade social, o esperado modo discursivo de socialização do sistema 
jurídico teria que se alargar, assumindo a forma de uma auto-organização 
da sociedade, e penetrar na sua complexidade (HABERMAS, 2011, p. 28-
29). 
 

Só a auto-organização poderia lidar com essa complexidade social, 

responsável pelo afastamento das “suposições de validade do Estado de direito 

democrático das formas concretas que esse processo político assume”. 

(HABERMAS, 2011, p. 48).  

A perspectiva deliberativa aqui apresentada, através da teoria crítica da 

socialização discursiva demonstra a preocupação em tornar de fato realizável a 

proposta de participação política popular singular e comprometida com o todo, 

apesar do estruturalismo funcionalista e da complexidade social, apostando na 

capacidade emancipatória, através do conhecimento desde que proporcionados a 

todos, por meio de espaços de discussão e participação política atrelados aos 

princípios de justiça e igualdade de participação. 

Entende-se que esta seria a via que interessa para contrapor um processo 

deliberativo a um mero processo em que deliberadamente, pessoas 

descomprometidas com o que seria o sentimento democrático manifestam suas 

pretensões ainda que aparentemente despretensiosas. Portanto, a partir de uma 

razão discursiva adicionada a uma hermenêutica histórica, que considera as 

constituições sociais e todo processo desse conhecimento, definir-se-iam atos de 

razão que se diferenciariam de puros atos de vontade. 

Fazendo um comparativo com outras linhas de pensamento, essa proposta 

teórica enfrenta, ao mesmo tempo, o new administration ou gerenciamento, o 
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chamado elitismo weberiano12, o patrimonialismo13 e o paternalismo. A política 

elitista também faz parte das tentativas de adequar à realidade ao que seria o 

“melhor” para todos, mas que não condiz com a construção advinda da práxis 

cotidiana, que deveriam ser inerentes ao processo democrático. 

 

1.6  Quanto à Democracia Representativa  

 

De um lado, Benjamim Constant, Alexis de Tocqueville e John Stuart Mill, 
entre outros, apontavam a democracia representativa ou parlamentar como 
a única forma de governo compatível com um Estado liberal. De outro, 
teríamos, na visão de diferentes autores de esquerda (começando pelo 
próprio Marx e sua análise da Comuna de Paris, no 18 Brumário), o 
imperativo da participação direta dos cidadãos na direção do Estado, 
organizados em conselhos ou em formas assemelhadas de ação coletiva, 
como imprescindível para a existência da democracia (LEROY; PACHECO, 
2005, p. 130).  
 

Na passagem transcrita acima, percebe-se a intencionalidade modeladora da 

tendência liberal para com a Democracia e a fragilidade da proposta aparentemente 

infactível comunista. De qualquer modo, a Democracia Representativa, “é um 

conceito cuja origem coincide com o surgimento da burguesia, na prática sua difusão 

e institucionalização são identificadas com o crescimento do capitalismo e do poder 

econômico e político burguês” (CARNOY, 1988, p. 22). Por isso Zizek (2012) ao 

tratar sobre as manifestações mundiais, em um posicionamento mais radical irá dizer 

que; 

 
Não importa quão radical seja nosso anticapitalismo, busca-se a solução na 
aplicação dos mecanismos democráticos – os quais, não podemos 
esquecer, são parte do aparato estatal “burguês” que garante o tranquilo 
funcionamento da reprodução capitalista. Precisamente nesse sentido 
Badiou está certo ao afirmar que hoje o nome do pior inimigo não é 
capitalismo, império, exploração ou algo similar, mas democracia: é a 
“ilusão democrática”, a aceitação dos mecanismos democráticos como a 

                                                           
12 Partindo da teoria weberiana, os critérios morais que norteiam as ideias e a razão kantiana, 
heranças da filosofia da consciência, que alcançam em certa medida a teoria habermasiana, deixam 
de existir na ceara política. Sendo assim, “não há critérios morais ou éticos que permitam justificar ou 
criticar uma ação como certa ou errada, porque as decisões políticas não têm para Weber um caráter 
ético. O líder carismático, por exemplo, impõe sua vontade aos outros (contra vontades mais fracas), 
apelando para dons sobrenaturais (irracionais). A vontade do político não se confunde com a vontade 
legisladora (essencialmente racional) postulada por Kant” (FREITAG, 1992, p. 105). 
 
13 O patrimonialismo é, pois, o Estado que o príncipe dirige como sua empresa pessoal, no quadro do 
capitalismo mercantil (...) diz-se patrimonialista o modo pelo qual governantes de qualquer nível, do 
presidente ao simples funcionário, se valem do bem comum para sua vantagem privada (...) 
consequência de um processo que, no centro, não era a genérica e vaga utilização por qualquer um 
da coisa pública, mas sua apropriação pelo príncipe, pelo governante, pelo soberano (RIBEIRO, 
2008, p. 38). 
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moldura fundamental de toda mudança, que evita a transformação radical 
das relações capitalistas (ZIZEK, 2012, p. 23). 
 

Não há vontades ou possibilidades políticas institucionais visíveis que partam 

da situação institucional, para adotar outros termos democráticos. Nesse contexto; 

 

Por lo general, la democracia representativa o indirecta suele presentarse 
como el máximo exponente de la democracia, infravalorándose la 
democracia directa o participativa como su oponente natural o como um 
apêndice específico menor que no puede dar más de si, sin que quepa 
opción alguna a posibles combinaciones complementarias, dialógicas y 
equitativas. Uno de los argumentos principales que se arguyen es que la 
democracia representativa es funcionalmente más operativa, siendo la 
democracia directa exponente de caos, desorden e inoperatividad (RUBIO, 
2013, p. 156). 
 

 

Com isso, para concluir essa primeira parte do presente trabalho, retoma-se 

que de um modo geral os meios para que se conviva em uma Democracia 

dependerão da relação dos homens uns com os outros e das escolhas por eles 

feitas desde que, verdadeiramente autônomas, a partir de espaços coletivos de 

discussão de saberes, diretamente ligadas às leis e ao poder, a partir de tudo que os 

constituem enquanto produtos de um meio cultural e de saberes construídos a partir 

de certas perspectivas. Só as quebras desses paradigmas poderiam proporcionar a 

verdadeira liberdade e poder necessários à Democracia. Para Bobbio (1986); 

 

(...) o princípio inspirador do pensamento democrático sempre foi a 
liberdade entendida como autonomia, isto é, como capacidade de dar leis a 
si própria, conforme a famosa definição de Rousseau, que deveria ter como 
consequência a perfeita identificação entre quem dá e quem recebe uma 
regra de conduta e, portanto, a eliminação da tradicional distinção entre 
governados e governantes sobre a qual fundou-se todo o pensamento 
político (BOBBIO, 1986, p. 26). 
 

O discutível aqui é até que ponto essa autonomia é possível. Pois, o sentido 

de liberdade empregado nessa situação,  

 

(...) não se confunde de modo nenhum com livre-arbítrio da vontade 
particular. A sua significação repousa, ao contrário, na criação de um 
espaço comum onde os homens se reúnem para deliberarem juntos sobre 
seus problemas coletivos, não somente sobre os grandes problemas do 
Estado mas sobre tudo o que diz respeito, do bairro à escola, a seus 
assuntos comuns. Somente assim podem os indivíduos desligar-se dos 
seus negócios privados, intervindo na resolução dos problemas da 
coletividade (ROSENFIELD, 2003, p. 39). 
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 Para isso, a expectativa quanto à cidadania tem papel fundamental, conforme 

argumento abaixo: 

 

Embora alguns teóricos da democracia defendam uma concepção passiva 
da cidadania, logo, da não participação política de todos, este regime 
político indica, ao contrário, uma maior participação e consciência dos 
assuntos públicos, pois, se o cidadão se vê reduzido a dizer sim ou não a 
algo que lhe é imposto como escolha, ele termina por perder o sentido da 
comunidade (ROSENFIELD, 2003, p. 47).  
 

A partir dessas reflexões é possível perceber que os regimes de Democracia 

Representativa têm proporcionado aos seus cidadãos; uma Democracia minimalista 

e reducionista. A comunidade seja ela local ou nacional e até mesmo global, acaba 

perdendo o sentido de comunidade, pois dificilmente é consultada de forma 

aprofundada e somente lhe é facultado escolher diretrizes vagas ou em certas 

circunstâncias mais objetivas, através de votação, onde se vê, além de tudo, 

obrigada a decidir sobre algo, sem que haja discussões pertinentes e objetivas, para 

que possa expressar sua opinião, num envolvimento político de fato.  

Se isso é consequência da causa liberalista, ela está diretamente relacionada 

com o apelo ao materialismo e a construção do bem estar individual, deixando para 

o eixo estatal a tarefa de consequentemente comandar a vida social. Isso só faz com 

que cada indivíduo procure nessa relação de disputa coletiva por um “lugar ao sol”, 

sem que haja a reflexão necessária da vida coletiva, o compartilhamento e a 

solidariedade, constituindo um ambiente alheio ao que acontece com o outro e com 

o próprio planeta. Essas ponderações poderiam fazer toda a diferença, pois,  

 
(...) uma sociabilidade regida apenas pela preocupação do “bem-estar” 
desune os homens, isolando-os uns dos outros e fazendo com que percam 
a noção do que é comum. Neste sentido, só a liberdade é capaz, uma vez 
que se torne o princípio reitor da atividade política, de impedir a sociedade 
de escorregar neste terreno íngreme podendo conduzi-la à tirania. Em vez 
de desunir os indivíduos, a liberdade os une, em vez de distanciá-los, ela os 
aproxima (ROSENFIELD, 2003, p. 38-39). 
 

O tipo de liberdade que aqui se requer precisa ter seu sentido estabelecido, 

pelo menos na teoria, através da conclusão de que a liberdade sem o sentido da 

coletividade faz valer o sentido de liberdade de condutas individuais, muitas vezes 

comandadas por governos que priorizarão vontades também arbitrárias. Pois, “Se o 

sentido do que é comum é perdido, abre-se na sociedade um espaço propício a 

discursos aventureiros ou ao reino total do Estado.” (ROSENFIELD, 2003, p. 55). 
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Com esse apanhado teórico inicial, parte-se para a análise do contexto 

democrático atual, procurando identificar alguns parâmetros e acontecimentos que 

vêm delineando as transformações democráticas no Brasil e no mundo 

recentemente. 

 

2 A DEMOCRACIA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

A política e a democracia que existem de fato são tão distantes dos 
modelos ideais como as sociedades contemporâneas em relação ao modelo 
de uma sociedade autônoma. Esse está presente na prática contemporânea 
no máximo como projeto e como todos os projetos têm um poderoso 
adversário nas realidades que deveria transformar (BAUMAN, 2000, p. 90-
1).  

 

2.1  O Potencial transformador das manifestações sociais - 

ocupar o espaço público é democrático?  

 

A Democracia, como viu-se até então, encontra-se entre a sociedade 

complexa e o Estado de Direito, além de influenciada por diversos outros fatores. No 

entanto, ela ainda serve de fundamento de legitimação das manifestações sociais no 

espaço público. 

A Democracia Representativa por si só envolve alguns critérios-chave que 

determinam sua verdadeira consequência. Tais características podem ser a escolha 

eleitoral, a cidadania e o poder. O poder que antes de estar relacionado com a 

representatividade em si, deve ser do povo, se confunde na maior parte das vezes 

com o poder de escolha ao governar. Governar seria o papel de representantes, que 

por sua vez respeitariam as necessidades que emanam da população, dos cidadãos 

a quem representam. O contexto liberal em que se sustenta essa dita Democracia 

encuba uma apatia social através do sintoma do cidadão (se assim pode ser 

chamado, ainda que talvez não se reconheça como tal) apolítico que se tornam 

“massa de manobra para os grupos políticos que disputam o controle do poder” 

(ROSENFIELD, 2003, p. 76), e ainda, se baseia em um modelo de cidadão 

desejável ao Estado e não na consubstancial pluralidade de sujeitos ou atores 

sociais existentes, pois “lo formal se opone a lo material y priman las formas sobre 

los contenidos y las prácticas de múltiples sujetos” (RUBIO, 2013, p. 156). 
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E assim, nesse modelo representativo, “o” cidadão, acabará por escolher um 

“líder”, que deveria apenas representá-lo, mas que diante do poder que lhe foi 

concedido, ou da legitimidade que lhe foi conferida através do voto, e do 

distanciamento entre a realidade empírica e a organização estatal, acaba por apoiar 

outros atores políticos em nome da reciprocidade e por ser assediado por outras 

conjunturas, que não a que teoricamente participa o comprometimento político 

democrático, responsável por criar novas possibilidades e estratégias de consolidá-

lo. 

Para não ser iludido pela possível ardilosidade ou não do líder, os sujeitos 

deveriam procurar por informações verdadeiras, fugindo da mídia monopolizada e 

consolidadora de imaginários, tendo claro conhecimento ainda, da Constituição do 

seu Estado e das demais leis, ou pelo menos de boa parte delas. Para lidar com a 

representatividade é necessário um fortalecimento da cidadania, que exige 

conhecimento. A globalização dificulta esse processo, pela quantidade de 

informações, pois os sujeitos não detêm tempo para avaliá-las e se apropriar do 

conhecimento para então agir enquanto cidadão. A não ser que abandone 

completamente à todos os outros conhecimentos considerados também úteis pela 

atual demanda intelectual. 

A nova fase de lutas democráticas não prevê apenas a luta de outrora, qual 

seja pela superação de uma classe social sobre outra, ou do advento de apenas um 

ideal; nesse estouro de ideologias que a sociedade contemporânea só faz crescer, o 

rompimento pertence às lutas de poder, de outros agentes organizados, que não 

significam representatividade ou busca pelo poder estatal, pelo contrário, se colocam 

em parte também contra a ideia de representação.  

Essa oposição, ou inquietação é em parte provocada pela forma 

representativa adotada, que refletiria um modelo de Democracia ofertado a grupos 

influentes economicamente, dando a estes certos privilégios, para além dos direitos 

legítimos e igualitários, na esfera da escolha democrática, pois enquanto para os 

demais é um modelo de representatividade, para aqueles acaba por ser a 

possibilidade de decidir de acordo com o que para eles seria a melhor forma, aquela 

que atenderia as necessidades consideradas importantes por estes grupos ou até 

mesmo chegar ao poder legitimamente e assim governar de forma não democrática.  

As consequências fáticas têm demonstrado o comprometimento da 

governabilidade com a economia liberal. O gerenciamento estatal, seja por quem é 
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feito, segue em geral uma lógica financeira que visando o interesse geral acaba por 

atender a certas coletividades, pois se apoia nelas para atender essas 

necessidades, baseando-se em conceitos de administração do ramo privado. Apoia-

se no mercado competitivo para amparar comunidades que se desenvolvidas de 

forma autossuficiente, com auxílio de um trabalho pedagógico, poderiam se 

desenvolver de forma mais participativa e democrática, culminando em uma 

alternativa mais autônoma diante de governos liberais ou paternalistas.  

Porém essa práxis deve corresponder de fato a uma vontade coletiva, que 

ainda assim se sustentará por essa mesma economia, mas desde que traçada sob 

outras perspectivas, mais harmônicas e respeitosas com a natureza e com o outro. 

Quando trata do atual quadro político Gohn (2008) assevera que 

 

A linguagem dos gestores é técnica, com argumentos etapistas em que os 
parâmetros não são os problemas e as necessidades da população, e, sim 
a lógica financeira. Daí (...) o apelo à necessidade de se manter a 
governabilidade. A dialética das relações sociais não é considerada, não há 
políticas desenvolvimentistas, políticas de mudança ou políticas 
emancipatórias. Não há projeto de metas a longo prazo. O sonho, a utopia, 
a busca de alternativas sumiram do universo referencial dos dirigentes. Dá-
se continuidade a uma diretriz que é a de criar soluções básicas para o país 
se inserir no mundo da economia globalizada. O Estado deixa de ter o papel 
de formulador de políticas e projetos e passa a ser o implementador de 
acordos, internacionais ou de grupos de interesses. Segue-se a lógica da 
globalização de desconstruir esferas públicas e misturar ações do Estado 
com ações privadas onde o Estado atua claramente ao lado do capital, do 
mercado, sem compromisso com o território – local da memória, da língua, 
da cultura, da religião etc. Os direitos dos cidadãos só são lembrados nos 
discursos; na ação concreta, a política de interesses de grupos particulares 
prevalece, não a política de direitos porque essa teria de visar a 
universalidade. A ação cotidiana revela a busca do controle do processo 
político, a meta de permanecer no poder fala mais alto que o processo de 
transformação social. Daí a grande preocupação com os processos 
eleitorais (GOHN, 2008, p.12). 
 

Se a Democracia Representativa é resultado de um contexto, desde a 

modernidade, que dialoga constantemente com o modelo econômico que a sujeitou, 

que permeia e se demonstra mais forte, estando diante de uma linha de pensamento 

liberal ou socialista, só atitudes de ruptura constantes e diárias diante desse 

descompasso, a partir de uma retomada do que se concebe por liberdade e a 

importância do papel político poderia auxiliar na luta para a manutenção de uma 

Democracia verdadeira, que não se baseia necessariamente em condutas 

universais, mas sim em propostas regionais e locais por atores indiscriminados. 
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Os movimentos sociais de protesto organizados sempre foram protagonistas 

da resistência, com pautas que se identificam com alguns interesses sociais, por 

vezes bastante minoritários, que muitas vezes assim o são ou não recebem maior 

apoio graças à cultura que também se hegemoniza diante da representatividade 

estabelecida oficialmente e das mídias monopolizadas. Esses grupos fazem frente a 

esses monopólios da razão, ainda que com lutas contra outros grupos sociais, 

tornando na maior parte das vezes, a rua palco para suas intervenções. No Brasil 

não foi diferente e na onda dos movimentos antiglobalização do século XXI, 

 

Governantes, políticos de todos os partidos, imprensa, cronistas políticos e 
até mesmo cientistas sociais foram pegos de surpresa pelas manifestações 
de massa que mudaram a face e o cotidiano de nossas cidades em junho. 
Pela rapidez com que se espraiaram, pelas multidões que mobilizam, pela 
diversidade de temas e problemas postos pelos manifestantes, elas evocam 
os grandes e raros momentos da história em que mudanças e rupturas que 
pareciam inimagináveis até a véspera se impõem à agenda política da 
sociedade e, em alguns casos, acabem (sic) transformando em 
possibilidade algumas mudanças sociais e políticas que pareciam 
inalcançáveis (VAINER, 2013, p. 35) 

 

A rua ainda seria o único lugar que poderia se considerar livre de opressões 

no cenário democrático, verdadeiramente público, no sentido de não burocratizado, 

e visível a todos que não sejam as próprias assembleias ou câmaras legislativas, 

estas últimas que, no entanto, tendem a não representar de fato essas vozes que 

vêm das ruas, essa realidade que exprime o sentimento de coletivos, defensores de 

direitos libertários partindo de Lyra Filho (2006) a José Geraldo de Souza Júnior 

(2008), dentre outros que buscam destacar o Direito achado na rua.  

Se todos estes grupos tanto os estabelecidos quanto os movimentos sociais 

organizados obtivessem a representação legítima diante de todo contexto social, só 

assim haveria certa aceitação de que a Democracia Representativa viria a saciar 

parte das aspirações democráticas, respeitando os desejos gerais, ainda que 

diferentes, por meio de representações desses coletivos. Porém, o que de fato se 

assiste é uma constante luta entre grupos, pelo poder, subjugando vontades alheias. 

Se for possível que uma Democracia exclusivamente Representativa sem maior 

participação consiga atender a sociedade de forma difusa, isto ainda não se 

comprovou, o que de fato têm-se revelado é que ela vem sendo utilizada a atender 

de forma restritiva, pequenos grupos ou até mesmo individualmente a quem detém o 

poder ou a quem lhe interessa em dado momento histórico. 
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Nesse ponto é importante lembrar que as noções de bem comum, 

coletividade e ainda do justo, de participação, igualdade e liberdade sob o viés 

democrático e republicano analisados inicialmente por este trabalho, não são 

interpretados da mesma forma tanto pelas democracias consolidadas dos países 

desenvolvidos, de maior equilíbrio econômico, construído boa parte com a 

exploração de suas colônias e ainda hoje de certa forma mantido e conduzido 

através do comércio internacional; quanto pelas incipientes e novatas democracias 

dos chamados subdesenvolvidos, dependentes do poderio econômico daqueles, 

pois visam à mesma trajetória (BORON, 2010). 

Parece que tudo ainda gira em torno de algo mais primitivo, ainda que hoje 

aparentemente mais sofisticado, ou seja, da sobrevivência do mais forte. Ainda que 

as lutas sociais envolvam direitos sociais, os sujeitos ou cidadãos permanecem 

atrelados consistentemente ao pensamento liberal ou, nos dias atuais, neoliberal. 

Por isso, as críticas voltadas à Democracia Representativa, quando envolvem 

a perspectiva econômica defendida, tende a ser ofensiva por parte dos dois lados. 

De um modo geral, a perspectiva liberal e a social acabam associando toda a 

responsabilidade aos atos governamentais. Isso ocorre tanto pelo viés social, na 

exigência de adoção de mudanças nesse relacionamento entre Estado e capital, que 

parta do próprio poder Estatal quanto da perspectiva liberal, que responsabiliza o 

governo por dificuldades encontradas pelo suposto impasse ao desenvolvimento 

econômico diante de limites intrínsecos à própria economia mundial, resultado 

erroneamente, ou melhor, propositalmente atribuído à “decisões políticas erradas” e 

“eleições desafortunadas dos governantes ou de fatores inerciais facilmente 

removíveis”, lógica esta que “ignora aprioristicamente qualquer outra forma de 

organização econômica alternativa ao capitalismo e que ignora totalmente a 

realidade do imperialismo e a dependência” (BORON, 2010, p. 20). Esses interesses 

particulares não compreendem seus possíveis limites e consequências para a 

humanidade. Já fora do modo de ver individualista “os direitos subjetivos apoiam-se 

no reconhecimento recíproco de sujeitos do direito que cooperam.” (HABERMAS, 

2012, p. 120).  

Quando a intencionalidade não é esta “a política é assumida por um corpo de 

representantes que se arroga o direito de agir em nome de todos.” (ROSENFIELD, 

2003, p. 79). E isso está diretamente ligado a apatia política e social a partir da 

sociedade moderna principalmente em função da representação com relação ao 
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pensar político público e do comodismo sustentado pelo pensamento liberal aceito; 

 
Ora, a apatia política é precisamente um conceito negativo da democracia, 
sendo contudo um elemento que a constitui. Ademais, a apatia produzida 
por esta forma política moderna de delegação do poder é fortalecida pela 
apatia social, nascida da uniformização da sociedade, isto é, dos padrões 
de comportamento padronizados que regem a vida de nossas sociedades. 
A padronização do comportamento faz com que os indivíduos, voltados para 
a satisfação dos seus interesses materiais através do consumo de objetos 
recorrentemente novos, fujam das suas responsabilidades no tocante à 
coletividade.  (...) A ação política perverte-se quando a apatia se apodera da 
sociedade. Em Estados democráticos, as decisões políticas podem inclusive 
tornar-se para os eleitores um simples exercício de escolha entre diferentes 
candidatos, sem que um verdadeiro sentido público se faça presente. 
(ROSENFIELD, 2003, p. 77/ 79). 

 
O início do século XXI vem demonstrando uma crescente tensão social que 

tem culminado em respostas alternativas, ainda que não prontas e nem com 

perguntas pré-determinadas, para várias questões ou conceitos que até então eram 

defendidos ou aceitos (ainda que por imposição) como verdades absolutas ou pelo 

menos indestrutíveis. Desde 2008, acontecimentos relacionados com manifestos e 

protestos, típicos dos movimentos sociais organizados, têm sido protagonizados 

também por aqueles não tão ativos politicamente, das mais diversas classes sociais 

e por todo o mundo.  

Há um sentimento de desgaste geral da população mundial frente à pré-

determinação de condutas, a nível global, caracterizando a própria crise sistêmica 

que dilui culturas, ou ainda frente a todo tipo de opressão ainda que seu oposto não 

seja a total liberdade. Denota-se também certa retomada de notas morais ainda que 

não ensejadoras de ditadura ou repressão, nem de ocasião, mas encorajadoras da 

sinceridade, da seriedade e do respeito à vontade pública nas questões políticas, 

ligadas aos princípios democráticos, além de reforçar os direitos sociais, a justiça e 

principalmente o que parece ser um embate contra o tipo de sociedade 

predominante, orientada pelo capitalismo ocidental. 

Segundo Carneiro (2012) 

 

No ano de 2011 ocorreu um fenômeno que há muito não se via: uma 
eclosão simultânea e contagiosa de movimentos sociais de protesto com 
reivindicações peculiares em cada região, mas com formas de luta muito 
assemelhadas e consciência de solidariedade mútua. (...) O pano de fundo 
objetivo é uma crise social, econômica e financeira que se arrasta desde 
2008 e tem como consequências a carestia dos gêneros alimentares e o 
aumento do desemprego, mas o grande impasse que está presente é a 
ausência de alternativas políticas organizadas (CARNEIRO, 2012, p.7/8). 
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Faz-se necessário antes de prosseguir, diferenciar movimentos de 

manifestações sociais, esta última em contraposição aos movimentos sociais 

organizados. O presente trabalho quando se refere aos movimentos sociais de 

protesto relativos às novas reações sociais prefere designá-las como manifestações 

sociais por entendê-las como algo que envolve um movimento mais amplo e 

diversificado, com pautas e sujeitos diversificados. Seria gênero que engloba os 

movimentos sociais. 

Outra característica em comum que pode ser atribuída é a forma com que 

esses protestos vêm ocorrendo no mundo todo, isto é, através da troca de 

informações pelas mídias não convencionais e a internet, usando da agenda de 

encontros que as redes sociais oferecem, e do que aparenta ser um sentimento de 

cumplicidade entre os agentes diante das causas e sintomas em comum, causados 

pelos mesmos elementos e carências dos contextos que os envolvem, resultando 

principalmente em ocupação urbana, pois 

 
(...) os movimentos de indignados e por liberdades democráticas possuem 
em comum aquilo que David Harvey chama de união de corpos no espaço 
público, característica muito mais importante, para ele, do que os fluxos de 
comunicação pela internet (...) a ocupação transformou-se na senha para 
milhares de jovens erguerem acampamentos de protesto em centenas de 
cidades (CARNEIRO, 2012, p. 10). 

 

Esse novo insurgimento da atividade de luta envolve as consequências desse 

estilo de vida adotado pelo neoliberalismo que é mais do que nunca constatado 

atualmente. Preocupações com a destruição dos meios de vida, da natureza e do 

meio ambiente como um todo; a precarização do trabalho e a manutenção da 

própria Democracia são os temas mais recorrentes seja de forma explícita ou 

implícita. Esses temas envolvem todas as classes sociais e gerações. 

É inegável a ligação direta da exploração sem medida de recursos naturais e 

má qualidade do meio ambiente, sem mencionar os danos irreversíveis, ao modelo 

liberalista. Sendo assim, o bem comum14 tenta ser retomado no plano neoliberal, 

não pelo viés comunista, nem materialista, nem tem a ver com os bem materiais de 

cada indivíduo ou do Estado, e sim por um viés socialista15 liberalista. Trata-se 

                                                           
14 Nesse sentido compartilhamos do conceito de “buen vivir” utilizado por Gudynas (2011) como uma 
nova ética voltada para o bem viver, pós-capitalista, mais avançado com relação a preocupação 
ecológica, contrapondo a ideia de qualidade de vida baseada no bem comum da racionalidade 
moderna. 
15 Socialista aqui se refere ao socialismo prestado por Bakunin (2014) que se diferencia do 
comunismo, e que assim manifesta: “sou um partidário convicto da igualdade econômica e social 
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daquilo que é de comum interesse a todos. Antes do bem de cada um, o bem de 

todos ou para todos, mas a partir de cada um ainda que coletivamente. Partindo do 

ambiente globalizado e neoliberal, o todo se volta contra ele mesmo, com olhares 

diferentes e significados distintos. De acordo com Zizek (2012), “o único sentido em 

que os manifestantes são comunistas é o de se preocuparem com os bens comuns 

– da natureza, do conhecimento –, ameaçados pelo sistema.” (ZIZEK, 2012, p. 17). 

Nesse ponto percebe-se uma retomada da preocupação com o que é de 

todos, principalmente o meio; a ligação do ser com a natureza, a relação do homem 

com o planeta; o respeito do ser social para com a exploração do meio em que vive, 

incluindo o meio urbano, as cidades, do que realmente é essencial a vida humana e 

não ao consumismo. 

As consequências degradantes do sistema capitalista vêm atingindo todo o 

globo e se ainda não, conforme Augustin (2012), em algum momento, atingirá a 

todos. Parte dos ideais que integram as manifestações, envolve esse dilema, 

sabendo que principalmente os países mais pobres, se não optarem por uma forma 

de desenvolvimento culturalmente original, sofrerão consideravelmente mais, ao 

menos a população mais vulnerável, a trabalhadora. 

Os trabalhadores dos países desenvolvidos também buscam ter voz, não só 

diante dos seus empregadores, mas ante a uma diminuição gradativa e dissimulada 

dos direitos sociais. Envolvendo terceirizações e precarização esses novos 

trabalhadores já são chamados de “precariados”. Qualquer analogia a escravizados 

                                                                                                                                                                                     
porque sei que, fora desta igualdade, a liberdade, a justiça, a dignidade humana, a moralidade e o 
bem-estar dos indivíduos, assim como a prosperidade das nações, serão nada mais do que mentiras. 
Mas partidário da liberdade, condição primeira da humanidade, penso que a igualdade deve 
estabelecer-se no mundo pela organização espontânea do trabalho e da propriedade coletiva das 
associações produtoras, livremente organizadas e federalizadas nas comunas, e pela federação 
igualmente espontânea das comunas, e não pela ação suprema e tutelar do Estado. É este o 
principal ponto que divide os socialistas ou coletivistas revolucionários dos comunistas autoritários 
partidários da iniciativa absoluta do Estado. Seu objetivo é o mesmo; um e outro partidos querem 
igualmente a criação de uma nova ordem social fundada unicamente sobre a organização do trabalho 
coletivo, inevitavelmente imposto a cada um e a todos pela própria força das coisas, com iguais 
condições econômicas para todos, e sobre a apropriação coletiva dos instrumentos de trabalho. Os 
comunistas, contudo, imaginam que poderão chegar a isto pelo desenvolvimento e pela organização 
da potência política das classes operárias e principalmente do proletariado das cidades, com a ajuda 
do radicalismo burguês, enquanto os socialistas revolucionários, inimigos de ligações e alianças 
equívocas, consideram, ao contrário, que só podem atingir este objetivo pelo desenvolvimento e pela 
organização da força política, mas social e, consequentemente, antipolítica (grifo nosso) das massas 
operárias tanto nas cidades quanto no campo, incluindo todos os homens de boa vontade das 
classes superiores que, rompendo com todo seu passado, gostariam de unir-se a eles e aceitar 
integralmente seu programa. 
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não seria exagero, já que constantemente tolidos em seus direitos. Conforme 

Carneiro (2012); 

 

Precariado, termo que parece ter surgido como um neologismo anglicizado 
no Japão, designa uma nova forma de proletariado informal e terceirizado, 
um novo tipo de trabalhador cujas habilidades intelectuais são exploradas 
por meio de precarização, desregulamentação e perda dos direitos sociais 
do welfare state das gerações anteriores do proletariado industrial. 
(CARNEIRO, 2012, p. 13) 
 

Esses manifestantes, de um modo geral, não estão conseguindo participar 

das escolhas atinentes aos seus direitos, do modo convencionado; mas o querem, e 

de uma maneira ou de outra estão tentando, que é o que a própria Democracia 

deveria pressupor, e por isso ela deve ser praticada, ou então ficará cada vez mais 

claro, se já não estão nítidas, quais são de fato as verdadeiras regras do jogo. Pois o 

que se constata é que, conforme Zizek (2012) ao analisar a fala de uma jornalista 

em seu artigo,  

 

“as consequências econômicas injustas do capitalismo financeiro global, 
devido ao seu caráter internacional estão fora do controle dos mecanismos 
democráticos” (...) é precisamente para isto que os manifestantes estão 
chamando a atenção – para o fato de que o capitalismo global mina a 
democracia. Mas em vez de tirar a única conclusão lógica, de que devemos 
começar a pensar em como expandir a democracia para além de sua forma 
política estatal pluripartidária, o que obviamente não inclui as 
consequências destrutivas para a vida econômica, ela realiza um estranho 
giro: transfere a culpa para os próprios manifestantes que começaram a 
levantar essas questões (ZIZEK, 2012, p. 21). 
 

No caso relatado, a jornalista ao criticar os manifestantes do Occupy Wall 

Street, justamente por irem contra esse modelo e negarem esse tipo de Democracia 

ao mesmo tempo reconhece, em suas palavras, que “a globalização claramente 

passou a minar a legitimidade das democracias ocidentais”, como destaca o autor. 

Por isso, para as manifestações, a falta de mudanças está ligada a esse modelo e 

também ao jornalismo de massa.  

Sendo assim, defendem o “igualitarismo democrático radical” que parta de 

uma participação democrática ligada a processos significativamente alternativos aos 

tradicionais modelos políticos. Segundo Peschanski (2012), essa proposta é 

 

(...) o cerne da bandeira dos “ocupas”, é um princípio fundamental das 
tradições intelectuais e correntes políticas progressistas. De maneira ampla, 
pode ser visto como uma defesa de que todas as pessoas tenham o mesmo 
acesso a recursos e a capacidade de participar das decisões da sociedade, 
especialmente das que as afetam.  (PESCHANSKI, 2012, p. 28) 
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Essas manifestações permitem ao menos vislumbrar uma quebra do ciclo de 

apatia política e social, ainda que por um êxtase negativo diante das circunstâncias 

que passaram a interferir no espaço de conforto dos indivíduos. O welfare state 

levado ao extremo poderia vir a ser a causa da sua própria ruína, resultando em 

uma não conformidade, uma não aceitabilidade das condições da política atual e da 

estrutura social; e uma tentativa de ruptura com os discursos de convencimento, 

pelos extremos opostos sujeitos sociais que compõem esse sistema. A indignação 

revela as conclusões negativas da ascensão máxima desse modelo, pois  

 

Após a terceirização do trabalho e da tortura, após as agências 
matrimoniais começarem a terceirizar até nossos encontros, os 
manifestantes perceberam que por um longo tempo permitiram que seus 
compromissos políticos também fossem terceirizados – e querem-nos de 
volta (ZIZEK, 2012, p. 18). 
 

A ruptura com a “colonização do mundo da vida pelo capital”, como dizia 

Habermas (2012), parece ter encontrado força através desses sujeitos, que formam 

um sujeito coletivo (GOHN, 2008), em forma de multidão manifestante. Do que ela 

poderia ser capaz? Multidão 

 

(...) designa um sujeito social ativo, que age com base naquilo que a 
singularidade tem em comum. A multidão é um sujeito social internamente 
diferente e múltiplo cuja constituição e ação não se baseiam na identidade 
ou na unidade (nem muito menos na indiferença), mas naquilo que tem em 
comum. Essa multidão é o único sujeito social capaz de realizar a 
democracia, ou seja, o governo de todos contra todos. (NEGRI, P. 140, 
2005 apud CITTADINO; DUTRA, 2012, p. 265) 
 

Mas seu poder pode ir mais além: 

 

As multidões têm as respostas para as questões que ainda não foram 
levantadas e a capacidade de sobreviver aos muros. As questões ainda não 
foram feitas porque isso requer palavras e conceitos que soem verdadeiros, 
e aqueles usados atualmente para nomear os fenômenos se tornaram 
insignificantes: democracia, liberdade, produtividade etc. com novos 
conceitos, as questões logo serão levantadas, pois a história envolve 
precisamente esse processo de questionamento. Logo? Em uma geração. 
(BERGER apud ZIZEK, 2012, p. 25) 
 

Por fim, de volta as ocupações, estas sempre foram estratégias dos 

movimentos sociais de resistência às possíveis injustiças políticas, como importante 

meio de pressionar o sistema político e alertar o restante da sociedade, com sua 

aprovação ou não, dos problemas que atingem certos coletivos. No Brasil, os 
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camponeses do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) e o Movimento em 

prol da Moradia são exemplos disto. Fora isto, as manifestações mundiais ocorridas 

nos últimos anos apresentam uma ampliação dessa ocupação para além de pontos 

estratégicos a certas demandas comunitárias.  

O espaço urbano se tornou o espaço público de manifestação em grande 

escala, como em alguns acontecimentos presenciados na própria América Latina, 

mas que agora soam como algo inovador, pelo simples fato de haverem muitas 

pautas e muitos sujeitos distintos, mas com uma ligação em comum em todo o 

globo, e claro por se tratar de um novo momento histórico.  

No atinente as últimas manifestações e seus manifestantes, a própria 

ocupação por si só já é considerada um apelo pela retomada das cidades, do 

espaço urbano e de suas vidas. A ocupação como meio é legítimo espaço de 

participação pública e de manifestação política, que, no entanto, enfrenta fortes 

cerceamentos por parte de um controle estatal, através de um aparato policialesco, 

dirigido pelo Estado Democrático de Direito, que em nome da segurança e da 

manutenção da paz e da ordem pública toma como inimigo interno16, o próprio 

cidadão. A ocupação pode ser democrática, ainda que seu fim possa não ser, ou 

ainda que venha ser ilegal, pode ser legítimo.  

As manifestações demonstram uma intenção de verdadeira reapropriação do 

espaço público em prol de uma participação democrática, de uma retomada do que 

é de todos, da maneira como decidam coletivamente que seja; em uma verdadeira 

expressão de que o povo ainda detém o poder, como na Grécia Antiga, ‘o poder vai 

para tó mésson, “o meio”, o centro da aglomeração urbana. ’ (RIBEIRO, 2008, p. 8), 

em suas ágoras modernas. E isso constitui o seu potencial transformador, tanto para 

a reforma, na retomada de sentido da Democracia, do que se diz ser hoje, quanto 

para uma revolução, ainda que individualista, sendo ao mesmo tempo coletiva e 

silenciosa, em sua rica complexidade.  

 

2.2  A Democracia no Brasil  

 

                                                           
16 Para saber mais dessa postura criminalizadora do Estado para com as manifestações sociais que 
partiram de junho, ver Lei nº. 12.720/2012 que acrescentou o art. 288-A ao Código Penal, tipificando 
o crime de “constituição de milícia privada” (Anexo 01). 
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A Democracia brasileira se estabelece a partir da Constituição de 1988, com o 

término da ditadura militar, e o estabelecimento de um Estado Democrático de 

Direito, Republicano e Federalista. O constitucionalismo sobrevivente à ditadura 

consolida-se a partir da nova Constituição, retomando aspirações de décadas 

anteriores, espírito resgatado somente a partir desse momento, anos mais tarde, em 

uma espécie de constitucionalismo sobrevivente. Com eixo no tratamento desigual 

para igualar, adota uma forma de governo ou modelo de política estatal baseada na 

Democracia Representativa. 

Nessa mesma época, porém já na década anterior, surge o primeiro conceito 

de sociedade civil adotado pelo Brasil, nesse período de transição democrática; 

 

Na linguagem política corrente ele se tornou sinônimo de participação e 
organização da população civil do país na luta contra o regime militar. Este 
fato significou a construção de um outro referencial para o imaginário 
político nacional, fundado na crença de que a sociedade civil deveria se 
mobilizar e se organizar para alterar o status quo no plano estatal, 
dominado pelos militares e por um regime não democrático, com políticas 
públicas que privilegiavam o grande capital, considerando apenas as 
demandas de parcelas das camadas médias e altas da população que 
alavancavam o processo de acumulação das emergentes indústrias filiais 
das empresas multinacionais (GOHN, 2008, p. 71). 

 

Historicamente, a quebra de paradigma, envolveu muitas circunstâncias, 

dentre elas, a que sustenta em artigo, o atual governador do Estado do Rio Grande 

do Sul e ex-ministro da Justiça, Tarso Genro (2012), em que descreve o motivo pelo 

qual a ditadura militar teria acabado:  

 

Porque o seu projeto não tinha mais condições de ser sustentado social e 
politicamente. A ditadura recebia uma forte oposição no plano internacional 
e os cofres começavam a esvaziar-se em função da primeira e da segunda 
crise do petróleo. Um certo “estatismo” de Geisel – embalado por uma 
ideologia nacionalista de direita – só poderia ser fulminado pelo 
empresariado liberal, dentro da democracia, não por dentro de uma ditadura 
(GENRO, 2012). 
 

Mesmo defendendo a atual Democracia, o autor, antes no mesmo artigo, 

admite que o Estado Democrático de Direito no Brasil, adota uma “democracia 

política limitada, como em todas as democracias, pela força que o poder do capital 

exerce sobre as instituições do Estado e sobre a própria política em quaisquer 

sistemas democráticos do mundo” (GENRO, 2012). 

Quanto à sociedade civil, uma questão interessante desse período, é a de 

que “um dos seus principais eixos articuladores foi dado pela noção de autonomia: 
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tratava-se de organizar-se independentemente do Estado (na maioria das vezes de 

costas para o mesmo).” (GOHN, 2008, p. 71). E mais interessante ainda é que, a 

autonomia se tratava de um “discurso estratégico”; 

 

(...) para que não houvesse reprodução de práticas autoritárias estatais e 
nem práticas consideradas como superadas, como as baseadas no 
centralismo democrático das correntes de esquerda mais radicais ou mais 
tradicionais, dependendo da interpretação (...) frente a sociedade mais geral 
e ao Estado (...) A democracia  direta e participativa, exercitada de 
forma autônoma, nos locais de moradia, trabalho, estudo etc. era tida 
como o modelo ideal para a construção de uma contra-hegemonia ao 
poder dominante (grifo nosso). Participar das práticas de organização da 
sociedade civil significava um ato de desobediência civil e de resistência ao 
regime político predominante (GOHN, 2008, p. 71-2). 

 

Mesmo que a Constituinte de 88 tenha contado com massiva participação dos 

movimentos sociais, na prática, a comunidade brasiliana como um todo não 

assimilou bem as premissas pós-constitucionais, sendo que vários eixos essenciais 

foram desarticulados e passados aos ramos institucionais do Estado; 

 

Com a saída dos militares do poder, a partir de 1985, começa a se alterar o 
significado atribuído à sociedade civil. Com a progressiva abertura de 
canais de participação e de representação política, a partir das pressões 
populares, promovido pelos novo governantes, os movimentos sociais 
(especialmente os populares) perderam paulatinamente a centralidade que 
tinham nos discursos sobre a participação da sociedade civil. Passa a haver 
uma fragmentação do que se denominou como “sujeito social histórico”, 
centrado nos setores populares, fruto de uma aliança movimento sindical + 
movimento popular de bairro (trabalhadores e moradores), até então tidos 
como relevantes para o processo de mudança e transformação social. 
Surge uma pluralidade de novos atores, decorrentes de novas formas de 
associativismos que emergem na cena política. A autonomia dos 
membros da sociedade civil deixa de ser um eixo estruturante 
fundamental para a construção de uma sociedade democrática (grifo 
nosso) porque, com a saída dos militares e o retorno dos processos 
eleitorais democráticos, a sociedade, traduzida por parcelas do poder 
institucionalizado no Estado e seus aparelhos, passa a ser objeto de desejo 
das forças políticas organizadas. Novos e antigos atores sociais fixarão 
suas metas de lutas e conquistas na sociedade política, especialmente nas 
políticas públicas (GOHN, 2008, p. 74-5). 

 

Ainda que não se trate, obviamente, de o término da ditadura não ter sido um 

ganho, o Estado gerencial instituído durante os anos 80 e 90, elencou para si, a 

responsabilidade social e a responsabilidade pelas novas políticas públicas a serem 

implementadas pós-ditadura;  

 

No novo cenário, a sociedade civil se amplia para se entrelaçar com a 
sociedade política, colaborando para o caráter contraditório e fragmentado 
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que o Estado passa a ter nos anos 90. (...) O atendimento das demandas 
sociais passam a ser ordenadas segundo critérios da administração pública, 
a maioria elaborados em instâncias federais que priorizam os acordos 
internacionais de pagamento da dívida, ajustes fiscais acertados com o FMI 
etc. Ou seja, tratam-se de instâncias não acessíveis à participação da 
sociedade civil, seguindo princípios de restrições e contingenciamentos de 
verbas, negociações políticas entre os partidos da base aliada que 
compõem o governo etc. (GOHN, 2008, p. 77-8).  

 

Desde então, suas instituições se mostram detentoras absolutas dessas 

intervenções; mantém o diálogo, mas afastam a participação da comunidade, “La 

democracia entendida como el poder del pueblo, se camufla com las instituciones 

estatales y representativas” (RUBIO, 2013, p. 156). Falta tanto iniciativa pública 

quanto rearticulação dos particulares para retomarem essa atuação. Sendo assim, a 

jovem Democracia brasiliana, e que vem a ser antes de tudo, um direito e não um 

privilégio tem sua função cerceada e sua legitimidade prejudicada, quadro que 

revela o que se pode chamar de uma Democracia disfarçada ou ao menos limitada.  

O que se pode perceber é que embora nos últimos anos o nível de 

participação política tenha tido um aumento contínuo, ele se restringe aos atores 

sociais ativos politizados engajados em instituições políticas tradicionais e 

movimentos organizados ou ao momento da participação nas eleições, reduzidas ao 

ato de votar. Não se construiu um sentimento de nação brasiliana, pois não se 

aprimorou os verdadeiros valores republicanos e democráticos; os únicos capazes 

de contribuir verdadeiramente com a construção democrática contrapondo o modelo 

autoritário, e ainda não se têm clareza sobre os conceitos de coisa pública e coisa 

privada. Sobre essa separação, com um olhar comparativo pré e pós-modernidade, 

Bauman (2000) diz que 

 

A ágora é, como antes, um território invadido, mas desta vez os papéis 
foram invertidos e as tropas invasoras se embolam na grande área com o 
privado – embora, ao contrário do “público” representado pelo Estado 
legislador e executor da lei, desta vez não é um exército regular com 
quartel-general e estado-maior unificado, mas uma multidão desembestada 
e multiforme de transgressores não uniformizados. Ninguém está ali para 
interromper o avanço dessas tropas – os exércitos regulares do “público” 
bateram em retirada por lhes faltar força de combate, interesse em manter a 
ocupação ou as duas coisas. Quanto ao poder público, a ágora parece cada 
vez mais uma terra de ninguém. O campo de batalha foi praticamente 
abandonado à mercê de qualquer aventureiro que queira invadi-lo. 
(BAUMAN, 2000, p. 103) 

 

Por esse viés os conceitos encontram-se indefinidos, em uma pluralidade de 

atores e ações, em meio à rede neoliberal. Os governos que seguiram não 
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romperam com os seguimentos mais conservadores do cenário político do Brasil, 

baseado em uma governabilidade patrimonialista, paternalista e patriarcal, sem 

oportunizar e alimentar novas ideias propostas pelo povo e considerando a 

participação ativa destes. 

Além disso, a América Latina como um todo ainda carece de tecnologia e se 

sustenta através da agroexportação, mantendo uma economia periférica. O uso e 

destino destas potencialidades é alvo da demanda de manifestantes, ou seja, por 

suas rediscussões. Entre os anos 50-80 do século XX as pautas dos grandes 

centros urbanos do Brasil eram transporte, saúde e educação, e continuam sendo. 

Quando isso tudo se alia a crise no setor econômico dos países desenvolvidos, 

somado à crise da própria estrutura, culminando em 2008 com a queda na compras 

de commodities e o baixo crédito às multinacionais, fica ainda mais claro o quadro 

insustentável de dependência econômica dos países ditos emergentes e da 

interdependência econômica, entre os países em geral, sob o jugo da demanda por 

produção, competitividade e lucro. 

A falta de alternativas a esse sistema aliada a sua própria crise, enseja no 

mundo como já foi dito, inúmeras manifestações sociais, embaladas pela exaustão 

diante dessas questões, de Wall Street às ditaduras árabes, estas últimas estando a 

ruir, há muito não debatidas, inclusive no Brasil. 

 

2.2.1 A Democracia pel@s Brasilian@s 

 

Em pesquisa realizada para entender os significados da Democracia sob a 

perspectiva dos brasileiros, os resultados forneceram um parecer interessante sobre 

a definição da jovem Democracia brasiliana, a partir das respostas obtidas dos 

participantes. Dentre os resultados, é importante valer-se resumidamente da análise 

de alguns pontos, inclusos no trecho abaixo: 

 

os brasileiros associam a democracia majoritariamente a uma noção 
normativa fundamental, relativa às liberdades, mas, também, com os 
procedimentos desse regime. Embora também citado nas entrevistas, o 
conteúdo relativo à dimensão social ou à substantivação da democracia 
tem surpreendentemente pouco peso no conjunto das amostras (...) As 
definições envolvendo as duas dimensões mais importantes do conceito de 
democracia - liberdades e procedimentos - são determinadas basicamente 
por valores e outros fatores políticos, como a avaliação da situação da 
corrupção e das instituições em geral, a escolaridade e a influência das 
informações transmitidas pela mídia. Da perspectiva da abordagem da 
qualidade da democracia isso significa que, no Brasil, a democracia é vista 
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sim como expressão de procedimentos institucionais - a exemplo da 
participação em eleições, mas ao mesmo tempo como uma construção 
referida também a princípios e valores do regime, como as liberdades, que 
distinguem claramente o processo democrático das alternativas 
autoritárias. (...) Com efeito, ao mesmo tempo em que os partidos são 
reconhecidos como indispensáveis à democracia, o seu desempenho 
concreto é severamente avaliado, como exemplifica a atitude de 
desconfiança dos cidadãos dos mesmos; mas mais do que querer 
eliminá-los, a maioria dos cidadãos parece estar dizendo que deseja 
que eles funcionem efetivamente como mecanismos de representação. 
A percepção razoavelmente sofisticada dos cidadãos brasileiros sobre a 
democracia pode servir de base para iniciativas de pressão sobre o 
sistema político no sentido da reforma das instituições de 
representação. Por último, a preocupação com a corrupção também 
mostra que existe uma demanda sobre o desempenho das instituições 
encarregadas da responsabilização de políticos e governos. Para um país 
cuja experiência democrática é relativamente recente, esses sinais não são 
de pouca importância (MOISÉS, 2010). 

 
Nesse breve conteúdo é possível perceber os principais elementos, em geral 

percebidos, pelos entrevistados, incluindo os relativos às liberdades e 

procedimentos, com definições sendo influenciadas por valores e fatores políticos. 

Fazendo uma análise empírica dos valores considerados, entre pessoas 

comuns, poderíamos dizer que estes têm mais relação com a percepção de justiça e 

valores morais do que com os éticos ou ligados ao conceito de cidadania e de 

princípios constitucionais ou democráticos propriamente ditos. 

Outra observação relevante de que trata a pesquisa, se relaciona com o 

cotidiano, e que influencia diretamente a conjuntura democrática, qual seja, a falta 

de confiança mútua; 

  

(...) os brasileiros também se caracterizam por sua escassa confiança nas 
pessoas - em especial, as que estão longe de sua intimidade ou da 
convivência caracterizada por laços de sangue -, como colegas de trabalho 
e estranhos em geral. Os baixos índices de confiança interpessoal entre os 
brasileiros oferecem, assim, uma alternativa para se entender os também 
baixos níveis de participação política no país. Testes de associação 
realizados pelo autor (mas não apresentadas aqui) tendem a confirmar essa 
hipótese, ou seja, que depositando pouca confiança uns nos outros, os 
brasileiros padecem de um estímulo importante para vencer os obstáculos 
que dificultam a decisão de enfrentar os dilemas da ação coletiva (MOISÉS, 
2010). 
 

Esse aspecto não pode deixar de estar também relacionado com as 

instituições e a corrupção à que podem estar sujeitas. Nesse sentido; 

 
A corrupção ameaça a república, mas não se resume no furto do dinheiro 
público. O corrupto impede que esse dinheiro vá para a saúde, a educação, 
o transporte, e assim produz morte, ignorância, crimes em cascata. Mais 
que tudo: perturba o elo social básico que á a confiança no outro. Quem 
anda por nossas ruas, com medo até de crianças pequenas, e depois se 
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espanta com a descontração das pessoas em outros países pode sentir o 
preço que pagamos por não vivermos numa república – por termos um 
regime que é republicano só de nome. A saída educativa é indispensável. 
Mas ela exige dar à educação dos costumes um sentido distinto do que teve 
no antigo pensamento republicano. (...) Os costumes viáveis, a educação 
desejável em nosso tempo tem a ver com a realização pessoal. Será 
preciso combinar essa promoção de si com o respeito devido ao outro. E 
será necessário, mais que tudo, recuperar – ou reinventar – a ideia de que 
haja algo, no espaço comum a todos, que seja mais do que um simples 
arremedo social da propriedade privada (RIBEIRO, 2008, p. 52). 

 

Se por outro viés “a corrupção só cabe quando o regime social e político 

valoriza o homem” (RIBEIRO, 2008, p. 44), vale ressaltar o seguinte olhar; 

 

A jurisdição institucional do Legislativo tem sido invadida, também, e em 
preocupantes dimensões de sabotagem, pelo movimento que busca raptar 
a dignidade da instituição, com o destaque de desvios que de fato são 
condenáveis, mas desferindo golpes que em essência visam não aos 
homens e sim à instituição (REBELO, 2009). 

 

Essa questão pode ser tratada por diversos ângulos. Isso faz parte do que já 

vem sendo discutido algum tempo no Brasil acerca da possível crise de 

representação que se instaurou na política nacional. Novamente, de acordo com o 

depoimento do então parlamentar Aldo Rebelo (2009); 

 
(...) a isso que chamam de “crise do Congresso” conviria denominar 
encruzilhada da democracia representativa. Nesses tempos ditos pós-
modernos, de delirioso fim da história e fascínio de boa e má-fé pela 
“democraciadireta”, baseada, maliciosamente, em foros elitistas que 
dispensam a representação social sustentada no voto universal, assistimos 
a uma ofensiva sem paralelo contra a Política (REBELO, 2009). 

 

Já para a também então deputada Luiza Erundina (2009); 

 
A meu ver, a crise do Congresso Nacional tem como principal causa o 
esgotamento do sistema político brasileiro, que precisa passar por uma 
profunda reforma. O quadro partidário também se exauriu. Os partidos 
políticos pouco significam do ponto de vista político-ideológico. Não 
representam, na prática, o que seus estatutos, programas e as próprias 
siglas pretendem expressar, gerando, assim, uma grande confusão a 
respeito da identidade dos diferentes partidos que, ideológica e 
politicamente, não mais se diferenciam. A única diferença que existe é 
quanto à posição que ocupam em relação ao governo; de oposição ou de 
apoio a suas iniciativas e, mesmo assim, sempre levando em conta o 
interesse fisiológico de cada partido ou, até mesmo, de cada um de seus 
membros. Essa situação se agrava com os desvios éticos que têm marcado 
a história recente do Congresso e do governo, o que contribui para a perda 
de legitimidade e de credibilidade dos nossos representantes e, 
consequentemente, para uma grave crise de representação. Na raiz de tudo 
isso está a inadequação do sistema político como um todo. Por isso é 
inadiável uma reforma política de fôlego que repense o Estado brasileiro: 
seu caráter; sua estrutura de organização; faça a revisão do pacto 
federativo, com vistas a maior equilíbrio na distribuição de poder entre as 
três esferas: municipal, estadual e federal. Quanto aos partidos, o problema 
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não é, como se alega, o seu grande número. Mas, sim, a falta de uma 
definição clara de compromissos ideológicos e de projetos políticos que 
justifiquem a existência de cada um deles e que os diferenciem entre si. A 
crise de representação a que já me referi também se expressa na 
ausência ou baixa representação de amplos segmentos da sociedade. Nós, 
mulheres, que somos mais de 50% da população, na Câmara dos 
Deputados, somos apenas 8,9%, e pouco mais de 10% no Senado. Os 
negros são menos de 4% e não existe nenhum índio no Congresso 
Nacional, o que significa que a maior parte da população brasileira não está 
representada no Parlamento. E se analisarmos a presença desses 
segmentos nos Poderes Executivo e Judiciário, as distorções são ainda 
maiores. A conclusão a que se pode chegar é de que não temos plena 
democracia política no Brasil, e muito menos econômica e social. Vale 
destacar, ainda, que a crise da democracia representativa se deve também 
à falta de democracia participativa e democracia direta. Embora a 
Constituição de 1988 apresente significativos avanços nesse aspecto, não 
tiveram, até agora, efetividade, pois os mecanismos previstos no seu artigo 
14 ainda não foram totalmente regulamentados, tais como: plebiscito, 
referendo e projeto de lei de iniciativa popular. Há projetos de lei tramitando 
há muito tempo no Congresso que propõem a regulamentação do artigo 14, 
mas enfrentam grande resistência dos deputados e senadores que se 
consideram detentores exclusivos do poder e não admitem partilhá-lo com o 
povo, em claro desrespeito à Constituição e à soberania popular (grifos 
nossos) (ERUNDINA, 2009). 

 

São opiniões diversas que enfim convergem para o mesmo problema. O fato 

é que “o velho modelo de república representativa, formulado no século XVIII e 

finalmente implementado como modelo único em praticamente todo o planeta, dá 

sinais claros de esgotamento” (ROLNIK, 2012, p. 12). No Brasil, isso resultou no que 

começou com um movimento social organizado a partir do dia 6 de junho de 2013 se 

estendendo a julho e culminando na maior manifestação social já vista desde as 

Diretas Já e do movimento pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor. 

Esses momentos revelam fatalmente a necessidade de reformulação do plano 

democrático. 

 
 

2.3  As Manifestações que Pararam o Brasil 
 

 

Os elementos expostos na pesquisa do item anterior (ver item 2.2.1) 

correspondem claramente, às questões levantadas pelos acontecimentos que 

envolveram o país no início do mês de junho de 2013, iniciando com a organização 

do MPL, partindo de um critério econômico, o aumento da tarifa do transporte 

público urbano, mas mais que isso; visando ampliar a abordagem sobre mobilidade 

pública, isto é, o direito à locomoção em seu amplo sentido, favorecido pela 

gratuidade do aspirado passe livre. Baseado em experiência do movimento que se 

originou na Bahia, as ações se repetiram em Florianópolis, e por fim em São Paulo, 
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todas com resultados positivos, no que se refere a impedir que fosse reajustado o 

valor do transporte público. Desta vez, o movimento voltou-se contra o aumento da 

tarifa do transporte público urbano na cidade de São Paulo (LOCATELLI, 2013). 

O descaso com a questão da mobilidade e do direito à cidade reivindicada por 

muitas lutas sociais, aliados aos megaeventos planejados no mesmo ano e suas 

consequências como desocupações e intervenções privadas no espaço urbano 

público foram motivos para um grande número de envolvidos e afetados passassem 

a apoiar coletivos que como o MPL pretendem expor seu descontentamento e sua 

contra proposta ao poder público. Para isso, fechar ruas e avenidas de grande fluxo 

foi a estratégia adotada pelo MPL, bloqueando o trânsito da cidade mais 

movimentada do país.  

Os últimos anos de governo federal foram de incentivo ao poder aquisitivo da 

classe média e da promoção de jovens às Universidades, correspondendo ao 

aprimoramento necessário em educação para atender as demandas que se 

entendem necessárias pelo setor público para cobrir as carências 

desenvolvimentistas do país, o que em certa medida favoreceu, ao mesmo tempo, a 

cidadania, e implicou na exigência de melhorias em outras áreas. Nesse panorama, 

conforme relembra Rolnik (2013); 

 
Não se compra o direito à cidade em concessionárias de automóveis e no 
Feirão da Caixa: o aumento de renda, que possibilita o crescimento do 
consumo, não “resolve” nem o problema da falta de urbanidade nem a 
precariedade dos serviços públicos de educação e saúde, muito menos a 
inexistência total de sistemas integrados eficientes e acessíveis de 
transporte ou a enorme fragmentação representada pela dualidade da 
nossa condição urbana (favela versus asfalto, legal versus ilegal, 
permanente versus provisório). A fagulha das manifestações de junho não 
surgiu do nada: foram anos de constituição de uma nova geração de 
movimentos urbanos – o MPL, a resistência urbana, os movimentos sem-
teto, os movimentos estudantis –, que entre “catracaços”, ocupações e 
manifestações foram se articulando em redes mais amplas, como os 
Comitês Populares da Copa e sua articulação nacional, a Ancop (ROLNIK, 
2013, p. 9) 

 

Grande parte da população, em sua maioria jovens estudantes com maior 

acesso à informação através da internet e mídias alternativas, “como o Mídia Ninja, 

forma nova e solidária, não capitalista em essência” (SERRANO, 2013) e ao ensino 

acadêmico, compunham um protesto inicial significativo, mas com moderada 

aderência, que veio a desencadear uma série de manifestações por todo o país, na 

maior parte das capitais e também cidades do interior, sem, contudo, afastar as mais 



53 
 

 

variadas classes sociais e idades do manifesto que posteriormente contou com uma 

participação massiva de manifestantes com as mais diversas pautas, que em parte 

igualmente renderam resultados.  

O movimento apesar de ser organizado viu com bons olhos a repercussão 

atingida. Nas palavras dos próprios manifestantes, integrantes do Movimento Passe 

Livre, relatadas na obra do jornalista Locatelli (2013), 

 

“A esquerda é pequena. Então a gente precisa não só da esquerda como 
um todo, mas também de gente que nunca participou da política. A gente 
não precisa necessariamente manter o controle sobre essa luta, e foi isso 
que aconteceu”, me explicou um militante do MPL, após os protestos. 
(LOCATELLI, 2013, p. 11-12) 
 

Esse apoio também aumentou, devido à repressão severa sofrida pelos 

manifestantes, por parte do aparato policial estatal, incentivada pela mídia 

tradicional; “a repressão aos jovens e a prepotência dos governantes funcionaram 

como catalisador das contradições que germinavam sob a aparência de que tudo 

corria bem em nosso país” (IASI, 2013, p. 46). Isso gerou um sentimento de 

indignação geral que levantou o questionamento acerca do direito a livre 

manifestação em um Estado que se diz democrático. Esse sentimento recíproco 

aparece como uma herança histórica na medida em que toca na ferida ainda não 

totalmente superada dos anos de ditadura que deixaram marcas irreparáveis. 

Conforme indica Rolnik (2013) 

 

A tropa de choque, que no cotidiano executa pessoas sumariamente nas 
favelas e realiza despejos jogando bombas de gás nos moradores, entrou e 
saiu de cena ao longo das manifestações lembrando que, no país próspero 
e feliz, a linguagem da violência ainda é parte importantíssima do léxico 
político (ROLNIK, 2013, p. 10). 

 

Em um primeiro momento a repressão foi justificada e até incentivada pela 

mídia de maior alcance. Por isso o movimento lidava com cautela ao falar com as 

mídias que se apresentavam no local dos protestos. Isto fez parte das estratégias 

bem organizadas pelo grupo, onde “cada integrante tem uma função específica 

dentro do ato” (LOCATELLI, 2013, p.14-15), além desta preocupação, “o movimento 

aprendeu, também com experiências bem-sucedidas em outras cidades, que 

radicalizar os trajetos, tomando vias importantes para a fruição do trânsito nas 

cidades, era essencial para alcançar seus objetivos.” (LOCATELLI, 2013, p.15-16). 
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Por fim, ocupar o espaço público urbano constituiu a palavra-chave desses 

manifestos. Além disso, o movimento não pretendia ter liderança. Com relação a 

esse ponto Locatelli (2013) relata a seguinte situação enquanto jornalista ao 

pretender interagir com o movimento:  

 

Eu perguntei algumas vezes se Marcelo iria falar comigo porque comandava 
o movimento. “Não, não, não, o movimento não tem líder”, repetiam 
enfaticamente. (...) “Se você coloca o movimento social no perfil de uma 
pessoa, você esvazia a luta política. É como se tivesse que ser aquela 
pessoa, e não qualquer outra”, me explicou mais tarde um militante 
(LOCATELLI, 2013, p.12/14). 

 

Em verdade, o que parece haver é um relacionamento diferente por parte dos 

manifestantes com o conceito de liderança. Nesse sentido; 

 

A ausência de centralização hierárquica não necessariamente significa 
ausência de lideranças, mas pode implicar em lideranças em rede, ou seja, 
a pluralidade de lideranças anônimas. Pessoas ocasionalmente líderes em 
vez do lugar da liderança. A diferença é fundamental, um movimento sem 
lideranças é capturável pelas formas políticas tradicionais. Liderado em rede 
o movimento se dilui e por essa diluição fracionada de discursos é 
impossível de ser controlado ou capturado (SERRANO, 2013). 

 

Os manifestantes têm clareza quanto aos poderes estatais e midiáticos que 

cooptam as ações, principalmente daqueles que pretendem uma mudança social 

que gera a instabilidade ameaçadora ao controle estatal. Também têm consciência e 

constatação da fraqueza e impossibilidade de atuação humana individual em prol de 

uma causa maior. O primeiro passo é a aceitação de que sozinho não se faz uma 

mudança por todos, não há culpados apenas a constatação de que a lógica 

econômica e governamental domina conceitos e distorce noções, sem prever a 

proteção dos Direitos Humanos. No que diz respeito ao MPL especificamente;  

 

Não dar ênfase particular a cada um dos militantes do grupo é uma 
influência do zapatismo. (...) O MPL é influenciado pelos movimentos 
antiglobalização do final dos anos 1990 (...) Seus militantes buscam tomar 
decisões por consenso (...) Nenhuma das notas feitas pelo MPL, sua 
principal forma de comunicação com a imprensa e a população, costumam 
ser assinadas, por exemplo. (LOCATELLI, 2013, p.14/15). 
 
 

Portanto, em suma, os traços em comum entre todas as manifestações, a 

nível global, incluindo obviamente as iniciadas em São Paulo pelo MPL é que são 

“palcos de protestos majoritariamente compostos por jovens, convocados por meio 
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de redes sociais, sem a presença de partidos, sindicatos e organizações de massa 

tradicionais” (ROLNIK, 2013, p. 11). 

Quanto às organizações tradicionais, tanto é verdade, que no Brasil, quando 

os protestos atingiram seu ápice, apesar da tentativa de união por parte do MPL, aos 

movimentos tradicionais, que quiseram participar, com posicionamento político 

partidário, das mais diversas correntes, não obtiveram sucesso devido aos rechaços 

sofridos por grande porção que aderiu ao movimento contando que não se 

admitissem bandeiras, com premissas que não condizem com as tentativas já feitas 

pelos tradicionais meios institucionais de representação da sociedade, numa clara 

rejeição, feita também entre os próprios grupos partidários de oposição, o que tomou 

proporções radicais e emprestou até mesmo ares fascistas aos protestos.  

No entanto, o que de fato está implícito nos procedimentos adotados pelo 

movimento, que iniciou com a causa do transporte, é a reflexão do que há de 

pertinente e incomum em torno desses acontecimentos, ou seja, a não aceitação da 

apropriação dessa manifestação por nenhum discurso. Tanto o movimento 

organizado, como a manifestação social como um todo, priorizou a participação 

pessoal, na ocupação e no “vem pra rua”, grito de chamada dos que já estavam na 

manifestação para aqueles que ainda não haviam se unido a eles.  

Ao fim, contou com inúmeros tipos de atores, com diversas ideologias ou 

nenhuma, mas com um poder de escancarar um cansaço social diante da política 

tradicional e do escasso acesso popular efetivo às decisões públicas. A fala do MPL 

presente no texto de Rolnik (2013) resume bem a intencionalidade que partiu das 

ruas: “a participação, através de sua expressão mais radical, a autogestão, e as 

novas maneiras e métodos de fazer política tomaram as ruas como forma de 

expressar revolta, indignação e protesto.” (ROLNIK, 2013, p.10). 

Sobre a violência nas manifestações; 

 

Sem entrar no mérito de sua legitimidade há que se reconhecer que várias 
foram as categorias de violência e “vandalismos” ocorrentes nas jornadas 
de junho. O mais recriminável do ponto de vista jurídico e ético foram os 
vandalismos fardados e fascistas. Essa forma de violência estatal e não 
estatal de direita, praticada pela polícia e pela infiltração da ultra direita no 
movimento, voltou-se a vitimar pessoas no legítimo exercício de seus 
direitos fundamentais de manifestação e reunião. Essa forma nefasta 
ocorreu tanto nas ações criminosas da polícia violenta que se voltou contra 
todos os manifestantes como na ação de grupos de manifestantes de 
extrema direita que agrediram outros manifestantes pelo fato de portarem 
bandeiras de partidos e símbolos de esquerda. Tem por característica 
principal o fato de serem atos de violência voltados contra pessoas. Seres 
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humanos são agredidos e vilipendiados em seus direitos (SERRANO, 
2013). 
 

Conforme o depoimento de Locatelli (2013); 

 

Quando manifestantes seguiam pacificamente pela Marginal, a Força Tática 
começou a estourar bombas de gás lacrimogêneo atrás do grupo, que então 
correu pela via. Para evitar conflitos, o movimento tentou voltar ao largo da 
Batata, mas foi surpreendido pela Tropa de Choque, que os aguardava logo 
a frente. O comandante do Choque me disse que havia uma ordem do 
governador Geraldo Alckmin para que o protesto não entrasse na avenida 
Brigadeiro Faria Lima, no caminho para o largo. Os manifestantes estavam 
parados quando mais bombas começaram a explodir (LOCATELLI, 2013, p. 
15). 
 

Em outro depoimento diz que; 
 

(...) (um dos manifestantes) foi retirado do CDP sem ser informado aonde ia. 
No caminho, os agentes que os transportaram diziam que o levariam ao 
presídio Urso Branco, em Rondônia, e que ele morreria lá para servir de 
exemplo às pessoas do lado de fora. Diziam também que ele não deveria 
ter desafiado o Governo. Procuravam incutir-lhe o terror com essa série de 
bravatas (LOCATELLI, 2013, p. 20) 

 
E ainda: 

 
Dois jovens, sentados no porta-malas de um carro da polícia, eram detidos. 
Enquanto isso, policiais revistavam pedestres ao redor. Perguntei por que 
eles estavam sendo levados. “Eles estão sendo averiguados para ver se 
estavam envolvidos na outra manifestação que já teve o resultado que você 
viu”, disse o sargento. Os dois detidos me disseram que só estavam 
carregando vinagre. Um deles era Pedro Lande, estudante de Direito de 26 
anos. Ia ao protesto após sair do estágio num escritório do centro da cidade. 
Até o ato anterior, no largo da Batata, nunca havia participado de uma 
manifestação nas ruas, “além do Facebook”. Levava o vinagre aconselhado 
por um amigo, professor de história. Eu soube que eles estavam sendo 
conduzidos para a base policial na praça do Patriarca, a duas quadras dali, 
e decidi seguí-los para saber o que aconteceria (LOCATELLI, 2013, p. 23). 

  
 

O país que diz ter apreendido com a ditadura, parece não ter largado de mão 

um de seus maiores terrores; o psicológico, além de outras humilhações infligidas 

aos manifestantes durante o início dessas manifestações, dignas de crimes por 

parte do Estado, contra a integridade de seus próprios cidadãos. 

As manifestações causaram grande repercussão, com um feedback quase 

que imediato, tanto política como juridicamente. Em nome do que pareceu ser a 

governabilidade e da pressão popular o governo desajustou o preço das passagens 

e garantiu a vitória dos protestos. Conforme Locatelli (2013); 
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“Não foi o movimento passe livre, nem nenhuma outra organização, que 
barrou o aumento. Foi o povo”, disse o movimento em nota elaborada logo 
em seguida. “Se antes eles diziam que baixar a passagem era impossível, a 
revolta do povo provou que não é. Se agora eles dizem que a tarifa zero é 
impossível, nossa luta provará que eles estão errados”. (LOCATELLI, 2013, 
p. 37/38) 

 

Somente quando a adesão ao movimento adquiriu forças, e as pautas ficaram 

cada vez mais diversificadas e indefinidas, voltadas mais as reflexões do senso 

comum e “de volta aos limites da ordem, tais como o combate a corrupção e outros” 

(IASI, 2013, p. 46), a repressão policial acalmou, levando à alternância de posturas 

tanto destes como da mídia, o que demonstrou a monopolização destes por 

posturas políticas desalinhadas das realidades sociais, e sim atreladas a atender 

outros arranjos de interesses específicos.  

Mas retomando a questão da atitude repressiva do aparato estatal, 

estaríamos, portanto, a frente de uma espécie de estado de exceção? Ou melhor, o 

que alguns chamam de estado de exceção permanente? Genro (2012) faz a crítica 

dizendo que; 

 

(...) “exceção permanente” extingue a política e o crime, absorvendo ambos, 
internalizando-os no Estado, monopolizando, tanto a fabricação das leis 
como a sua violação impune (...) a “exceção permanente” é, pois, a 
supressão radical das condições do Estado minimamente público, pois este 
se torna um grande ente privado, propriedade de um líder, cuja força está 
na transformação do poder de polícia e do poder do sistema repressivo em 
força política, capaz de promover a sua aparente legitimação pelo terror e 
pelo silêncio (GENRO, 2012). 

 

Este é o tópico tratado a seguir. 

 

 

2.4  A Contrapartida Repressora e o Estado de Exceção  

 

(...) o Estado nunca enfrenta intencionalmente a consciência intelectual ou 
moral de um homem, mas apenas seu corpo, seus sentidos. Não está 
equipado com inteligência ou honestidade superiores, mas com força física 
superior (THOREAU, 1997, p. 8). 

 

Na perspectiva de Agamben (2004) o estado de exceção se tornou técnicas 

de governo para afrontar a Democracia, conseguindo conviver com a Democracia 

formal, sendo esta a que por sua vez vige com um sistema paralelo que tolera 
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medidas de exceção. Quando rotineiras essas medidas contrárias, violam os 

princípios democráticos. Segundo o mesmo autor; 

 
O Estado de exceção é (...) a abertura de um espaço em que aplicação e 
norma mostram sua separação e em que uma pura força de lei (não lei) 
realiza (isto é, aplica desaplicando) uma norma cuja aplicação foi suspensa 
(...) o estado de exceção marca um patamar onde lógica e práxis se 
indeterminam e onde uma pura violência sem logos pretende realizar um 
enunciado sem nenhuma referência real (AGAMBEN, 2004, p. 63). 

 

Diversas medidas de exceção vêm sendo tomadas a título “emergencial” para 

atender a uma Democracia direta de interesses privados e principalmente relativos à 

economia ou ao capital propriamente dito.  

No plano jurídico, situações ilegais como: alteração de plano diretor, licitação 

diferenciada, licenciamento ambiental parcial, visando burlar a burocracia que visa 

proteger os interesses coletivos, vêm sendo desrespeitadas no país em nome 

sempre de um suposto progresso e situações fictícias que por vezes também visam 

criminalizar os movimentos sociais, tentando dessa forma, neutralizá-los. Seja 

através de acordos políticos ou da lei de segurança nacional17, qualquer dos meios 

acaba por violar os Direitos Humanos em detrimento da soberania do Estado ou do 

capital. 

Contrapor as medidas de exceção exige uma retomada da soberania popular, 

através dos espaços de Democracia. Nesse caso o poder soberano é de quem 

decide o estado de exceção. Quem decide tem o poder. Está previsto que o 

Presidente poderá declará-lo quando se vê ameaçada a ordem pública. No entanto 

está também previsto no artigo 1º, parágrafo único, da Constituição Federal que o 

povo é soberano. Portanto, quando o povo vai para a rua nada pode se insurgir 

contra ele a não ser que o Estado tome o próprio povo ou cidadão como inimigo, por 

pura vontade de manter o poder, à força. 

A perspectiva coletiva é muito importante para decidir o tipo ou a ideia de 

Democracia que se quer, pois só no momento em que uma violência a qualquer 

sujeito interfira na vida de todos, ou seja, na decisão a respeito da aceitação de um 

sistema que escolhe quem pertence e quem fica a margem do conceito de sujeito de 

direitos, poderá um Estado se dizer verdadeiramente democrático e sob o jugo de 

                                                           
17 Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Cunhada no período ditatorial, ainda usada para 
penalizar e reprimir manifestantes, tratando cidadãos como inimigos internos. Fundamento de 
restrições de liberdade durante as manifestações utilizaram a referida lei. 
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um povo e não de um ente estatal soberano e tirânico, julgado a partir da exposição 

de conflitos, das tensões que não podem ser propositalmente ignoradas ou 

escondidas. 

Podemos dizer hoje que a sofisticação na tentativa de criminalizar os 

movimentos sociais revela que ainda persistem perseguições políticas justificadas 

por uma farsa discursiva que diz ser em prol da segurança do povo. No mais das 

vezes, justificadas e avalizadas pelo judiciário. Contrapondo-se a isto; 

 

A ideia fundamental da democracia é a seguinte: determinação normativa 
do tipo de convívio de um povo pelo mesmo povo. Já que não se pode ter o 
autogoverno, na prática quase inexequível, pretende-se ter ao menos a 
autocodificação das prescrições vigentes com base na livre competição 
entre opiniões e interesses, com alternativas manuseáveis e possibilidades 
eficazes de sancionamento político. Todas as formas de decisão 
representativa eliminam a imediatidade. Não há nenhuma razão 
democrática para despedir-se simultaneamente de um possível conceito 
mais abrangente de povo: do da totalidade dos atingidos pelas normas: one 
man one vote. Tudo o que se afasta disso necessita de especial 
fundamentação em um Estado que se justifica como “demo” cracia. 
(MÜLLER, 2013, p.53) 

 

No entanto, 

O povo dos textos constitucionais modernos, que procuram justificar-se por 
meio deles, é o ponto de partida, o grau zero [degré zero] da legitimação 
pós-monárquica. O povo ativo não pode sustentar sozinho um sistema tão 
repleto de pressupostos. (MÜLLER, 2013, p. 53) 

 

Essa complexidade envolve o capitalismo, que causa a desordem e quer ela 

para se manter, pois cidadãos perdidos no caos ou apreendidos nesse contexto não 

conseguem se livrar desse poder. Por isso, outra linha acredita que o imperialismo 

de certos países desenvolvidos economicamente, colonizador de outros, incentiva a 

desordem em países ditatoriais ou com democracias em desenvolvimento, com 

cunho social sobrevivente justamente para causar instabilidade social, deposição de 

presidentes e consequente abertura para que haja ampliação e alinhamento ao 

mercado predominante, ou ampliação do mercado capitalista. E que por isso, os 

manifestantes não saberiam o que querem servindo de “massa de manobra”, e que 

a “revolução”, portanto, estaria a serviço do próprio imperialismo.  

Mas ora, partindo então da premissa de que a Democracia é feita de uma 

cidadania ativa, isto é, “sinônimo de auto-organização política da sociedade. Disso 

resulta uma compreensão de política dirigida polemicamente contra o aparelho do 

Estado” (HABERMAS, 2011, p. 20). Não se espera do Estado centralizado, que 



60 
 

 

parte de um sistema político de representação injusta ou enganosa, a Democracia 

almejada quando da participação popular, que exige um Estado de poder popular. 

“Tanto menos Estado quanto possível” (1880) já assinalava Nietzsche ao tratar do 

paradoxo da Democracia (GANE, 2014). Outros discursos podem estar por trás do 

que se diz ser democrático. 

 

3 NOVAS TENDÊNCIAS; AS MANIFESTAÇÕES DE JUNHO E O 

PAPEL DOS SUJEITOS  

 

3.1 As Manifestações de Junho de 2013 

 

Difícil é determinar quais foram e ainda podem ser as potencialidades, 

limitações e consequências dessas novas tendências democráticas, seja com 

relação aos seus modos de (des)organização ou quanto as diferenças entre os 

atores sociais envolvidos. 

É necessário reconhecer que com relação ao poder econômico, existe uma 

nova dinâmica neoliberal atuante sustentada por todos os cidadãos. De fato, o que 

se constata é que essa dinâmica provoca um engessamento da Democracia, 

realizada por essa lógica aprimorada do neoliberalismo, na qual todos os cidadãos 

estão envolvidos. Os sistemas políticos dependem de negociações com os setores 

empresariais da sociedade, que por sua vez se conectam à relações comerciais 

muito maiores, internacionalmente difundidas. A antiga percepção entre opressor e 

oprimido já não pode ser identificada desta maneira. Hoje o poder do sistema 

capitalista independe desses atores. A própria dinâmica já não conta com os 

trabalhadores, todos podem se reconhecer tanto opressores quanto oprimidos. Os 

mercados anônimos sugerem milhares de cisões no capitalismo, através dos 

investidores esse poder se espalha daqueles que oprimem. Esse poder atua 

imobilizando a política, persuadindo-a ou submetendo-a. Esse poder realiza o que 

se pode chamar de uma dronificação da política, garantindo sua influência e seu 

estabelecimento de forma onipresente, a uma distância segura e não identificável 

facilmente, tornando-o aparentemente invulnerável (SANTOS, 2014). Nesse sentido; 

 

Podemos dizer que os agentes tradicionais não são mais capazes de uma 
ação eficaz, os agentes realmente poderosos e competentes escaparam 
escondendo-se e atuam para além do alcance de todos os meios 
estabelecidos de ação política, quanto mais dos processos democráticos de 
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negociação e controle centrados na ágora. Esses novos agentes celebram 
sua independência e desligamento da ágora. Eles não têm nada a ganhar 
com sua presença ali, mas tudo a ganhar com sua ausência. Não vêem 
proveito na regulação normativa e portanto não precisam da ágora; mas 
sentem que podem tirar proveito do fato de ter as mãos livres e portanto 
fazem o máximo para manter distância da ágora e ficar fora de vista das 
multidões que a ocupam. (BAUMAN, 2000, p.104) 
 

É possível identificar genealogias diferentes para cada manifestação. O 

primeiro rompimento que ficou conhecido como Primavera Árabe, surge das ruínas 

dos processos e projetos nacionais populares hostilizados pela Democracia 

neoliberal (SANTOS, 2014). Esses projetos resgatam identidades culturais, se 

constituindo através das diferenças que somadas formam um projeto nacional que 

se opõe à massificação da cultura, saúde, educação dentre outros setores, imposta 

pelo capital. Isso ameaça e prejudica o alinhamento à lógica neoliberal. Ao 

neoliberalismo interessa o alinhamento do maior número possível de países ao 

mercado, ampliando-o e ao mesmo reduzindo as demandas aos mesmos tipos de 

interesses e costumes, em nome da expansão de ofertas e consequente consumo. 

Para isso se utiliza de discursos sobre igualdade que não são os mesmos 

trabalhados até aqui, relacionados com a Democracia. 

Se essa lógica impediu em dado momento a ascensão dos projetos políticos 

nacionais obviamente que os influencia também, pois todos estão submersos nesse 

modelo, inclusive a formulação e caracterização dessas novas manifestações 

sociais. Ao mesmo tempo em que demonstram uma emancipação incorrem no 

mesmo mal que as causou. Nas palavras de Santos (2014) elas podem ser 

consideradas “uma obra prima do neoliberalismo”; 

 

(...) os jovens são tão autônomos que a ocupação em si é tudo. Sem querer 
eles são um reflexo do neoliberalismo, porque eles não fazem nenhuma 
reivindicação. Não se quer nenhuma assembleia constituinte. É só isso, a 
única coisa é isso, as ruas e as praças são os únicos lugares do mundo que 
não estão colonizados pelos mercados financeiros. E nas ruas eles podem 
exercer cidadania. É isto que tem em comum em todos eles. Só que no 
Occupy, não há um impulso para a transformação do Estado porque o 
poder do neoliberalismo é tão grande dentro da sociedade norte americana 
que os jovens não imaginam uma outra sociedade. E o principal evento ou o 
DNA da ocupação é a grande tradição ocidental, a única que resta para 
uma emancipação, a tradição anarquista (SANTOS, 2014). 

 

Touraine (2007) ao defender o surgimento de novos movimentos sociais a 

partir do ano de 1962 dizia que eles não seguiam a lógica materialista, ainda que 
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acabassem caindo, e sendo nela consumidos.  Eles não se fixavam na ordem dos 

movimentos sociais tradicionais; 

 
Os novos movimentos sociais (...) não têm por princípio transformar as 
situações e as relações econômicas; defendem a liberdade e a 
responsabilidade de cada indivíduo, sozinho ou em coletividade, contra a 
lógica impessoal do lucro e da concorrência. E também contra uma ordem 
estabelecida que decide o que é normal ou anormal, permitido ou proibido. 
(TOURAINE, 2007, p. 180) 

 

 
Hesse ao citar Lassalle destaca que “consciência e as cultura gerais” 

correspondem também a “fatores reais de poder”. (HESSE, 2009, p.124). Com 

relação às instituições, estas estão no seu lugar, mas não estão a cumprir suas 

funções. Essas novas manifestações se não representam o que de mais novo há 

como força libertadora e fonte de inovação, no combate a essas novas dinâmicas de 

poder e de relações socioeconômicas, pelo menos revelam uma nova postura, mais 

autônoma e consciente, ainda que reflexo do liberalismo contemporâneo, 

aparecendo como forças vivas em meio às governanças corporativas e 

desigualdades. De forma que diferentes reconhecem-se mutuamente em suas 

liberdades recíprocas e em seus desejos de mais. Só que em um sentido inverso; ter 

mais é ter menos. As massas autônomas querem escolher mais, exigir mais, ter 

mais liberdade, o que engloba não aceitar o que os mercados e os governos 

oferecem e vendem com uma boa propaganda; isto já não convence mais.  

Levando isso em conta, da mesma forma, é preciso ter movimentos sociais e 

instituições diferenciadas das tradicionais a fim de contrapor esse modelo, que já 

superou há muito certas dinâmicas sociais e que por isso parece deter o controle de 

tudo. Realmente é necessária uma mudança. Esse colapso institucional só pode ser 

combatido através da 

 

(...) descoberta e admissão explícita da origem inevitavelmente humana das 
instituições humanas e, a partir daí, a responsabilização coletiva por seus 
méritos e deficiências que faz a sociedade autônoma für sich (assim como a 
admissão da responsabilidade individual pelas virtudes e vícios dos próprios 
atos torna o indivíduo de fato independente, isto é, autônomo für sich). A 
consequência da autonomia ou independência – isto é, de ser 
conscientemente autônomo – é a consciência de que as instituições da 
sociedade poderiam ser diferentes, talvez melhores do que são, de modo 
que nenhuma das instituições existentes, por mais antigas ou veneráveis, 
pode pretender estar imune à análise, reexame, crítica e reavaliação 
(BAUMAN, 2000, p. 86-7) 
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Essa crise se estende à representação partidária, que de vez em sempre não 

tem demonstrado coerência ideológica ou ética ao assumir seu lugar no congresso e 

aos meios tradicionais de atuação política; ‘desilusão/denúncia em relação à 

democracia e as formas de expressão pública? Na chamada agenda da “crise de 

representação” novamente convergem pautas e leituras contraditórias’ (ROLNIK, 

2013, p.11). O contraditório, nesse sentido, se refere a luta por Democracia negar 

partidos; mas ora, a Democracia real nega a representativa, por ser projeto da 

modernidade que não se mostra satisfatório diante dos dilemas sociais, em parte 

pela falta de comprometimento ideológico dos partidos (sendo ele fruto de escolhas 

ou resultado forçado do próprio sistema político). Nesse sentido, 

 

Se uma das funções dos partidos políticos consiste na organização da 
sociedade a partir de princípios e programas, não é também menos 
verdadeiro que os partidos contribuem ao fortalecimento da burocracia 
política e da administração estatal. Tanto pode ocorrer alienação dos 
indivíduos em relação às suas capacidades de intervenção na cena pública 
- que é a apatia política - como uma reação da sociedade civil contra esta 
tendência do Estado moderno. (ROSENFIELD, 2003, p. 72-3) 

 

Ao mesmo tempo as exigências representam o individualismo moderno que 

se volta contra o próprio criador; exigindo participação direta no direcionamento da 

vida pública que atinge a todos. E é isto que os manifestantes parecem não tolerar 

mais; a negação da participação partidária nas manifestações significa um basta; 

não ao ideal que ainda permanece de Democracia, mas a esses “autorizados” e 

consolidados meios de atuação política contra os quais os manifestantes agem; 

como deixando uma mensagem: “certo, vocês já tiveram suas chances, agora saiam 

e deixem conosco, vocês não nos representam”. 

Somado a isso, no caso do sul da Europa, México e especialmente no Brasil, 

parte da crise tem relação com a Social-Democracia, e as demandas por direitos 

sociais; saúde, educação, políticas de redução da pobreza, que não 

corresponderam, em certa medida, àquilo que se esperava. Isso gerou uma grande 

perturbação, por causa de uma expectativa muita alta, que se criou e foi frustrada. 

Essa forma de ver os direitos sociais pela tradição evolucionista e social-democrata, 

etapista e linear, implica em possivelmente deixar para um plano posterior os direitos 

sociais, quase que como uma utopia (GOHN, 2008). Quando se massifica alguns 

serviços, se diminui a qualidade; a monoculturalidade exclui a saúde para indígenas, 
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por exemplo, que deve ser administrada de uma maneira diferente, de forma 

intercultural (SANTOS, 2014). Nesse sentido; 

 

Trata-se de um processo de desvirtuamento no qual o cidadão transforma-
se em cliente, consumidor de bens e serviços, e não mais detentor de 
direitos, direitos esses que deveriam ser alcançados pelo acesso aos 
serviços públicos estatais. Exemplo de tais serviços, tratados pela lógica 
mercadológica, são a educação e a saúde. Os “clientes” são tratados como 
objetos das ações e não como sujeitos (GOHN, 2008, p. 29) 
 

Junto a isso, temos os casos de corrupção, que só contribuem para aumentar 

o descrédito na política e reforçar o possível estado de exceção permanente ou 

ainda uma Democracia incompleta ou aparente, a única sustentada nos últimos 

anos. Mas essas opiniões são muito voláteis, pois; 

 
Embora, de fato, o pacto de governabilidade tenha influenciado o 
distanciamento dos atuais partidos e políticos em relação à população e 
embora os chamados partidos políticos de esquerda, uma vez conquistada 
a hegemonia na coalizão governante, tenham enterrado a pauta da 
participação popular e da gestão participativa direta, caracterizar a origem 
da crise atual no campo moral “corrupção”, do qual só os políticos 
participam, é no mínimo, altamente reducionista e pode também resvalar 
para diversas formas de fascismo, no estilo “Melhor sem os políticos” 
(ROLNIK, 2013, p. 11). 
 
 

A forma de fazer política do congresso, que envolve uma disputa situacional 

por poder em detrimento de uma política sólida e de longo prazo, resulta em 

aliciamentos e corrupção. Pode-se acreditar, por isso, que “(...) a exacerbação dos 

poderes estatais gera uma corrupção que não decorre da imoralidade pessoal, mas 

é intrínseca ao sistema.” (RIBEIRO, 2008, p. 39). 

É possível identificar ainda duas patologias; uma referente à representação – 

em que os representados não se sentem representados de fato pelos seus 

representantes e outra quanto à participação – onde os jovens se perguntam quanto 

vale a pena votar, pois se em verdade não se sentem representados (SANTOS, 

2014). Se o único meio de participação pressupõe um voto que legitimará uma 

representação que no fundo é inválida socialmente, não há coerência nessa ação. 

O único meio de superação dessas patologias que se agravam cada vez 

mais, seria uma completa mudança de postura quanto ao significado e a prática da 

participação democrática. Gohn (2008) entende participação como 

 

(...) um processo de vivência que imprime sentido e significado a um grupo 
ou movimento social, tornando-o protagonista de sua história, 
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desenvolvendo uma consciência crítica desalienadora, agregando força 
sociopolítica a esse grupo ou ação coletiva, e gerando novos valores e uma 
cultura política nova. (GOHN, 2008, p. 30) 

 

Aliás, uma das grandes novidades destes movimentos de protesto é que a 

teoria política ocidental sempre considerou e organizou seus instrumentos a pensar 

na ação do ator coletivo sejam sindicatos, movimentos sociais, ou partidos. Quem 

não está em um destes três é despolitizado. Ora, mas foram os despolitizados que 

fizeram os protestos. Eles não estavam despolitizados. O que não se tem são 

sistemas que permitam que eles sejam politizados nas formas convencionais. E, 

portanto, politizam-se e manifestam-se de outra forma (SANTOS, 2014). Ou que 

permitam novos olhares a partir dessa politização autônoma, ou ainda faltam 

sistemas diferenciados para pensamentos mais libertários. 

 

3.2 O Papel dos Sujeitos ou Atores Sociais 

 

Como visto, curiosamente, os movimentos sociais da época de transição 

democrática no Brasil (ver item 2.2) foram compostos por “diferentes atores sociais” 

que tinham como “pólo de identificação”, “a reivindicação de mais liberdade e justiça 

social”. Além disso, à época, “o campo” pré-abertura democrática desses  

 

(...) atores ampliou o leque dos sujeitos históricos em luta pois não se 
tratava mais de lutas concentradas nos sindicatos ou nos partidos políticos. 
Houve, portanto, uma ampliação e uma pluralização dos grupos 
organizados, que redundaram na criação dos movimentos, associações, 
instituições e ONGs (GOHN, 2008, p. 72). 
 

Qualquer semelhança com as atuais manifestações não seria mera 

coincidência. Após a verificação que mesmo após a ditadura, partidos das mais 

variadas correntes continuaram a atender mais ao Estado, no sentido centralizado, e 

a certos privilégios de classes, os manifestantes reivindicam novamente não mais o 

direito, mas novamente sim as pautas em si, através de uma atuação independente. 

Em seguida, ainda segundo Gohn (2008); 

 
a questão da cidadania já estava posta nos anos 80, tanto nas lutas pela 
redemocratização – que levaram ao movimento Diretas Já, à Constituinte e 
à nova Carta Constitucional de 88, destacando a questão dos direitos civis e 
políticos –, como nas lutas populares por melhorias na qualidade de vida 
urbana, quando a cidadania ganha novo contorno como cidadania coletiva, 
e extrapola a demanda pelos direitos civis para incluir outros direitos como 
os direitos sociais básicos, elementares, de primeira geração (...) É bom 
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lembrar que o país saía de uma etapa de conquista de novos direitos 
constitucionais, a maioria dos quais precisava ser regulamentada. A volta 
das eleições diretas em todos os níveis governamentais também alterou a 
dinâmica das lutas sociais porque se tratava agora de democratizar os 
espaços públicos estatais (...) naquele mesmo período, passou a 
implementar ou a aprofundar, em todos os níveis, as políticas neoliberais. 
Para complicar mais ainda o cenário, essas políticas geraram desemprego, 

aumento da pobreza e da violência, urbana e rural (GOHN, 2008, p. 75-9). 
 

Ainda segundo Gohn (2008) o conceito de cidadania, dentre os 

pesquisadores, teria surgido na Grécia Clássica; um cidadão “associado às 

primeiras formas de democracia” (GOHN, 2008, p. 19). Já na República esse 

passará a existir, de acordo com a lei, e perante o público. Mais adiante, já na 

Democracia moderna; 

 

A Declaração dos Direitos do Homem de 1789 firmou a propriedade como 
direito supremo. Com isso nasceu o sujeito político burguês, o cidadão, que 
deveria ser um proprietário. Tinha direitos por ser um ser humano 
proprietário e não por ser membro da pólis, como na Grécia (GOHN, 2008, 
p. 21) 

 

Interessante seria analisar todos os aspectos e conceitos referentes à 

formação da cidadania relacionados à teoria democrática, no entanto terá que ficar 

para uma próxima oportunidade, selecionando-se aqui somente alguns pontos 

importantes para a rápida análise da cidadania e dos atores sociais das 

manifestações em foco.  

É possível reconhecer inúmeros tipos de atores sociais, que participaram das 

manifestações de junho, dentre os quais podemos citar: os rotulados em geral e pela 

mídia de longo alcance como “vândalos”, supostos saqueadores e “baderneiros”; os 

grupos Black Blocs, mascarados e vestidos de preto, que têm por alvo bancos, 

instituições e bens materiais luxuosos; os vulgarmente chamados de “coxinhas” – 

em geral de classe média e com posicionamentos baseados diría-se no “senso 

comum”; os partidários – de movimentos sociais ligados à bandeiras e ideologias 

partidárias; os apartidários – mas não apolíticos, participantes de coletivos sociais e 

outros movimentos desvinculados de instrumentos tradicionais de representação 

política, dentre outros.  

Sobre os supostos “vândalos” e a simbologia constante nos ataques 

anárquicos aos bancos e instituições, Serrano (2013) ressalta que; 
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Eticamente reprovável e juridicamente ilícita a conduta do saque, embora de 
menor gravidade que a violência praticada contra pessoas. Por fim 
observou-se também a violência de estilo Black Bloc ou assemelhada. Esta 
última tem, a nosso ver, natureza distinta no plano político e ético das 
demais. Trata-se de ação política direta e violenta que atinge bens materiais 
que representam simbolicamente o capitalismo e suas narrativas cotidianas. 
Janelas de bancos são quebradas, carros de luxo são pichados etc (...) 
Trata-se da prática de violência de baixa agressividade, voltada contra bens 
e não contra pessoas e que não tem por função locupletação pessoal mas 
sim divulgar ideias anticapitalistas. Pode e deve ser punida e criticada, mas 
há que se ter uma avaliação ética e política diferenciada desta categoria de 
violência. Não tem fins individualistas nem fins políticos nihilistas ou 
autoritários, ao contrário pregam forma de liberdade que namora com a 
anarquia. Não vejo nesta forma de violência ilegal nada de bom em termos 
de avanço democrático ou de possibilidade de conquista real de ampliação 
de direitos, aliás creio que destinada à ineficácia como resultado de um 
excessivo esquerdismo anarquista. Mas reconheço que merece uma outra 
forma de juízo ético e não deve ser posta no mesmo cesto que os 
“vandalismos” que visam o saque ou pior, que visam agredir pessoas e 
restringir direitos legais e legítimos (SERRANO, 2013). 
  

 Lembrando que a própria anarquia possui seus matizes. Formas de violência 

partidas da manifestação, foram relativas também à certas formas de manifestação 

propriamente ditas, como apontado anteriormente, calcada na intolerância pelas 

presenças de movimentações partidárias; 

 

Essa forma nefasta ocorreu tanto nas ações criminosas da polícia violenta 
que se voltou contra todos os manifestantes como na ação de grupos de 
manifestantes de extrema direita que agrediram outros manifestantes pelo 
fato de portarem bandeiras de partidos e símbolos de esquerda 
(SERRANO, 2013). 

 

Esses rótulos e discriminações advêm em parte da crítica superficial e 

intencional da racionalidade atual. Todos estes deveriam ser considerados 

primeiramente cidadãos, no entanto; 

 

(...) a análise histórica revela-nos que encontramos atributos do termo 
cidadania de ordem jurídica (o mais extenso, dado pelas leis e juridização 
da ordem socioeconômica, política e cultural), de ordem normativa (como 
deveria ser o comportamento dos cidadãos ou de um “bom cidadão”) e 
atributos construídos pelas ciências sociais, tanto da Sociologia como na 
Ciência Política, relacionando cidadania para além do debate sobre os 
direitos e as obrigações (ou deveres), entrando no campo de discussão 
sobre a igualdade/desigualdade; universal/particular; público/privado, 
singular/diverso, pertencimento/desfiliação etc (GOHN, 2008, p. 29-30). 
 

Portanto a racionalidade moderna aliada à normatização ou “normalização” 

direcionam os olhares a respeito das manifestações e seus componentes, 

colocando-os a margem do sistema, ou seja, marginalizando-os em nome de uma 

suposta segurança que contém a atuação de intuito pacífico no que diz respeito uns 
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com os outros, seus próprios cidadãos. Conforme a perspectiva do pensamento 

dualista, a cidadania estaria dividida de um modo geral entre aquela passiva, 

consolidada no Estado moderno, aparente, onde era substituída pela própria 

atuação do Estado; outra ativa, que é a que envolve uma atuação social partindo 

dos movimentos sendo eles coletivos, multiculturais, universais etc. Dentre os atores 

elencados, é possível identificar uma cidadania ativa18 em todos, no entanto quanto 

ao critério de ordem normativa ou sócio-política, já começam as discriminações; 

entre o bom e o mau cidadão, a partir de critérios jurídicos e estatais, que possuem 

mais ligação com a governabilidade e a discricionariedade do que com a 

Democracia e a Constituição nacional. No entanto, deve se considerar, sob um viés 

político e crítico, que; 

 

O que o irá definir a cidadania é um processo onde encontram-se redes de 
relações, conjuntos de práticas sociais (sociais, econômicas, políticas e 
culturais), tramas de articulações que explicam e ao mesmo tempo sempre 
estão abertas para que se redefinam as relações dos indivíduos e grupos 
com o Estado19 (GOHN, 2008, p. 30) 

 

O elenco não se encerra. Na verdade, o que se percebe é a imensa 

pluralidade de atuações que ensejam uma abertura democrática ainda maior. A 

Democracia aberta, pois ela por si só não existe se não contemplar a cada um de 

seus atores ativos. Essas manifestações revelam um misto de cidadania 

cosmopolita20 (DELANTY, 2000 apud GOHN, 2008, p. 27), com a planetária21, mas 

não se identificando exatamente com nenhuma. 

                                                           
18  “O espaço da cidadania ativa portanto, é o da criação dos direitos, da garantia desses direitos e da 
intervenção, da participação direta no espaço da decisão política” (CHAUÍ, 1990 apud SOUZA JR, p. 
275). 
 
19 Continua: ... “O Estado é sempre elemento referencial definidor porque é na esfera pública estatal 
que se asseguram os direitos, da promulgação à garantia do acesso, e as sanções cabíveis pelo 
descumprimento dos direitos já normatizados e institucionalizados” (GOHN, 2008, p. 30). 
 
20 “Refere-se ao processo de deslocamento global, às comunidades transnacionais (...) uma 
cidadania baseada não no patriotismo, mas em um nacionalismo dos excluídos, dos descontentes, 
das camadas afetadas pela globalização econômica, lastreado na sociedade civil local que resiste à 
homogeneidade cultural” (GOHN, 2008, p. 27). 
 
21 “A Cidadania planetária surge como elaboração teórica na era da globalização, decorrente da 
prática de grupos sociais que não se referenciam mais a um Estado/nação específico, a uma 
identidade determinada, mas a valores universais do ser humano que devem ser defendidos” (GOHN, 
2008, p. 28). 
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O que parece novo, é que se quer resgatar a participação cidadã pré-abertura 

democrática, os movimentos já representam quase que por igual esse período 

exceto pelo fato de que já estão vivendo em um ambiente democrático, só que 

mesmo assim, as instituições não conseguiram cumprir seu papel enquanto 

promotoras de uma cidadania correspondente com essa Democracia, que resultou 

em uma cidadania que “solo manda simbólicamente, ya que desde su vaciamiento 

de contenido, se otorga todo el poder político a las instituciones representativas y del 

Estado” (RUBIO, 2013, p. 156). Esses movimentos já não precisam se colocar às 

escondidas do Estado, encara-o assim de frente, avançam frente aos gestores 

públicos, e ainda recebem repressão policial, mesmo nesse novo contexto dito 

democrático. 

Para encerrar, a Democracia real, sempre foi uma Democracia de elite 

(SANTOS, 2014), fundada no contrato social. A credibilidade democrática, que não 

havia no final do século XIX, no século XX, devido a muita luta social, muitas mortes 

e muita violência, entrou no imaginário popular, e os jovens hoje, no sul da Europa e 

no Brasil, e em outras partes do mundo, muitas vezes pedem por Democracia já, 

uma Democracia real, ou seja, o que é característico do presente tempo é que a 

Democracia nunca valeu tanto como um ideal22 e nunca valeu menos, ou tão pouco, 

como prática. E esta é a conjuntura que parece que estes movimentos de alguma 

maneira estão assinando (SANTOS, 2014); 

 

A democracia baseia-se num imaginário formado na possibilidade histórica 
de uma nova comunidade política, aberta à pluralidade dos discursos e 
ações políticas e fazendo com que cada indivíduo possa igualmente 
participar da condução dos negócios públicos. (ROSENFIELD, 2003, p. 46)  

 

Democracia seria, portanto, no seu sentido ideal, “a forma mais pura de 

governo (...) na qual o Estado fosse controlado por todo o povo”. (LEROY; 

PACHECO, 2005, p. 129). No caso da Europa e do Brasil, dentre outros pedidos, 

ocorre um apelo, à uma assembleia constituinte, que seria a construção de uma 

                                                           
22  Sobre esse aspecto: “Junto con la abstracción, está lá idealización, que consiste en una adición 
selectiva de unas características que pueden faltar en los agentes reales o los propios elementos que 
conforman la realidad. (...) En cuanto a las idealizaciones, es tan grande y tan exigente la adición 
introducida que su grado de perfección es imposible de lograr en la realidad. (...) Con respecto a las 
teorías y los conceptos sobre la democracia, un efecto manifiesto de abstracción e idealización 
sucede cuando terminamos convencidos de que las teorias y las filosofias y los conceptos que 
utilizamos para interpretarla y reflexionar sobre ella, son superiores a la realidad práctica, diaria y 
cotidiana de los processos socio-históricos de lucha y de democratización que son los que realmente 
producen lo que es o no es democracia” (RUBIO, 2013, p. 158-9).  
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reforma, isto é, a única maneira de reformular o sistema político. Porém, “a questão 

da representação não envolve apenas a crise dos partidos e da política e, portanto, 

a necessidade de uma reforma política, uma das principais agendas das ruas” 

(ROLNIK, 2013, p. 11). Ela envolve a ânsia por novas formas de participação, pois já 

que; “a época em que nos mobilizávamos tendo em vista a estrutura partidária 

acabou, acabou radicalmente” (SAFATLE, 2012, p. 55) a nova mudança teria que 

ter; 

 

A chave para a verdadeira liberdade (...) (que) reside na rede “apolítica” de 
relações sociais, desde o mercado até a família, em que a mudança 
necessária, se quisermos melhoria efetiva, não é a reforma política, mas a 
transformação nas relações sociais “apolíticas” de produção (grifos nossos) 
(ZIZEK, 2012, p. 22). 
 

Por isso, envolve mesmo a luta por novos meios instrumentais de debate, 

como o próprio corpo, e participação política desvinculados dos monopólios de 

comunicação, e para além dos meios institucionalizados por lei, levando em conta 

que; 

 
Um projeto político é democrático quando não se reduz a um conjunto de 
interesses particulares de um grupo, organização ou movimento. Para ser 
democrático deverá incorporar uma visão de mundo que tenha como 
horizonte o outro e o universal. Isso não significa que os projetos para 
serem democráticos devam ser neutros ou vagos. Ele é sempre resultado 
de um campo de disputa com outros projetos, no que se refere à hegemonia 
e à direção da sociedade; projeto social mais geral relativo à mudança e 
transformação social (GOHN, 2008, p.36-7). 

 
Por isso vale a observação histórica de que, o povo Inca, muito mais 

poderoso, se rendeu ao pequenino exército espanhol de Cortez pela imagem 

endeusada que tinha do inimigo. Da mesma forma, o povo, muito mais poderoso, é 

oprimido, apenas por endeusar seu opressor. É essa imagem distorcida que temos 

do opressor, que é o que alimenta sua própria opressão (SANTOS, 2014). Portanto, 

“os protestos de junho, pela amplitude e intensidade que alcançaram, revelam que 

esse equilíbrio não é inabalável” (PESCHANSKI, 2013, p. 63). Nenhum equilíbrio é 

inabalável. Ou talvez, seja o equilíbrio o que falta. 

Quais seriam então os limites da Democracia? Poderia ser de fato o limite da 

virtude; da vontade de participação. Mas quais seriam os limites da Democracia 

dentro do atual Estado Democrático de Direito? Seria ter que atuar por ou pelas 

instituições nas quais não se acredita. E ainda, desde que haja submissão ao tipo: 
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“bom cidadão”, pré-estabelecido em lei. A Democracia atual requer abertura. O que 

não significa necessariamente uma reforma, nem uma revolução. Prefira-se apostar 

em uma consequência. E quais seriam os limites dessa nova (ou “velha”; real) 

Democracia? Se houver resposta, acredita-se que está por vir. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a pesquisa e análise, partindo das diversas percepções acerca do que 

se entende por Democracia, e da própria análise das manifestações, caracterizada 

pelos acontecimentos de junho de 2013, a partir da atuação dos participantes foi 

possível ampliar as hipóteses iniciais de compreensão dos elementos que envolvem 

o contexto democrático, no Brasil e no mundo.  

Dentre o que as manifestações fizeram pensar sobre Democracia está o 

desejo por uma ampla auto-organização diversificada, negando os moldes 

institucionalizados. Parece que as bases sólidas da democracia se desfizeram, pois 

as relações de poder a permeiam. O coletivo tende a ser retomado não em prol do 

bem comum, mas pelo interesse de muitos individuais. Por aquilo que atinge os 

individuais, de uma perspectiva não do “para o coletivo” e sim, “com o coletivo”. 

Composta por vários atores sociais viria a representar o que mais próximo há de 

uma verdadeira liberdade democrática, já que a possibilitada pelo Estado, após a 

Constituição de 88 demonstra a impossibilidade de conciliar a participação 

democrática efetiva e a necessidade de um controle estatal, o que ficou claro pela 

repressão policialesca às manifestações de junho. Momento ainda não é 

democrático por causa do racionalismo atual. Ao mesmo tempo as manifestações 

revelaram o ápice da autonomia liberal, ainda que voltada contra as decisões 

baseadas no capital e em defesa da dignidade humana.  

Quanto ao questionamento sobre a manutenção do sistema, as 

manifestações demonstraram que: 

a) Aceitam a manutenção de um sistema democrático, no seu sentido idealizado, 

mas talvez inconcebível enquanto prática, partindo de uma dinâmica de participação 

direta ou democracia real; 
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b) Aceitam a manutenção do sistema econômico, desde que voltado a outras 

prioridades, que não aquelas preconizadas pelo Estado Moderno, mas que visem 

atender a coletividade e não a cada um dos indivíduos isoladamente; 

c) Não aceitam a manutenção do atual sistema político. 

A partir dessas premissas é possível perceber uma vontade de 

transformação, sem enfrentar o liberalismo, mas somente o capital e as formas de 

lucrar às custas da sociedade, e pretendem com isso utilizar o capital a favor de 

suas pautas mais do que se desvencilhar dele. 

A participação direta ou a soberania do povo não ocorre, ou a chamada 

Democracia real não é consolidada, tendo em vista a adoção da Democracia 

Representativa na Constituição da grande parcela dos países do mundo. Em que 

pese na concepção geral Democracia significar participação nas decisões públicas, 

os brasileiros ainda a enxergam principalmente como liberdade de expressão e 

posicionamento político em oposição aos regimes ditatoriais. 

 De um modo geral representaram um fortalecimento da cidadania, pois a 

manifestação em grande escala revela um amadurecimento e uma disposição para 

enfrentar questões complexas, polêmicas e de insatisfação (como nos momentos 

pré-abertura democrática) relacionadas à política e a economia. No entanto exigem 

uma aceitação de uma definição de cidadania mais ampla, não só daqueles 

considerados legitimados pelas instituições políticas tradicionais. 

 Historicamente o que se pode constatar é que a Democracia Representativa 

veio consolidar uma dinâmica de representação que não atende o frescor das 

mudanças protagonizadas pelas manifestações sociais, e que ao mesmo tempo 

revelam o modo como o Estado se distância do projeto democrático, enquanto 

enfrenta seus cidadãos com aparato policialesco. Foi possível também vislumbrar 

um resgate das lutas autônomas frente também ao Estado, em época de ditadura 

militar. 

Portanto, como resultado da investigação, até o momento tem-se que as 

manifestações de junho se não tiveram potencial suficientemente inovador, ao 

menos se destacam pelas provocações que levantaram com relação ao atual projeto 

de Estado Democrático, dentre elas:  

a) Que os diferentes tipos de atores sociais ensejam uma ampla definição de 

cidadão e consequentemente do que vem a ser cidadania;  
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b) Necessidade de aceitação de novas formas de participação política em detrimento 

das vinculadas aos partidos políticos e outras instituições tradicionais (ainda que 

legitimadas pelo Estado) e da Democracia Representativa;  

c) Que a Democracia enquanto estrutura sistêmica está em crise; e que elas (as 

manifestações) representam por si mesmas o ápice do modelo neoliberal adotado 

na maior parte do globo e suas consequências. 

 Retomando a questão relativa ao fato de ser Democracia ou não o que pedem 

as manifestações, se confirmou em um primeiro momento que não há um conceito 

absoluto ou um único sentido possível para o que se denomina como Democracia. 

Por isso sua definição parte muitas vezes de um ideal indefinido que pode servir a 

muitas intenções. O que se pode dizer é que a percepção defendida pelos 

manifestantes seria aquela que superaria a racionalidade atual (que seria a 

responsável por impedir a consolidação de fato da Democracia nesse momento 

histórico), que re-uniria elementos que deveriam estar atrelados à política, isto é, ao 

poder nas decisões públicas, como a participação direta e as diretrizes econômicas, 

superando o pensamento dicotômico. Isso também atrelado aos partidos políticos, 

onde as discussões não partam de polarizações partidárias ou ideologias, mas sim 

de pautas específicas e coletivas, ou melhor, que partam do coletivo. Essas novas 

preocupações ou pautas partiriam dos coletivos e não do inevitavelmente engessado 

sistema político, pelos eleitos, estes sujeitos a corrupção ou protagonistas de abuso 

de poder. Sem pensamentos elitistas, conservadores, isentos de sujeição ou 

cooptação. Essa abertura possibilitaria decisões mais democráticas, com pautas que 

partiriam e seriam decididas pelas cidadanias ativas. A atual forma de Democracia 

Representativa só vem garantindo os interesses de maiorias, particulares, conceitos 

morais e de grupos econômicos ou partidários. Isso diferenciaria o ideal democrático 

da prática coletiva, da Democracia Real, por parte de coletivos desvinculados do 

poder estatal. Ao mesmo tempo fazem resgatar a ocupação do espaço público, se 

desfazendo da atomização, valorizando a retomada das cidades, aproximando-se a 

suposta Democracia originária grega, a partir do poder à ágora. 

Por fim, o que se conclui, diante do tema geral, Democracia, após a leitura, 

análise, comparação e síntese dos diferentes autores a respeito do assunto é que 

em defesa e em nome de uma suposta Democracia estão manifestantes e 

governantes, que ela continua tendo papel fundamental para rediscutir a sociedade, 

a política e a estrutura estatal que visa à hegemonia econômica e que, talvez haja 
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um estado de exceção constante no sentido fornecido por Agamben (2004), que 

deseje mais do que hoje se conhece por Democracia, talvez um novo modelo 

inominado; que pode se realizar no momento em que esse desejo se tornar (como já 

se vê tornando) uma necessidade. 
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ANEXO 

 

LEI Nº 12.720, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012. 

 

  

Dispõe sobre o crime de extermínio de 

seres humanos; altera o Decreto-Lei no 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal; e dá outras providências. 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1o  Esta Lei altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal, para dispor sobre os crimes praticados por grupos de extermínio ou milícias 

privadas.  

 

Art. 2o  O art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6o:  

 

“Art. 121.  ...................................................................... 
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..............................................................................................  

§ 6o  A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado 

por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por 

grupo de extermínio.” (NR)  

 

Art. 3o  O § 7o do art. 129 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 129.  ...................................................................... 

..............................................................................................  

 

§ 7o  Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 

4o e 6o do art. 121 deste Código.  

....................................................................................” (NR)  

 

Art. 4o  O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a 

vigorar acrescido do seguinte art. 288-A:  

 

“Constituição de milícia privada  

 

Art. 288-A.  Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, 

milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos 

crimes previstos neste Código:  

 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.”  

 

Art. 5o  Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, 27 de setembro de 2012; 191o da Independência e 124o da República. 

 

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Maria do Rosário Nunes 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.9.2012 
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